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DECRETO Nº 38.551, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017
Acrescenta dispositivos ao artigo 6º do Decreto nº 33.642, de 02 de maio de 2012, que
regulamenta a Lei nº 4.752, de 07 de fevereiro de 2012, que cria o Programa de Aquisição
da Produção da Agricultura - PAPA/DF.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art.
100, incisos VII e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, c/c o art. 6º, inciso I, da Lei nº
4.752, de 07 de fevereiro de 2012, DECRETA:
Art. 1º O artigo 6º do Decreto nº 33.642, de 02 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº
4.752, de 07 de fevereiro de 2012, que cria o Programa de Aquisição da Produção da
Agricultura - PAPA/DF, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:
"Art. 6º ...
§ 1º As Unidades de que trata o caput, devem destinar, no mínimo, 30% dos recursos
alocados nos seus respectivos orçamentos anuais para a aquisição de gêneros alimentícios, à
compra de produtos da agricultura, por meio do Programa de Aquisição da Produção da
Agricultura - PAPA/DF.
§ 2º O percentual de que trata o parágrafo anterior pode deixar de ser observado nos
seguintes casos:
I - não recebimento do objeto, em virtude de desconformidade do produto ou de sua
qualidade em relação às especificações demandadas;
II - insuficiência de oferta no Distrito Federal e na RIDE, por parte dos agricultores
familiares e suas organizações, empreendedores familiares rurais e demais beneficiários que

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017
ADITIVO AO PLANO ANUAL DE PUBLICIDADE

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no
exercício da competência que lhe é outorgada pelo inciso III do artigo 105 da Lei Orgânica
do Distrito Federal, e à vista da edição da Lei nº 5.810, de 23 de fevereiro de 2017, publicada
no DODF nº 40, de 24 de fevereiro de 2017, pág. 1; e Lei 6.008, de 09 de outubro de 2017,
publicada no DODF nº 195, de 10 de outubro de 2017, pág. 1; resolve aditar a Instrução
Normativa nº 01, de 27 de janeiro de 2017, publicada no DODF nº 21, de 30 de janeiro de
2017, pag. 15, nos seguintes termos:
Art. 1° Estimativa de Despesas:
A previsão orçamentária para as despesas a serem realizadas com ações de publicidade de
utilidade pública, publicidade institucional e publicidade legal em 2017 é de R$
123.901.336,00 (cento e vinte e três milhões, novecentos e um mil, trezentos e trinta e seis
reais), mantendo-se a proporção de distribuição e aplicação.
Art. 2° Ficam mantidos e ratificados os demais termos da Instrução Normativa nº 01, de 27
de janeiro de 2017, publicada no DODF nº 21, de 30 de janeiro de 2017, pag. 15.
Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CEZAR CASTANHEIRO COELHO

PORTARIA Nº 485, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO
DISTRITO FEDERAL, em Exercício, no uso da atribuição que lhe confere o art. 189, XII,
do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 35.837, de 22 de setembro de 2014, e tendo
em vista a autorização contida no art. 59, § 2º, da Lei nº 5.695, de 03 de agosto de 2016, e
o que consta dos processos nºs 196.000.197/2017, 196.000.146/2017, 00040-00057309/2017-
89 e 220.000.291/2014, resolve:
Art. 1º Alterar o Quadro de Detalhamento de Despesa de diversas unidades orçamentárias,
aprovado pelo Decreto nº 37.911, de 29 de dezembro de 2016, conforme anexos I e II.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

DALMO JORGE LIMA PALMEIRA

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE AUTOS DE APREENSÃO NÃO IDENTIFICADOS -
Período 01/10/2017 a 08/10/2017.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, DA AGÊNCIA DE FIS-
CALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições legais regimentais e na
competência que a ele foi delegada pelos artigos 34 e 35 da instrução normativa nº 99 de 24
de agosto de 2016, e em atendimento ao §4º do artigo 52 da Lei nº 5.547/2015, torna pública
a relação de autos de apreensão que não tiveram identificados os proprietários dos bens
apreendidos, no período de 01/10/2017 a 08/10/2017, na seguinte ordem: NUMERO DO
AUTO, DATA: D56349, 01/10/2017; D59064, 02/10/2017; D58037, 02/10/2017; D50793,
02/10/2017; D037225, 03/10/2017; D50796, 04/10/2017; D50795, 04/10/2017; D56945,
04/10/2017; D56369, 04/10/2017; D55917, 04/10/2017; D58071, 05/10/2017; D58095,
05/10/2017; D58070, 05/10/2017; D50797, 05/10/2017; D58098, 07/10/2017; D58097,
07/10/2017; D53029, 07/10/2017; D53030, 07/10/2017; D53028, 07/10/2017; D58073,
08/10/2017; D50798, 08/10/2017; D53031, 08/10/2017; D50799, 08/10/2017. A relação
completa dos bens referentes a cada auto de apreensão encontra-se disponível no sítio
eletrônico http://www.agefis.df.gov.br. Os bens e mercadorias apreendidos a que se referem
os autos acima não reclamados no prazo de trinta dias a partir da data de suas lavraturas
serão considerados abandonados independentemente de nova publicação.

FRANCISCO LUIZ SILVA FILHO

se enquadrem na Lei Federal nº 11.326, de 24 de junho de 2006, para fornecimento dos
gêneros alimentícios demandados;
III - impossibilidade de atingimento do percentual em razão de contratações anteriores à
vigência deste decreto;
IV - aquisições especiais, esporádicas ou de pequena quantidade, na forma definida pela
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 3º Compete à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural, dentro de suas atribuições, disponibilizar apoio técnico aos órgãos e entidades do
Distrito Federal, no que se refere à operacionalização de compras de produtos da agricultura,
no âmbito do PAPA/DF.
§ 4º Compete à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal -
Emater/DF, dentro de suas atribuições, disponibilizar apoio técnico aos agricultores fa-
miliares, demais beneficiários e suas organizações no que se refere à oferta de produtos da
agricultura, no âmbito do PAPA/DF."
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de outubro de 2017
129º da República e 58º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL,

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO


