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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

PORTARIA Nº 187, DE 31 DE MAIO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais previstas nos arts. 211 e 217 da Lei
Complementar nº 840/2011, c/c os incisos VIII e XL, do art. 100 do Decreto nº
27.784/2007, e diante do exposto no Doc. SEI/GDF 62864662 do Presidente da Comissão
do Processo Administrativo Disciplinar 00055-00023277/2021-26, Portaria nº 104, de 25
de março de 2021, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão
Processante de acordo com o §1º, do art. 217 da Lei Complementar nº 840/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ZÉLIO MAIA DA ROCHA
PORTARIA Nº 188, DE 31 DE MAIO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições legais previstas nos arts. 211 e 217 da Lei Complementar nº
840/2011, c/c os incisos VIII e XL, do art. 100 do Decreto nº 27.784/2007, e diante do exposto
no Doc. SEI/GDF 62798119 do Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar
00055-00038502/2020-48, Portaria nº 109, de 30 de março de 2021, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a contar do diasubsequente ao vencimento, o prazo para
conclusão dos trabalhos da Comissão Processante de acordo com o §1º, do art. 217 da Lei
Complementar nº 840/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ZÉLIO MAIA DA ROCHA
RETIFICAÇÃO
Na Instrução nº 288, de 10 de maio de 2021, publicada no DODF nº 90, de 14 de maio de
2021, páginas 26 e 27, ONDE SE LÊ “...Código ACC, CNH ou PD - Emissão ou 2ª via do
documento físico...”, LEIA-SE “...ACC, CNH ou PD - Emissão ou 2ª via do documento
físico...” e ONDE SE LÊ “..."Custo de impressão do documento (Físico)"...”, LEIA-SE
“..."Custo de impressão do documento (Físico) - ACC, CNH ou PD"...”.

DIREÇÃO GERAL ADJUNTA
INSTRUÇÃO Nº 325, DE 31 DE MAIO DE 2021
O DIRETOR-GERAL ADJUNTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 101, Inciso IV do
Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 27.784 de, 16 de março de 2007, e tendo em
vista o disposto na Instrução 363/2011 e Instrução 532, de 21 de julho de 2020, resolve:
Art. 1º Designar para compor a Comissão Examinadora de Trânsito Teórico-prática de
instrução do Detran/DF, a partir de 1º de junho de 2021, na seguinte função e período: 1Examinador Teórico-prático de instrutoria: a)Por três meses: Adriano Gama da Silva,
Danielle Cristiny Costa Zenni, Dioney Pereira da Silva, Erandi da Cruz Silva, Gildazio
Barbosa Nascimento, Glauber Santos Naves Peixto, Joabe Colonna dos Santos, Kleybe
Alves da Silva, Luiz Carlos Souto Júnior, Marcelo Vilela Morais, Rodrigo Capó Sobral,
Rogerney Silva Freitas, Silvaneide Diniz de Almeida, Wellington Borges Silva e Regina
Édila Bezerra Barreto. 2- Coordenador Teórico-prático de instrutoria: a) por três meses:
Mardem William de Sousa Silva.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
GUSTAVO CARVALHO AMARAL

SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PORTARIA Nº 152, DE 31 DE MAIO DE 2021
Institui e regulamenta a execução da escala de revezamento pelos servidores da Carreira de
Execução Penal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 105,
parágrafo único, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal e Decreto nº 40.833, de 26 de
maio de 2020, resolve:
Art. 1º Instituir a escala de revezamento nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal,
a fim de garantir o caráter contínuo do serviço prestado.
§1º As escalas de plantão nas unidades prisionais serão cumpridas, ininterruptamente, em
períodos de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) horas de repouso,
com início às 08 (oito) horas de um dia e término às 08 (oito) horas do dia seguinte.
§2º Durante a jornada de plantão, será assegurado, a cada integrante da equipe, dois períodos
de 60 (sessenta) minutos para realização de refeições, preferencialmente no horário
compreendido entre 12 (doze) e 15 (quinze) horas e 19 (dezenove) e 21 (vinte e uma) horas,
respectivamente, salvo manifesta impossibilidade decorrente das condições do serviço,
vedada a ausência de servidores em número superior à 2/3 dos componentes da equipe.
§3º O regime de plantão implica na permanência do servidor no local da execução das
atividades durante o tempo integral do plantão, inclusive no horário das refeições,
ressalvados os casos previstos em lei.
§4º O servidor registrará sua presença em folha de frequência, com horário de entrada e de
saída do plantão, obedecida a respectiva jornada de trabalho.
