
CONTROLADORIA SETORIAL DA JUSTIÇA
 

PORTARIA Nº 73, DE 29 DE JULHO DE 2021
O CONTROLADOR SETORIAL DE JUSTIÇA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelo artigo 3º e o anexo III, do Decreto nº 39.807, de 06 de maio
de 2019, bem como pela delegação de competência oriunda da Portaria nº 131, de 14 de
junho de 2019, publicada no DODF de 26 de junho de 2019, página 7, em seu art. 1º,
inciso, II e no art. 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de
2011, resolve:
Art. 1º Reinstaurar a Comissão Sindicante destinada a apurar os fatos constantes dos autos
do processo 00400-00031107/2020-76, prorrogada por meio da Portaria nº 64, de 07 de
julho de 2021, publicada no DODF nº 128, de 09 de julho de 2021, página 6, com a
mesma Comissão Sindicante designada para concluir os trabalhos de apuração dos fatos
constantes do processo acima citado e apresentar relatório conclusivo, no prazo de 30
(trinta) dias.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FABIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 74, DE 29 DE JULHO DE 2021

O CONTROLADOR SETORIAL DE JUSTIÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, em substituição, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 3º e o anexo III, do Decreto nº 39.807, de
06 de maio de 2019, bem como pela delegação de competência oriunda da Portaria nº 131,
de 14 de junho de 2019, publicada no DODF de 26 de junho de 2019, página 7, em seu
art. º 1º, inciso, II e no art. 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de
dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Reinstaurar a Comissão Sindicante destinada a apurar os fatos constantes dos autos
do processo 0417-00030143/2018-73, prorrogada por meio da Portaria nº 63, de 28 de
junho de 2021, publicada no DODF nº 121, de 30 de junho de 2021, página 31, com a
mesma Comissão Sindicante designada para concluir os trabalhos de apuração dos fatos
constantes do processo acima citado e apresentar relatório conclusivo, no prazo de 30
(trinta) dias .
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FABIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS

CONSELHO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 81, DE 29 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para monitoramento e acompanhamento do
cumprimento do protocolo sanitário de prevenção à Covid-19 no retorno às aulas
presenciais da rede pública de ensino do DF.

O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERALF, órgão autônomo, paritário, deliberativo e
controlador das ações de atendimento aos direitos da criança e do adolescente do Distrito
Federal, criado por força da Lei nº 8.069/1990 e suas alterações (Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA), regido pela Lei Distrital nº 5.244/2013 e suas alterações, e vinculado
administrativamente à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal,
observado os artigos 30, 31, 32 e 45 da Resolução Normativa CDCA nº 70/2014, no uso
de suas atribuições e por força de deliberação na 316ª Plenária Ordinária, de 28 de julho
de 2021, resolve:

Art. 1º Fica criado Grupo de Trabalho para monitoramento e acompanhamento do
cumprimento do protocolo sanitário de prevenção à Covid-19 no retorno às aulas
presenciais da rede pública de ensino do Distrito Federal.
Art. 2º O Grupo de Trabalho, observada a paridade, é composto pelas seguintes
representações, sobre a coordenação e coordenação-adjunta dos primeiros,
respectivamente:
I - Gabinete do Governador;
II - Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social do DF;
III - Secretaria de Estado de Educação do DF;
IV - Secretaria de Estado de Saúde do DF;
V - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF;
VI - Secretaria de Estado de Economia do DF;
VII - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF;
VIII - Instituto do Carinho;
IX - Instituto Espírito de Luz;
X - Projeto Integral de Vida - Pró-vida;
XI - Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF;
XII - Aconchego Grupo de Apoio À Convivência Familiar e Comunitária.
Parágrafo único. O quórum para a instalação dos trabalhos será de pelo menos três
representações.
Art. 3º A Secretaria Executiva do CDCA/DF dará apoio técnico e administrativo para a
execução das atividades do Grupo de Trabalho.
Art. 4º O Grupo de Trabalho poderá convidar para participar de suas atividades
representantes de órgãos e entidades públicas e privadas, além de pesquisadores e
especialistas, a fim de que possam contribuir para cumprimento das suas finalidades, em
especial membros do:

