
servidor fará o encaminhamento para que a (o) especialista realize o acolhimento e o
atendimento psicossocial;
II - acolhimento - trata-se do momento de primeiro contato da(o) usuária (o) com o serviço, que
consiste em dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, receber, atender.
Implica em “receber-escutar-analisar-decidir”.
III - escuta qualificada - a escuta deve ser entendida como atitude ativa, que exige um esforço
por parte de quem escuta para compreender o significado do que é dito, considerando as
singularidades, interseccionalidades e regionalidades dos sujeitos. Envolve, ainda, o
compromisso com o que é dito e assim co-responsabiliza aquele que se dispõe a fazê-lo. A
escuta qualificada é essencial para o planejamento do serviço;
IV - atendimento individual ou em grupo - atendimento especializado e objetiva conhecer
aspectos relevantes da vida do usuário, o contexto da situação que o levou ao equipamento suas
consequências dentre outras informações oriundas da aplicação do Formulário de Acolhimento
e de outras estratégias de avaliação;
V - acompanhamento psicossocial - acompanhamento psicossocial é desenvolvido por uma
equipe multidisciplinar com objetivo de escuta, intervenção qualificada e espaço para reflexão
acerca da violência de gênero a fim de propiciar a construção de alternativas não violentas para
resolução de conflitos;
VI - acompanhamento pós-desligamento - as(os) usuárias(os) serão encaminhadas(os) para
outros equipamentos ou a órgãos participantes da rede de enfrentamento a violência local,
podendo ser convidada(o) a participar de atividades de convivência e reflexão, tendo ciência que
poderá retornar ao atendimento quando necessário. Os serviços da rede poderão solicitar
relatório de atendimento das(os) usuárias(os) e/ou reunião com a equipe responsável pelo
encaminhamento a fim de evitar a revitimização.
VII - monitoramento do atendimento e encaminhamentos - a equipe ficará responsável por
acompanhar os encaminhamentos realizados e manter a interlocução permanente com os demais
equipamentos da rede de atendimento à mulher, a fim de garantir a integralidade dos serviços
oferecidos às mulheres, com a possibilidade de realização de reuniões para avaliação da
evolução dos casos atendidos e proposituras de novas medidas ou procedimentos;
VIII - encaminhamento para inclusão em programas sociais, acesso às instituições competentes
e em serviços das demais políticas públicas.

Capitulo IV
Das Disposições finais

Art. 7º O programa acolher será implementado nos equipamentos da SMDF observando suas
atribuições e especificidades.
Art. 8º A equipe de atendimento deverá participar de cursos de capacitação e qualificação,
periodicamente, nas questões de violência de gênero e masculinidades;
Art. 9º A agenda de funcionamento do serviço deverá prever reuniões da equipe para estudos de
casos, formação e atualização dos profissionais e outros procedimentos que se façam
necessários.
Art. 10. O monitoramento e a avaliação do processo em âmbito local devem ser partes
integrantes dos serviços prestados pela SMDF, tendo o monitoramento o propósito de subsidiar
os gestores com informações objetivas e tempestivas sobre a operação e os efeitos deste
programa, que podem ser resumidas em painéis ou sistemas de indicadores de monitoramento; e
por fim, a avaliação, que tem o propósito de subsidiar os gestores com informações mais
aprofundadas e detalhadas sobre o funcionamento e os efeitos deste programa, levantadas nas
futuras pesquisas de avaliação a serem implementadas.
Art. 11. Serão definidos indicadores e metas como condições para monitoramento e avaliação
deste programa.
Art. 12. O presente programa deverá ser implementado em todos os equipamentos da SMDF por
meio de ato próprio.
Art. 13. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretária de Estado da Mulher do Distrito
Federal.
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.

ERICKA SIQUEIRA NOGUEIRA FILIPPELLI

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

SUBSECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DIRETORIA DE SANIDADE AGROPECUÁRIA E FISCALIZAÇÃO

 
DECISÕES ADMINISTRATIVAS

Analisando o processo 00070-00008124/2019-09, verifico que restou configurada a infração, e
de acordo com as atribuições previstas no Art. 118 do Decreto n° 36.589/2015, resolvo:
Julgar PROCEDENTE o Auto de Infração nº 2387-D, datado de 30/07/2019 lavrado em
desfavor de JOILSON OLIVEIRA SANTANA e aplico a penalidade de MULTA prevista no
artigo 111, inciso II do Decreto 36.589, em razão do infrator descumprir o artigo 4º, inciso I da
Lei nº. 5.224/2013.
NOTIFICO-O de que, em conformidade com o Art. 119, do Decreto n° 36.589 de 07 de julho de
2015, o interessado dispõe de 10 (dez) dias contados do recebimento desta decisão para,
querendo, recorrer em segunda instância ao Secretário de Estado de Agricultura, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, nos termos da Portaria nº. 20 de 14/05/2020.
INTIME-SE o infrator da presente decisão.

Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2021
VINÍCIUS EUSTÁQUIO BARRETO CAMPOS

Diretor

Analisando o processo 00070-00004843/2019-42, verifico que restou configurada a
infração, e de acordo com as atribuições previstas no Art. 118 do Decreto n° 36.589/2015,
resolvo:
Julgar PROCEDENTE o Auto de Infração nº 1334-D, datado de 11/06/2019 lavrado em
desfavor de SIMÃO TRINDADE DA SILVA e aplico a penalidade de MULTA prevista
no artigo 111, inciso I do Decreto 36.589, em razão do infrator descumprir o artigo 4º,
inciso III da Lei nº. 5.224/2013.
NOTIFICO-O de que, em conformidade com o Art. 119, do Decreto n° 36.589 de 07 de
julho de 2015, o interessado dispõe de 10 (dez) dias contados do recebimento desta
decisão para, querendo, recorrer em segunda instância ao Secretário de Estado de
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, nos termos da
Portaria nº. 20 de 14/05/2020. INTIME-SE o infrator da presente decisão.

Brasília/DF, 22 de abril de 2021
VINÍCIUS EUSTÁQUIO BARRETO CAMPOS

Diretor

Analisando o processo 00070-00004475/2019-32, verifico que restou configurada a
infração, e de acordo com as atribuições previstas no Art. 118 do Decreto n° 36.589/2015,
resolvo:
julgar PROCEDENTE o Auto de Infração nº 0476-D, datado de 07/06/2019 lavrado em
desfavor de VALDIR PEREIRA XAVIER e aplico a penalidade de MULTA prevista no
artigo 111, inciso II do Decreto 36.589, em razão do infrator descumprir o artigo 4º, inciso
I da Lei nº. 5.224/2013.
NOTIFICO-O de que, em conformidade com o Art. 119, do Decreto n° 36.589 de 07 de
julho de 2015, o interessado dispõe de 10 (dez) dias contados do recebimento desta
decisão para, querendo, recorrer em segunda instância ao Secretário de Estado de
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, nos termos da
Portaria nº. 20 de 14/05/2020. INTIME-SE o infrator da presente decisão.

Brasília/DF, 17 de maio de 2021
VINÍCIUS EUSTÁQUIO BARRETO CAMPOS

Diretor

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

PORTARIA Nº 19, DE 28 DE MAIO DE 2021
Cria o Comitê de Gestão e Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de
Comunicação do Distrito Federal-SECOM.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 105, Inciso V, da Lei Orgânica do Distrito
Federal e considerando o disposto no Decreto nº 39.295, de 20 de agosto de 2018 e no Art.
22 do Decreto nº 39.610, de 01 de janeiro de 2019, resolve:
Art. 1º Fica criado o Comitê de Gestão e Tecnologia da Informação - CGTI, órgão
colegiado de decisão sobre políticas, diretrizes e normatização da segurança da
informação, dos investimentos e das prioridades em infraestrutura e capacitação, para
melhoria da Governança de Informação da SECOM.
Art. 2º Compete ao CGTI:
I - aprovar políticas, normas e diretrizes da SECOM, com a finalidade de assegurar que as
ações ligadas à Gestão e Tecnologia da Informação estejam alinhadas com a missão
institucional desta Secretaria;
II - estabelecer prioridades na execução de projetos de Gestão e Tecnologia da
Informação, considerando as diretrizes estratégicas da SECOM e as limitações de natureza
orçamentária, financeira e patrimonial;
III - aprovar estratégias de acompanhamento, avaliação e fiscalização dos investimentos
em Gestão e Tecnologia da Informação e de mecanismos para implementação de
prioridades em demandas globais de tecnologia e informática;
IV - aprovar cronogramas e fiscalizar seu cumprimento para assegurar o alcance das
metas, prazos e orçamentos estabelecidos para os projetos de Gestão e Tecnologia da
Informação da SECOM;
V - acompanhar, periodicamente e de acordo com as diretrizes governamentais
estabelecidas na área de Gestão e Tecnologia da Informação, o cumprimento das
diretrizes, das estratégias e dos objetivos definidos na política de Tecnologia da
Informação do Governo do Distrito Federal;
VII - aprovar a Política de Segurança da Informação e Modelo de Gestão da Informação;
VIII - aprovar planos de capacitação de servidores e colaboradores na área de Gestão e
Tecnologia da Informação; e
IX - aprovar parcerias com órgãos e entes públicos e privados relativas à troca de dados e
compartilhamento de soluções de Gestão e Tecnologia da Informação.
Art. 3º O CGTI da SECOM tem a seguinte composição:
I - Chefe de Gabinete da SECOM;
II - Subsecretário de Administração Geral da SECOM;
III -Coordenador Administrativo da SECOM, e
IV -Gerente de Tecnologia da Informação da SECOM.
Parágrafo único. A Presidência do Comitê será exercida pelo Chefe de Gabinete da
SECOM.
Art. 4º As reuniões presenciais do CGTI serão convocadas pelo presidente e deverão ter
quórum mínimo de 50% de seus integrantes.
Art. 5º Poderão participar das reuniões, na qualidade de ouvintes ou colaboradores,
representantes de qualquer unidade organizacional da SECOM.
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§ 1º Poderão ser convidados a participar das reuniões do CGTI, a juízo do seu
Presidente, para subsidiar suas deliberações, representantes de órgãos ou entidades
públicas e privadas, bem como consultores técnicos, inclusive servidores públicos
em exercício.
§ 2º A participação no CGTI é considerada como de relevante interesse público e não
enseja qualquer tipo de remuneração.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria SECOM nº 11, de
25 de julho de 2017, publicada no DODF nº 142, de 26 de julho de 2017, página 04.

WELIGTON LUIZ MORAES

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 

ATA 308ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA VIRTUAL
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte um, às 9h20 minutos (nove horas
e vinte minutos), foi realizada virtualmente a 308ª Reunião Ordinária Virtual do Conselho
de Assistência Social CAS/DF, comparecendo os (as) seguintes Conselheiros(as): Nathália
Eliza de Freitas (Suplente - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito
Federal), Wilma Leiliane Batista de Freitas Lima (Titular - Secretaria de Estado de
Cultura do Distrito Federal), Joyce Vieira de Castro Marra (Titular - Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal), Michele Silva de Oliveira (Suplente - Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal), Clisciene Dutra de Magalhães (Titular -
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal), Mariana de Souza (Suplente -
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal),Andréa de Oliveira Magalhães
(Suplente - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal),
José Messias da Silva (Suplente - Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal),
Claryssa Nayara Alves Costa (Titular - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito
Federal), Eliane Alves da Silva (Titular - Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do
Distrito do Distrito Federal), Samantha Freitas Tavares (Titular - Aldeias Infantis SOS
Brasil), Márcio Eduardo do Sacramento Leite (Titular - Casa de Ismael – Lar da Criança),
Neidiana Adriana Jerônimo da Cunha (Titular - Sociedade Espírita de Amparo ao Menor -
Casa do Caminho), Emanuelle Castro Rodrigues (Titular - Centro de Ensino e
Reabilitação-CER), Manoel Gomes Pina (Suplente - Associação Comunitária de São
Sebastião – ASCOM), José Alves Brito (Suplente - Obras Sociais do Centro Espírita
Batuíra), Mairla da Silva Feitosa (Titular - Segmento de Usuários e / ou Organizações de
Usuários), Priscila Maia de Andrade (Titular - Conselho Regional de Serviço Social -
CRESS), Rafael Gonçalves de Santana e Silva (Titular - Conselho Regional de Psicologia
do DF - CRP 01), Maria Júlia da Silva Pereira (Titular - Associação dos Servidores da
Assistência Social do Governo do Distrito Federal – ASAS/GDF). Justificaram: Kariny
Geralda Alves Veiga está de férias (Titular Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social do Distrito Federal), Luiz Fernando Megda está em outra reunião, marcada no
mesmo horário (Titular - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal), José Donizetti está em um compromisso médico (Suplente - Obras Sociais De
Assistência e de Serviço Social da Arquidiocese de Brasília – OASSAB), Lenice Neres
dos Santos está em plantão no trabalho (Titular - Segmento de Usuários e / ou
Organizações de Usuários). Convidados: Francisco Rodrigues Corrêa (Sindicato dos
Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal)
e Catiane Gonçalves (SEDES). A presidente Maria Júlia abriu os trabalhos e pediu a
aprovação da pauta pelos conselheiros presentes. A conselheira Priscila solicitou a
inclusão de item para deliberar acerca das proposições que serão levadas para reunião com
o comitê para a Conferência Distrital de Direitos Humanos, sendo aprovada a inclusão.
Em seguida os conselheiros deliberaram sobre a aprovação da atas da 307ª Reunião
Ordinária, 12ª e 13ª Extraordinárias. A conselheira Nathália solicitou supressão de texto
da ata 12ª Reunião Plenária Extraordinária, sugerindo um texto mais sucinto. A
conselheira Priscila concordou com o posicionamento da conselheira Nathália e ainda
pediu inclusão de texto referente sua fala na ata da 307ª Reunião Plenária Ordinária. As
modificações apresentadas foram aprovadas ficando a cargo das referidas conselheiras o
envio do texto alterado para a Secretária Executiva Alessandra para posterior publicação.
A ata da 13ª Reunião Plenária Extraordinária foi aprovada sem alterações. Por oportuno,
ficou acordado que as atas serão mais objetivas e só incluirão a fala dos conselheiros que
pedirem registro. Superada a aprovação das atas, passou para a deliberação e aprovação da
Resolução que altera o prazo para apresentação dos documentos relacionados a prestação
de contas. O prazo estabelecido no caput do art. 26 da Resolução do CAS-DF nº 21/2012
foi alterado, em caráter excepcional, para 31 de dezembro. A Resolução foi aprovada por
unanimidade e será publicada no DODF. Em seguida, iniciou a deliberação do item
incluído na pauta acerca das proposições. A conselheira Priscila apresentou sugestões de
proposições da Comissão de Política de Assistência Social e alguns conselheiros
contribuíram com sugestões. Relatoria de processos com pedidos de inscrição:
INSTITUTO PRO BRASIL - 00431-00006840/2020-12 - Conselheira Emanuelle - Após
leitura do relato a conselheira Emanuelle votou pelo deferimento da inscrição. Não houve
manifestação contrária ao deferimento, sendo deferido o pedido de inscrição nos termos 
do voto da relatora. Relatoria de processos de acompanhamento, fiscalização e inclusão 
de serviço: CASA DE ISMAEL - 0380-001399/2011 - Conselheira Mairla- A 
conselheira leu o relato e votou pela manutenção da inscrição dos serviços 
socioassistenciais a saber, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para