Art. 2º O servidor que faltar ao serviço de plantão, justificadamente ou não, perderá
necessariamente o direito à folga consequente ao turno, devendo se apresentar ao dirigente
da Unidade no dia útil imediato, sem prejuízo das medidas administrativo-disciplinares
que couberem e, se for o caso, do desconto do valor financeiro correspondente ao período
de ausência indevida.
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Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de licenças médicas ou outros
afastamentos assegurados por lei que incluam integralmente o período do plantão e da folga
decorrente.
Art. 3º Ocorrendo jornada de trabalho superior a que estiver sujeita o servidor, por necessidade
de serviço, poderá haver compensação do horário excedente, a critério do dirigente do órgão.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA
CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Ao dia dezenove de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quinze minutos, a
vice-presidente abriu os trabalhos da 50ª Reunião Ordinária do Conselho de
Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF. Estavam presentes
os seguintes conselheiros: Fabiana Gadêlha, como representante da Secretaria de Estado
de Justiça e Cidadania do DF (infância e adolescência) - vice-presidente; Giuliana Córes,
como representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF (infância e
adolescência); Graziele Nogueira de Lima, como representante do Gabinete do
Governador; Francisco Rodrigues Corrêa, como representante do Sindicato dos
Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal SINTIBREF/DF; João Donadon, como representante da Casa de Ismael - Lar da Criança;
Daise Lourenço Moisés, como representante do Conselho de Entidades de Promoção e
Assistência Social - Cepas/DF. Demais participantes: Luiza Arcângela de Almeida
Carneiro, Daniel Gomes de Oliveira, Gisele Rabelo, Aline Fernandes Leite e Giovanna
Ribeiro de Abreu - Ungef/Sejus; Rokmenglhe Vasco Santana - SECDCA/Sejus; Susana
Cecília Lavarello Mintegui, Dalle Cristina de Melo Marinho, Marina Maria Ventura
Peixoto e Barbara Neri de Almeida Oliveira - Diproj/SECDCA; Pedro Machado de
Almeida Castro, João Paulo Bachur e Elisa Amorim Boaventura - INAS. Item 1.Processo
00417-00007824/2017-57. Instituição: Instituto da Advocacia Social - INAS. Projeto:
Advocacia Pro Bono (Edital nº 02/2016). Solicitação de retomada das atividades e
alteração de Plano de Trabalho. O Conselho, em sua 49ª reunião ordinária, deliberou por
agendar reunião com a OSC e a Defensoria Pública para alinhamento quanto às atividades
do projeto em parceria com o TJDFT. Deliberou, ainda, por não acatar o pedido de
retomada das atividades e prorrogar do prazo de suspensão da vigência até dia 01/08/2021.
Diante da deliberação, foi confeccionada a minuta do Apostilamento e os autos foram
enviados à Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL para análise e manifestação. A AJL
considerou imprescindível a manifestação da instituição quanto à decisão do Conselho
pela manutenção da suspensão. Em resposta, a OSC encaminhou Ofício com manifestação
contrária à suspensão, e requerendo novamente a retomada das atividades. O Ofício reitera
os motivos pelos quais foi necessária a suspensão do projeto ante o cenário da pandemia e
a necessidade de autorização das atividades por parte do Tribunal, e também justifica a
possibilidade da retomada sem prejuízo ao cumprimento total do objeto do projeto.
Reitera que o pedido de retomada foi realizado de maneira tempestiva, e que por omissão
do gestor da parceria, houve atraso na análise da solicitação. Explica que a Vara de
Infância já começou a atribuir os processos para defesa, e por isso a OSC já cumpriu as
etapas propostas até o quarto mês de execução, tendo já recebido as duas primeiras
parcelas de desembolso. Dessa maneira, solicita a retomada da parceria de maneira
retroativa, com início em 07/01/2021, dia subsequente ao fim do recesso do judiciário; ou,
alternativamente, a retomada da parceria a partir da data de acolhimento do pedido. A
instituição encaminhou também Plano de Trabalho corrigido e reajustado. Na presente
reunião, representantes da instituição solicitam espaço de fala para prestar alguns
esclarecimentos sobre o projeto, o público-alvo da proposta, a estratégia e a metodologia
de trabalho. Explicam que não há nenhuma ressalva em trabalhar juntamente com a
Defensoria, mas que o projeto foi pensado espelhando-se no modelo da advocacia dativa,
na qual o advogado exerce a função de defensor público sem estar vinculado à Defensoria.
Reiteram a solicitação para que o Conselho autorize a retomada, tendo em vista que não
há mais óbice à atuação do projeto, que inclusive já está em andamento. A Ungef
apresenta questionamento sobre o Termo de Cooperação Técnica firmado com o TJDFT,
pois este não menciona a parceria com o FDCA/DF e possui duração diferente do prazo de
execução do projeto. Questiona também sobre o público alvo estimado em 48
adolescentes, já que a apresentação de metas em estimativa dificulta a prestação de contas.
A OSC responde que o Termo de Cooperação com o TJDFT foi firmado de maneira
independente do financiamento do FDCA/DF, e a parceria com a Vara funcionará de
maneira paralela ao Plano de Trabalho. Esclarece que o público alvo é estimado pois o
fluxo de trabalho depende da designação de processos pela Vara, mas prevê que a meta de
48 adolescentes será cumprida sem maiores dificuldades até o final da execução. Diante
dos esclarecimentos, o Conselho delibera por aprovar a retomada das atividades. Delibera
também que o Plano de Trabalho seja complementado com informações sobre o número
de adolescentes já atendidos e de processos já designados até o momento, nos quatro
meses de execução do projeto. A fim de sanar o lapso temporal entre o fim do período de
suspensão da parceria conforme Termo Aditivo (17/04/2021) e a data de assinatura da
formalização da retomada das atividades, o Conselho delibera que haja prorrogação de
ofício na vigência da parceria por prazo equivalente a esse interstício. Qualquer
suplementação de recurso que se fizer necessária será custeada pela própria OSC. Item 2.
Processo 0417-001619/2015. Instituição: Abrace. Projeto: Aquisição de equipamento de
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ressonância. Para conhecimento de esclarecimentos sobre a destinação final do equipamento.
Conforme deliberado em reunião conjunta com a Abrace, a instituição encaminhou Ofício
esclarecendo o procedimento adotado nos processos de aquisição de bens permanentes em parceria
com a Administração Pública. O Conselho toma conhecimentodo Ofício, bem como de minuta de
Justificativa de Interesse Público para a destinação final do equipamento ao Governo do Distrito
Federal, que foi elaborada com base no procedimento informado pela OSC. O Conselho delibera
por aprovar o texto da Justificativa e dar prosseguimento ao processo. Item 3.Processo 0040000038942/2020-37. Instituição: Lar de São José. Projeto: Construindo Caminhos (Edital nº
18/2018). Aprovação de Plano de Trabalho. Conforme deliberação da 10ª reunião extraordinária do
CAFDCA, a instituição foi notificada para encaminhar Plano de Trabalho definitivo e
documentação necessária. Foram identificadas algumas necessidades de correção no Plano, bem
como envio de documentação pendente, e a reanálise técnica desses documentos foi realizada no
Parecer Técnico nº 311/2021 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ. Em relação à documentação, o
item 1.1 do Parecer submete à análise do Conselho uma certidão de inteiro teor do TJDFT relativa a
um dos dirigentes da instituição. O Conselho entende que a certidão em questão não diz respeito a
processos relacionados à criança e ao adolescente, portanto não configurando empecilho ao
prosseguimento do processo. Em relação ao Plano de Trabalho, o Parecer apontou que foram
acatadas as necessidades de correção, porém observou algumas alterações em relação à proposta
inicial, as quais submete à análise do Conselho nos pontos 2.3, 4.1 e 4.2: inclusão de itens relativos a
“alimentação” e aumento da quantidade de outros itens; retirada de um assistente técnico, dois
professores e um oficineiro; aumento do valor do item “combustível”. A inclusão da alimentação é
justificada no Plano de Trabalho frente à dificuldade enfrentada recentemente pela instituição de
assegurar a alimentação dos atendidos no contexto atual. O Conselho delibera por acatar as
alterações do Plano de Trabalho e submetê-lo à aprovação da Plenária do CDCA/DF, conforme
disposto no Edital nº 18/2018. Ocorre que, a partir da análise do Parecer, surgiram questionamentos
sobre o método de pesquisa de preços de alimentos por item, e discutiu-se a possibilidade de
mudança no método para inclusão dos alimentos em bloco, apenas com a indicação do valor total.
