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IX - Deixar de fornecer a assistência necessária ao usuário que optar por utilizar seu sistema de
parcelamento.
Art. 36. Constituem infrações passíveis de aplicação da penalidade de suspensão das atividades:
I - Captar usuários e ou proprietários em desacordo com a legislação vigente;
II - Realizar alteração contratual sem prévia anuência do DETRAN/DF;
III - Deixar de atualizar ou incluir incorretamente informações na base de dados do sistema do
DETRAN/DF;
IV - Dificultar ou impedir o acesso dos servidores do DETRAN/DF às dependências das EP´s, bem
como à documentação que esteja sob a sua responsabilidade, quando da realização de fiscalização;
V - Deixar de recolher, no prazo estipulado, os valores referentes aos serviços solicitados junto ao
DETRAN/DF;
VI - Deixar de atender às exigências estabelecidas para o integral e pleno funcionamento do local de
credenciamento, verificadas por ocasião de fiscalização anual e/ou extraordinária, após o transcurso do
prazo assinalado pelo DETRAN/DF;
VII - Desacatar servidor do DETRAN/DF, no exercício de suas funções;
VIII - Praticar qualquer ato agressivo ou que resulte em tumulto no exercício de sua atividade;
IX - Deixar de fornecer ou disponibilizar ao usuário o contrato de prestação de serviço, seu aditamento,
a tabela de preços e a cópia dos contratos realizados ao DETRAN/DF;
X - Divulgar informações ou propagandas imprecisas e/ou enganosas quanto às atividades inerentes à
EP;
XI - Executar ou divulgar atividades não autorizadas no credenciamento junto ao DETRAN/DF;
XII - Realizar atividades em desacordo com o previsto na legislação de trânsito.
Art. 37. Constituem infrações passíveis de aplicação da penalidade de cancelamento do
credenciamento:
I - Praticar atos de improbidade contra os interesses e patrimônio da administração pública ou
privada;
II - Sofrer condenação civil ou criminal que impossibilite a continuidade do exercício das atividades
descritas nesta Instrução;
III - Aliciar Clientes, a qualquer título ou pretexto, por intermédio de representantes, corretores,
prepostos e similares, bem como por meio de publicidade em quaisquer veículos de comunicação,
mediante oferecimento de facilidades indevidas, afirmações falsas e/ou enganosas;
IV - Recusar, sob qualquer pretexto, utilizar o sistema do DETRAN/DF para fins de divulgação e
captação de clientes conforme autorizado no credenciamento;
V - Paralisar as atividades da EP sem prévia autorização do DETRAN/DF;
VI - Agir com incontinência ou conduta escandalosa quando no exercício das suas atividades;
VII - Delegar a pessoa não titulada ao exercício das atividades decorrentes desse credenciamento.
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
Art. 38. A credenciada responde integralmente por qualquer prejuízo causado ao DETRAN/DF ou aos
usuários em razão dos atos praticados pelos seus empregados, terceirizados e prepostos, em relação aos
atos praticados dentro ou fora da Autarquia.
Parágrafo único. Caso o DETRAN/DF arque com o prejuízo causado pela credenciada, pela via
administrativa ou judicial, deverá a empresa promover o ressarcimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
após a comunicação.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 39. Os casos não previstos nesta Instrução, apurados de ofício ou por provocação, serão resolvidos,
após análise preliminar da Dirconv, por decisão fundamentada do Diretor geral do Detran/DF.Art. 41. As
instruções, portarias, circulares e demais documentos oficiais expedidos pelo DETRAN/DF, em caráter
geral ou individual, e obrigam às credenciadas ao seu cumprimento enquanto vigentes.
Art. 40. A Dirconv é responsável pela análise preliminar dos pedidos de credenciamento, da verificação
de atendimento aos requisitos necessários ao exercício da atividade junto ao Detran/DF e início dos
processos relacionados ao atendimento e manutenção do credenciamento das EP´s e seus
representantes.
Parágrafo único: A Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - Dirpof acompanhará a regular
entrada dos valores negociados pelas EP's e as devidas baixas no cadastro dos usuários.
Art. 41. Os serviços prestados pelas credenciadas têm natureza de direito privado na forma desta
Instrução, todavia devem se pautar rigorosamente pelos princípios aplicáveis ao serviço público
adequado, especialmente no que se refere à presteza, eficiência, atualidade, continuidade, regularidade e
generalidade.
Art. 42. O DETRAN/DF poderá cobrar pelo uso e acesso do sistema informatizado do órgão de acordo
com a forma de credenciamento, conforme tabela de preços públicos.