crianças e adolescentes, bem como serviço de acolhimento institucional para crianças e
adolescentes na modalidade casa lar. Ao que se refere à inclusão de serviços
socioassistenciais, a conselheira votou pela inclusão do serviço de acolhimento
institucional em república e residência inclusiva. Após a leitura do voto, não houve
manifestação em sentido contrário, sendo aprovada a manutenção da inscrição, bem como
o pedido de inclusão do serviço. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
EXCEPCIONAIS DO DF - 0380-001084/2012 - Conselheiro Adriana- A Secretária
Executiva Alessandra, a pedido, leu o relato da Conselheira Adriana que concluiu pela
execução de Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e
suas Famílias, ofertado em Centro Dia, devendo ser alterado o certificado sob o n°
100/2013, bem como acrescidos dos endereços de execução das atividades, quais sejam:
SEPN 711/911 Conjunto E – Asa Norte, EQNN 06/08, Área Especial, Guariroba –
Ceilândia, QD. 09, SAI n° 08, Lotes A e B – Sobradinho, QE 38, Área Especial – Guará
II, e excluindo do mesmo o Serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos
com deficiência em residência inclusiva, conforme disposto nas Resoluções CAS/DF nº
21/2012 e nº 55/2014 e suas alterações. Por fim, considerando a inviabilização da emissão
do Atestado de Regularidade, o relato ainda restitui os autos para a Secretária Executiva
para dar prosseguimento da Fiscalização da referida entidade, conforme determina a
Resolução CAS/DF nº 55/2014. Após a leitura, o conselheiro Francisco sanou alguns
questionamentos com a Secretária Executiva. Como não houve manifestação contrária ao
relato da conselheira, foi aprovado nos termos do voto da relatora Adriana. A presidente
sugeriu a criação imediata da comissão de fiscalização para acompanhar essa entidade.
Tendo em vista que nenhum conselheiro presente se voluntariou para compor a comissão,
ficou acordado que a Secretária Executiva irá designar os conselheiros para compor a
referida comissão. ASSOCIAÇÃO DE MÃES, PAIS, AMIGOS E REABILITADORES
DE EXCEPCIONAIS – AMPARE, 0380-001115/2011 (Inclusão de serviço de Residência
Inclusiva) - Conselheiro Jose Alves- Inicialmente o conselheiro votou pela manutenção da
inscrição vigente, mas informou que não conseguiu analisar o pedido de inclusão de
serviço. Considerando a urgência na necessidade de deliberação do pedido, o conselheiro
Francisco em conjunto com a presidente Maria Julia, sugeriram que fosse lido a Nota
Técnica contida nos autos para que os Conselheiros possam, excepcionalmente, deliberar
pela inclusão ou não do serviço, o que foi aprovado. A Secretária Executiva leu a Nota
Técnica N.º 5/2021 - SEDES/GAB/CAS que recomenda pela inclusão do serviço de
acolhimento institucional residência inclusiva e, consequentemente, que seja cancelada a
inscrição de Acolhimento Modalidade Casa Lar e alterado o Certificado da Entidade neste
CAS. Após a leitura e explicação da assessora Márcia, os conselheiros deliberaram e
votaram pela inclusão do serviço de acolhimento institucional residência inclusiva e que
seja cancelada a inscrição de Acolhimento Modalidade Casa Lar. Considerando a inclusão
do serviço, o acompanhamento da inscrição pelo conselheiro relator foi postergado para
próxima plenária. OBRAS BENEDITA CAMBIÁGIO - 0380-001114/2011- Conselheira
Nathália- A conselheira apresentou relato de acompanhamento de inscrição referente ao
período de 2018 e 2019, votando pela manutenção da inscrição vigente. Os demais
processos da pauta não foram relatados. Distribuição de processos para relatoria:
INSTITUTO VIDA PLENA DE PREVENCAO, RECUPERACAO E REINTEGRACAO
DE DEPENDENTES QUIMICOS E ATENCAO AO IDOSO - 00431-00020939/2020-27
foi designado para a conselheira Neidiana Adriana. PASTORAL DA CRIANÇA - 0380-
001058/2012 foi designado para a conselheira Maria Queiliane. ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI DE BRASÍLIA - 0380-001107/2011 designado para a conselheira Mariana
de Souza. Após os informes gerais, a próxima reunião extraordinária foi agendada para o
dia 13/05/2021 para relato de processos. A reunião encerrou às 13h30. A presente ata
lavrada foi pela assessora Vanessa e assinada pela Secretária Executiva, bem como pela
Presidente. Alessandra Costa de Carvalho Secretária Executiva; Maria Julia Pereira da
Silva, Presidente.

ATA DA 14ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL
Aos treze de maio de dois mil e vinte e um, às 9h00min (nove horas), foi realizada
virtualmente a 14ª Reunião Extraordinária Virtual do Conselho de Assistência Social
CAS/DF e compareceram os (as) seguintes Conselheiros(as): Kariny Geralda Alves Veiga
(Titular- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal), Wilma
Leiliane Batista de Freitas Lima (Titular - Secretaria de Estado de Cultura do Distrito
Federal), Joyce Vieira de Castro Marra (Titular - Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal), Clisciene Dutra de Magalhães (Titular - Secretaria de Estado de Saúde
do Distrito Federal), José Messias da Silva (Suplente - Secretaria de Estado de Trabalho
do Distrito Federal), Eliane Alves da Silva (Titular - Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania do Distrito do Distrito Federal), Luiz Fernando Megda (Titular - Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal ), Samantha Freitas Tavares
(Titular - Aldeias Infantis SOS Brasil), Márcio Eduardo do Sacramento Leite (Titular -
Casa de Ismael – Lar da Criança), Neidiana Adriana Jerônimo da Cunha (Titular -
Sociedade Espírita de Amparo ao Menor - Casa do Caminho), Emanuelle Castro
Rodrigues (Titular - Centro de Ensino e Reabilitação-CER), José Donizzete (Suplente -
Obras Socias de Assistência e de Serviço Social da Arquidiocese de Brasília-OASSAB),
José Alves Brito (Suplente - Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra), Rafael Gonçalves
de Santana e Silva (Titular - Conselho Regional de Psicologia do DF - CRP 01), Maria
Júlia da Silva Pereira (Titular - Associação dos Servidores da Assistência Social do
Governo do Distrito Federal – ASAS/GDF). Justificaram Claryssa Nayara Alves Costa e
Leilane Peixoto (por estarem em reuniões concomitantes), Priscila Maia e Michele Silva
(por motivo de consulta médica), Andréa de Oliveira Magalhães (está de férias).
Convidados: Francisco Rodrigues Corrêa (Sindicato dos Empregados em Instituições
Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal) e Catiane Gonçalves
(SEDES). Havendo quórum regimental para instalação, a Presidente deu inicio à reunião
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