A Diretoria de Projetos esclarece que está em pleno processo de análise dos projetos para
habilitação nos Editais nº 01/2020 e 02/2020, utilizando-se da mesma metodologia de pesquisa de
preços, e que uma mudança nesse procedimento necessita ser regulamentada. O Conselho, então,
delibera por encaminhar esse tópico para inclusão na pauta do Grupo de Trabalho para elaboração
de Ato Normativo Setorial e minuta padrão de edital no âmbito do CDCA/DF. Item 4. Processo
00417-00003401/2019-20 - Instituição: Casa de Ismael - Lar da Criança. Projeto: Pavisaúde (Edital
nº 18/2018). Aprovação de Plano de Trabalho. Não havendo tempo hábil para a discussão do item,
o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 5. Processo 0417-001939/2013
- Instituição: Projeto Integral de Vida - PRÓ-VIDA. Projeto de Fortalecimento Institucional Pela
Vida (Edital nº 01/2013). Doação computada fora do prazo de captação. Após aprovação do Plano
de Trabalho pela 311ª Plenária do CDCA, os autos foram encaminhados à AJL para manifestação
quanto à formalização da parceria. Em sua manifestação, no entanto, a AJL apontou que “a última
doação recebida em favor da Instituição, realizada por pessoa física, se deu no valor de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) e ocorreu em 05/12/2014, data posterior ao período de validade
inicialmente estabelecido em edital”. Diante disso, sugeriu nova análise do Conselho quanto ao
cumprimento do requisito previsto na Cláusula 2.3 do Chamamento Público. O Conselho delibera
por notificar a instituição para que opte por uma das duas alternativas: redução do valor do Plano de
Trabalho ao total captado retirando-se os R$ 1.500,00; ou suplementação desse recurso por parte da
própria OSC para manter o mesmo valor total no Plano de Trabalho. Caso a instituição opte pela
segunda alternativa, o Plano de Trabalho deverá ser reajustado para conter, no resumo final de
valores, o montante a ser suplementado. Item 6. Processo 0417-000375/2017. Instituição: Casa
Azul Felipe Augusto. Projeto: Sonho Encantado (Edital nº 01/2016). Solicitação de prorrogação da
suspensão e prorrogação da vigência da parceria. O prazo de vigência da parceria se estenderia até
24/05/2020. No entanto, em 15/04/2020, a OSC optou pela suspensão das atividades em
decorrência do contexto da pandemia de COVID-19, e solicitou a prorrogação da vigência da
parceria para que pudesse ser cumprido o objeto em sua totalidade. Após posicionamento favorável
da AJL, a OSC foi notificada para apresentar manifestação quanto à retomada ou manutenção da
suspensão, bem como Plano de Trabalho reajustado aos 39 dias restantes para execução, conforme
entendimento da Procuradoria-Geral do DF em caso análogo. Em resposta, a OSC encaminhou
Ofício solicitando a continuidade da suspensão das atividades, bem como uma prorrogação da
vigência da parceria por mais 6 meses após a retomada (sem demandar mais recursos do FDCA),
justificando que os 39 dias que restam para o projeto não serão suficientes para um
desenvolvimento satisfatório da apresentação do espetáculo teatral, diante do lapso temporal de
afastamento dos atendidos que comprometeu o trabalho de preparação realizado anteriormente. A
gestora da parceria se manifestou favorável ao pleito. O Conselho delibera por aprovar as
solicitações da instituição, estendendo a suspensão da vigência até o dia 01/08/2021, e autorizando a
prorrogação da execução do projeto por mais seis meses após a retomada das atividades. Item 7.
Processo 00417-00038120/2018-15. Instituição: Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat.
Projeto: A Arte da Vida (Edital nº 05/2018). Solicitação de prorrogação da vigência. Não havendo
tempo hábil para a discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima
reunião. Item 8. Processo 00417-00007825/2017-00. Instituição: Caritas Brasileira. Projeto Raios
de Luz Manifestação de Vida (Edital nº 02/2016). Não havendo tempo hábil para a discussão do
item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 9. Para conhecimento de
aprovações de prestação de contas. Não havendo tempo hábil para a discussão do item, o Conselho
delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrouse às dezessete horas, e eu, Marina Maria Ventura Peixoto, lavrei a presente ata, que vai assinada
pela vice-presidente do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal.

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
SECRETARIA EXECUTIVA
RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 50, de 27 de maio de 2021, publicada no DODF nº 101, de 31 de maio de
2021, página 51, ONDE SE LÊ: "...como Encarregado Governamental..."; LEIA-SE:
"...como Encarregado Setorial...".