I - Ministério Público do DF e Territórios;
II - Conselhos tutelares do DF.
Art. 5º O Grupo de Trabalho trabalhará com o objeto desta Resolução pelo período de 120
dias, a partir da publicação desta Resolução, prorrogável por ato da presidência, devendo
apresentar os resultados, a cada 30 dias de atividade, ao plenário do CDCA/DF, que
deliberará sobre o tema.
Art. 6º Esta Resolução Ordinária entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

PORTARIA Nº 109, DE 30 DE JULHO DE 2021

Regulamenta, no âmbito da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito
Federal, o retorno ao trabalho presencial, as medidas de prevenção à disseminação e ao
contágio pelo coronavírus (COVID-19) e o regime excepcional e temporário de
teletrabalho, estabelecido em caráter excepcional e provisório por meio do Decreto nº
41.841, de 26 de fevereiro de 2021, como medida necessária à continuidade do serviço.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso da atribuição conferida pelos incisos I e III do parágrafo único do
artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e

CONSIDERANDO o disposto na nova redação dada pelo Decreto nº 42.253, de 30 de
junho de 2021, ao art. 6º, §5º, do Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, que
dispõe que os dirigentes dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta
do Distrito Federal poderão, excepcionalmente, mediante justificativa, implementar
retorno gradual dos seus servidores ao trabalho presencial;

CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do COVID-19;

CONSIDERANDO que ainda não há um número significativo de servidores desta
Secretaria devidamente imunizados com a segunda dose ou dose única das vacinas
indicadas para a COVID-19; e

CONSIDERANDO que a estrutura física atual da Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal não comporta a presença física integral de todos os
servidores da Secretaria com a adequada preservação das medidas de distanciamento e de
controle da Pandemia da COVID-19, resolve:

Art. 1º Regulamentar, no âmbito da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do
Distrito Federal, o retorno ao trabalho presencial, as medidas de prevenção à
disseminação e ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) e o regime excepcional e
temporário de teletrabalho, estabelecido em caráter excepcional e provisório por meio do
Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, como medida necessária à continuidade
do serviço.

Art. 2º Os servidores, estagiários e colaboradores da Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal devem retornar ao trabalho presencial de forma gradual,
conforme previsão do art. 6º, §5º, do Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021.

§1º O Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal fixa inicialmente
o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de pessoal que deverá permanecer em trabalho
presencial e poderá reavaliar, a qualquer tempo, esse percentual, oportunidade em que
orientará a chefia correspondente.

§2º A chefia imediata avaliará periodicamente a necessidade do serviço a ser prestado em
teletrabalho, tendo como critério orientador o retorno integral às atividades laborais, em
caráter presencial.

§3º O teletrabalho passará a ser adotado como medida excepcional, em respeito à normas
de prevenção à COVID-19, podendo inclusive ser completamente cessado a critério das
chefias imediatas.

§4º O servidor que estiver em teletrabalho deverá ficar à disposição do serviço, por meio
de contato telefônico, eletrônico e acesso remoto dos sistemas e serviços, durante o
horário correspondente à sua jornada regular de trabalho, devendo comparecer ao local de
trabalho quando solicitado pela chefia imediata.

§5º A infraestrutura tecnológica e de comunicação adequada à execução das atividades
fora das dependências das unidades administrativas fica à custa do servidor, sendo
vedado qualquer tipo de ressarcimento.
Art. 3º A chefia imediata definirá as metas a serem alcançadas pelos servidores em
teletrabalho e as formas de supervisão do serviço, com o objetivo de organizar o trabalho
e garantir a produtividade diária, que não poderão ser inferiores ao trabalho realizado de
forma presencial.
§ 1º As atividades desenvolvidas em regime de teletrabalho serão monitoradas pela chefia
imediata, por meio de relatórios a serem apresentados pelo servidor semanalmente,
conforme orientação e modelo definidos pela respectiva chefia.
§ 2º O servidor deverá autuar processo SEI específico para acompanhamento de suas
atividades, por intermédio da inserção de relatórios semanais, nos quais deverá constar
ciência da chefia imediata.
§ 4º Além do monitoramento previsto no § 1º deste artigo, as atividades desenvolvidas sob
o regime de teletrabalho poderão ter outras formas de monitoramento, como sistemas
próprios, outros formulários e relatórios eletrônicos ou por mecanismo eletrônico de
captura automática da produtividade diária.
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