Art. 43. As empresas credenciadas poderão atribuir a logomarca da Autarquia em seus sites enquanto
vigorar o credenciamento, com a seguinte informação: "empresa credenciada junto ao DETRAN/DF sob
nº (nº do credenciamento)."
Art. 44. As ações de publicidade e abordagens relacionadas a esse credenciamento devem ser
previamente aprovadas pelo DETRAN/DF.
Art. 45. Fica revogada a Instrução Normativa nº 125, de 1º de março de 2018, publicada no DODF Nº
54, de 20 de março de 2018, pág. 3.
Art. 46. Todos os credenciamentos e seus respectivos termos de credenciamentos relacionados a esse
sistema passam a ser regulados por esta Instrução.
Art. 47. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 48. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Instrução 280/2019.
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA
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MOTOCICLISTAS; 8. CICLISTAS; 09. USO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; 10.
CONDUÇÃO SEGURA EM PERÍODO DE CHUVAS; 11. MAIO AMARELO E SEMANA NACIONAL
DO TRÂNSITO; 12. AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA; 13. PROIBIÇÃO DO USO DE VEÍCULO DE
TRAÇÃO ANIMAL; 14. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO DETRAN.
Para executar a publicidade e propaganda do órgão, a Assessoria de Comunicação Social (Ascom) e a
Diretoria de Educação de Trânsito (Direduc) do Departamento de Trânsito realizam suas ações por meio
da Agência de Publicidade contratada, na forma da legislação, que se responsabiliza pela criação das
campanhas publicitárias, conforme o planejamento, estudo e estatísticas dos setores especializados do
órgão. Logo, são veiculadas nas diversas mídias para que haja o alcance do objetivo proposto na temática
das ações educativas de trânsito.
PREVISÕES DAS DESPESAS:
Os custos de cada campanha obedecerão ao estabelecido e aprovado em Plano de Mídia, sendo
proporcionais aos objetivos, periodicidade e tipos de mídia utilizados em cada campanha específica. O
valor orçamentário destinado ao custeio das ações de Publicidade e Propaganda do Departamento de
Trânsito do Distrito Federal faz parte da Lei Orçamentária Anual (LOA). Para o exercício de 2020, o valor
total previsto para publicidade é de R$ 17.770.000,00 (dezessete milhões, setecentos e setenta mil reais),
distribuídos basicamente na proporção:
- cerca de 20% (vinte por cento) para a produção e execução técnica das peças e/ou materiais criados,
planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento relativos às ações publicitárias, criação e desenvolvimento de formas inovadoras de
comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas
tecnologias, projetos especiais, traduções para outros idiomas e outras ações relativas à criação e produção
publicitária.
- cerca de 80% (oitenta por cento) para a distribuição da produção publicitária aos veículos e demais
meios de comunicação, incluindo mídia televisiva, radiofônica, impressa, eletrônica das campanhas
institucionais, de utilidade pública e de matéria legal (compra de tempos e espaços publicitários).
Os custos de cada campanha obedecerão ao estabelecido e aprovado em Plano de Mídia, sendo
proporcionais aos objetivos, periodicidade e tipos de mídia utilizados em cada campanha específica. Sendo
destinado o percentual previsto na Emenda à Lei Orgânica nº 74, de 2014, para contratação de veículos
alternativos de comunicação comunitária impressa, falada, televisada e on-line sediados no Distrito
Federal
As informações sobre a execução do contrato de publicidade, com os nomes dos fornecedores de serviços
especializados e veículos de comunicação, serão divulgadas no site do Departamento de Trânsito do
Distrito Federal na rede mundial de computadores para garantir o livre acesso às informações por
quaisquer interessados. As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de
serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação, conforme estabelece o artigo 16 da Lei nº 12.232,
de 29 de abril de 2010, ficando a cargo da Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Dirpof) as
providências de publicação a serem divulgadas trimestralmente.
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA

PLANO ANUAL DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE 2020
INTRODUÇÃO
O Plano de Publicidade e Propaganda do Departamento de Trânsito do Distrito Federal para o ano de 2020
tem como conceitos: a publicidade institucional que visa prestar contas de atos, obras, programas,
serviços, metas e resultados das ações, a publicidade de utilidade pública, que prima por divulgar temas
de interesse social, com o propósito de informar, educar, orientar, mobilizar e prevenir a população para
comportamentos de segurança no trânsito, que gerem benefícios individuais e/ou coletivos, e a publicidade
legal, para veicular os balanços, atas, editais, decisões, avisos e outras informações do Departamento,
dentro dos princípios legais da administração pública. Será priorizada a publicidade de utilidade pública
que tenha como foco o cidadão, a inclusão social, as ações do Detran/DF com o objetivo na melhoria da
qualidade de vida no trânsito do Distrito Federal através da conscientização sobre a segurança viária.