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SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
PORTARIA Nº 30, DE 1° JUNHO DE 2021
Prorroga a realização da vacinação e da comprovação da vacinação obrigatória contra
febre aftosa dos bovinos e bubalinos existentes nas propriedades rurais localizadas no
Distrito Federal.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de sua competência,
prevista no art. 105, parágrafo único, I, III e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, c/c os
arts. 2º e 3º, I, da Lei nº 5.224, de 27 de novembro de 2013, bem como com o disposto no
art. 123, do Decreto nº 36.589, de 07 de julho de 2015, e
Considerando que compete a esta Secretaria estabelecer normas para o controle sanitário
dos rebanhos, adequando suas ações às novas atuações;
Considerando a obrigatoriedade da vacinação dos rebanhos, bovino e bubalino, nos termos
da Lei nº 5.224, de 27 de novembro de 2013, e do Decreto Regulamentador nº 36.589, de
7 de julho de 2015;
Considerando a Portaria nº 01, de 04 de janeiro de 2021, da SEAGRI-DF, que dispõe
sobre a atualização de cadastro de propriedade e exploração pecuária e a vacinação de
bovinos e bubalinos contra a febre aftosa no Distrito Federal;
Considerando o Ofício n° 741/2021, de 26 de maio de 2021, da SEAGRI-DF, em que
solicita a prorrogação da 1ª Etapa de vacinação contra febre no Distrito Federal e o
processo 00070-00002372/2021-52, com a manifestação favorável por meio do Parecer n°
14/2021/DIFA/CAT/CGSA/DSA/SDA/MAPA, resolve:
Art. 1º Prorrogar o período oficial para realização da vacinação obrigatória contra febre
aftosa dos bovinos e bubalinos existentes nas propriedades rurais localizadas no Distrito
Federal até o dia 12 de junho de 2021.
Art. 2º Prorrogar o prazo para a comprovação da vacinação contra febre aftosa e
declaração do rebanho até o dia 18 de junho de 2021.
§ 1º O produtor rural deverá realizar a comprovação da vacinação e declaração do rebanho
de sua propriedade de forma online, pelo sistema informatizado do SVO/DF ou, de forma
presencial, em uma das unidades específicas do SVO na SEAGRI;
§ 2º O formulário "Declaração do Criador" será disponibilizado na internet pela página
www.agricultura.df.gov.br, nas unidades do SVO/DF e nos estabelecimentos autorizados a
comercializar vacinas contra Febre Aftosa, podendo ser encaminhado aos criadores
cadastrados no SVO/DF por qualquer meio definido pela SEAGRI em casos específicos;
§ 3º Não serão aceitas declarações de vacinação encaminhadas à SEAGRI-DF via
Whatsapp, E-mail, Correios ou Revendas de Vacinas;
§ 4º Serão aceitas doações de doses excedentes para outros produtores, desde que
respeitado o número de doses compradas e a quantidade de doses utilizadas para vacinar
os animais do produtor cedente e do beneficiário.
§ 5º Caso o criador deixe de criar bovinos e bubalinos no intervalo entre campanhas,
deverá declarar a condição junto ao SVO-DF, utilizando-se do formulário "Declaração do
Criador", no prazo máximo estabelecido para comprovação de vacinação;
Art. 3º O não atendimento ao disposto na presente Portaria acarretará ao produtor e/ou
proprietário, a aplicação das penalidades previstas na legislação sanitária animal vigente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CANDIDO TELES DE ARAÚJO

SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
PORTARIA CONJUNTA Nº 10, DE 25 DE MAIO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL E A SECRETÁRIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições, consoante o que estabelecem a Lei nº 6.778, de 06
de janeiro de 2021, que aprovou a Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal para o
exercício de 2021, e o Decreto nº 37.427, de 22 de junho de 2016, alterado parcialmente
pelo Decreto nº 37.471, de 8 de julho de 2016, que dispõe sobre a descentralização de
execução de créditos orçamentários, resolvem:
Art. 1º Descentralizar a execução do crédito orçamentário, na forma a seguir especificada:
De: UO 16.101 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal;
UG 230.101
Para: UO 27.101 - Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal;
UG 310.101
I - OBJETO: Realizar o projeto LABFAZ – 1ª Edição, conforme Ofício Eletrônico nº
646/2021 - Sisconep, Deputado Cláudio Abrantes.
II - VIGÊNCIA: Data de início: 07/06/2021, Término: 30/11/2021.
III - PT: 13.392.6219.9075.0170 – Promoção de Atividades Culturais no Distrito Federal.
Natureza da Despesa
Fonte
Valor
33.50.41
100
R$ 80.000,00
Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa
Titular da Unidade Cedente
VANESSA CHAVES DE MENDONÇA
Secretária de Estado de Turismo
Titular da Unidade Recebedora
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