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Decreto/GDF nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010; RECONHECER A DÍVIDA no
valor de R$ 96,00 (noventa e seis reais), em favor de CARLOS EDUARDO ANDRADE
DO NASCIMENTO, referente a Ressarcimentos de Assistência à Saúde solicitados no
sistema Inova, fato gerador ocorrido no exercício de 2019,conforme documentos anexos
constantes dos autos do processo 00053-00012715/2022-68, programa de trabalho
28.845.0903.00FM.0053, natureza da despesa 3.3.90-92 e recursos da fonte 151 - FCDF,
do CBMDF.
CARLA SIMONE DA SILVA BORGES
Substituta

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
PORTARIA Nº 03, DE 24 DE JANEIRO DE 2022
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais previstas nos artigos 211 e 214 da Lei
Complementar nº 840/2011, c/c os incisos VIII e XL do artigo 100 do Decreto nº
27.784/2007, e diante do exposto no Doc. SEI/GDF 77681635 pelo Presidente da
Comissão Sindicante do processo 00055-00065853/2020-21, Portaria nº 302, de 20 de
setembro de 2021, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar do dia subsequente ao vencimento, o prazo
para conclusão dos trabalhos da Comissão Sindicante, de acordo com o § 2º do artigo 214
da Lei Complementar nº 840/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ZÉLIO MAIA DA ROCHA
INSTRUÇÃO Nº 58, DE 25 DE JANEIRO DE 2022
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 9º, inciso X e o artigo 100 do
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2007, e em
conformidade com os parágrafos 1º e 2º, do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal,
artigos 2º e 3º da Lei nº 3.184 de 29 de agosto de 2003, artigo 35 do Decreto nº 40.336, de
23 de dezembro de 2019, com a Lei nº 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 2022.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
ZÉLIO MAIA DA ROCHA
PLANO ANUAL DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE 2022
INTRODUÇÃO:
O Plano de Publicidade e Propaganda, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal,
para o ano de 2022, 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 e educação 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 por meio da conscientização sobre a segurança viária. Assim, o plano
de trabalho para 2022 tem como prioridade a elaboração das campanhas publicitárias,
independente da ordem: 1. VOLTA ÀS AULAS - condições seguras no trajeto para a
escola; 2. USO SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS AO VOLANTE (Alcool, outras drogas,
aniversário da Lei Seca); 3. PEDESTRE (travessia na faixa de pedestre, gesto Dê sinal de
vida, atenção do condutor à faixa de pedestre, etc); 4. VELOCIDADE; 5. DISTRAÇÃO
(uso do celular ao volante, etc); 6. MAIO AMARELO; 7. MOTOCICLISTAS; 8.
CICLISTAS; 9. USO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; 10. CONDUÇÃO
SEGURA EM PERÍODO DE CHUVA (manutenção preventiva dos veículos); 11.
SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO (Dia Mundial Sem Carro); 12. AÇÕES DE
SEGURANÇA VIÁRIA; 13. UTILIZAÇÃO SEGURA DE VEÍCULOS (Por classificação
de tração, etc); 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 2022, o valor total previsto para
publicidade é de R$ 21.820.000,00 (vinte e um milhões, oitocentos e vinte 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

Nº 19, QUINTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2022

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 e
eletrônica (internet e mídias sociais), das campanhas institucionais e de utilidade pública.
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.

SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PORTARIA Nº 25, DE 25 JANEIRO DE 2022
Cria, no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), unidade exclusivamente para
fins de gestão de processos e tramitação documental da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
n.º 40.079, de 4 de setembro de 2019, e:
Considerando o Decreto 40.833, de 26 de maio de 2020, que criou a Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária;
Considerando as particularidades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, cuja
estrutura de funcionamento administrativo é complexa, com reflexos perante os órgãos de
Justiça Criminal, demandando ajustes para a efetividade de tramitação de processos
através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), resolve:
Art. 1º Criar, em caráter excepcional, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), para
atender aos atuais fluxos de tramitação documental, transparência e à otimização
organizacional, a Unidade da Equipe de Planejamento de Locação UNEP/SUAG/SEAPE, na Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SEAPE, haja
vista as complexas e múltiplas exigências constantes no Decreto nº 33.788/2012 e no
Parecer Normativo nº 949/2012 - PROCAD/PGDF.
Art. 2º Esclarecer que a permissão de usuários na unidade criada por esta Portaria será
concedida aos servidores lotados nas unidades imediatamente superiores e aos servidores
oficialmente designados e oficializados por estes à unidade setorial de gestão do sistema
SEI!da SEAPE/DF.
Art. 3º Na Unidade de apoio criada por esta Portaria, somente será disponibilizada a
função de assinatura do cargo efetivo dos servidores vinculados.
Art. 4º A criação da unidade supramencionada nesta Portaria não caracteriza qualquer
aumento de despesa, não gera vínculo de exercício em cargo em comissão ou de natureza
especial aos servidores vinculados.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WENDERSON SOUZA E TELES

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 32, DE 25 DE JANEIRO DE 2022
O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe
confere a Instrução nº 01, de 16 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial nº 74 de 18 de abril
de 2018 e em conformidade com os termos dos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n.º 840, de
23 de dezembro de 2011 e do Decreto nº 39.002, de 24 de abril de 2018, resolve:
RETIFICAR na Ordem de Serviço nº 27, de 21 de janeiro de 2022, publicada no DODF nº 16,
de 24 de janeiro de 2022, página 24, ONDE SE LÊ: "...no período de 24/01/22 a 02/02/2022 por
motivo de férias regulamentares do titular do cargo...", LEIA-SE: "...no período de 24/01/22 a
12/02/2022 por motivo de férias regulamentares do titular do cargo...".
CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ
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