Assim, o plano de trabalho para 2020 tem como prioridade a elaboração das campanhas publicitárias,
independente da ordem: 1. VOLTA ÀS AULAS; 2. CARNAVAL; 3. FAIXA DE PEDESTRES; 4. LEI
SECA: RISCOS DO CONSUMO DO ÁLCOOL NA DIREÇÃO; 5. DISTRAÇÃO; 6. PEDESTRE; 7.

PORTARIA Nº 04, DE 23 DE JANEIRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 105, incisos I, III e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e
tendo em vista o contido no Decreto nº 34.320, de 26 de abril de 2013, no Decreto nº 39.610, de 1º de
janeiro de 2019, no Decreto nº 39.002, de 24 de abril de 2018, com base no Decreto Distrital nº 37.982,
de 30 de janeiro de 2017, e:
CONSIDERANDO os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da vedação
de discriminações odiosas, da liberdade, da privacidade e da saúde, previstos na Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece em seu art. 2º, incisos II, III, e
parágrafo único, que esta Capital tem como valores fundamentais a plena cidadania a dignidade da pessoa
humana, bem como, a igualdade;
CONSIDERANDO os princípios de direitos humanos consagrados em documentos e tratados
internacionais, em especial a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Pacto de Direitos Civis
e Políticos (1966), o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), o Protocolo
de São Salvador (1988), a Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial,
Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001) e os Princípios de Yogyakarta (Yobyakarta, 2006);
CONSIDERANDO que o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania, aderiu ao Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência LGBTfóbica;
CONSIDERANDO a Lei Distrital nº 2.615/2000, que determina sanções às práticas discriminatórias em
razão da orientação sexual das pessoas;
CONSIDERANDO o Decreto Distrital n° 37.982/2017, que dispõe sobre o uso do nome social e o
reconhecimento da identidade de gênero de pessoas trans - travestis, transexuais e transgêneros - no âmbito
da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal;
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta nº 03, de 21 de junho de 2017, entre a antiga Secretaria de Estado
de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDESTMIDH e
a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG, que dispõe sobre instruções
adicionais aos órgãos da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal para o cumprimento
do Decreto n° 37.982, de 30 de janeiro de 2017;
CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade
por Omissão n° 26/DF, referente à criminalização da Homotransfobia;
CONSIDERANDO a Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013, do Ministério da Saúde, que redefine
e amplia o processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO Nota Pública do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes Conanda, publicada em 14 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo: Diretrizes e Eixos Operativos para
o Sinase (2013);
CONSIDERANDO a Lei Nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE), em especial o artigo 35, incisos VI, VIII; e o artigo 49, inciso
III;
CONSIDERANDO o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial os artigos 17 e
18;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da prioridade absoluta na promoção e defesa dos direitos
humanos fundamentais de crianças, adolescentes e jovens, dentre os quais os direitos à dignidade, respeito
e liberdade, bem como o direito de serem protegidos de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, crueldade, violência e opressão;
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Federal de Psicologia n° 001, de 22 de março de 1999;
CONSIDERANDO a Resolução do CFESS nº 845, de 26 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a atuação
profissional do/a assistente social em relação ao processo transexualizador;
CONSIDERANDO o processo-consulta CFM nº 32/12 e do Parecer CFM nº 8/13, que tratam de respostas
à Defensoria Pública do Estado de São Paulo sobre terapia hormonal para adolescentes e transexuais;
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INSTRUÇÃO Nº 99, DE 24 DE JANEIRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, substituto, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos XLI e XXXVII, do Regimento Interno do
Departamento de Trânsito do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2001,
e em conformidade com os parágrafos 1º e 2º, do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos
2º e 3º da Lei 3.184 de 29 de agosto de 2003, artigo 35 do Decreto nº 40.336, de 23 de dezembro de
2019, com a Lei 12.232, de 29 de abril de 201, além da Resolução CONTRAN nº 638 de 2016,
resolve:
Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Publicidade e Propaganda Institucional do Departamento de
Trânsito do Distrito Federal para o exercício de 2020.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA
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