
§1º A protocolização de documentos relacionados a processos que tramitam no âmbito do
BRASÍLIA AMBIENTAL ou novos requerimentos deve ser realizada, preferencialmente,
por meio eletrônico, com envio ao endereço eletrônico da Central de Atendimento ao
Cidadão (CAC) - atendimento@ibram.df.gov.br.
§2º As denúncias relativas à fiscalização ambiental devem ser registradas pelos canais da
Ouvidoria, conforme art. 16 do Decreto nº 36.462/2015.
Art. 12. Revoga-se a Instrução Normativa nº 09, de 28 de fevereiro de 2021.
Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS
 

 
ANEXO ÚNICO

MINUTA DE CIRCULAR
À xxx
Senhor Gestor,
Em atendimento à Instrução Normativa nº xxx, de xxx de julho de 2021, sirvo-me do
presente para disciplinar o retorno do trabalho presencial no âmbito dessa unidade a partir do
dia xxxxx, conforme cronograma previsto no referido normativo.
Segue, para ciência, a quantidade de servidores, colaboradores e estagiários que devem estar
no trabalho presencial, bem como a escala de revezamento proposta para ser utilizada na
referida unidade.

Nº de
servidores
ativos

Servidores
excluídos do
retorno presencial

Limite
máximo para
retorno
(70%)

Quantidade de
servidores que devem
estar no trabalho
presencial

Tipo de revezamento
(diário, semanal,
quinzenal)

         

Solicito que, ao dar cumprimento a essa circular, o chefe imediato observe a distribuição das
pessoas pelas estações de trabalho existentes na unidade, de forma a garantir o espaçamento
mínimo de 2 metros entre elas.
É importante reforçar também que cabe à chefia imediata informar à DIGEP, no prazo de 5
(cinco) dias, a relação nominal dos servidores, colaboradores e estagiários que estarão,
exclusivamente, em regime de trabalho remoto, indicando as causas dessa decisão.
Ressalto, por fim, que as regras aqui estabelecidas podem ser alteradas a qualquer tempo, a
fim de promover os ajustes necessários.

Atenciosamente,
XXXXXX

INSTRUÇÃO Nº 179, DE 05 DE JULHO DE 2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, nos termos da Lei n. 3.984, de 2007, e no uso de
suas atribuições conferidas pelos artigos 4º e 60 do Decreto nº 39.558, de 20 de dezembro
de 2018, resolve:
Art. 1º Alterar a Instrução nº 63, de 10 de março de 2021 o qual institui o Grupo de
Trabalho para a realização do diagnóstico ambiental e demais ações necessárias à criação
da Unidade de Conservação "Pedra dos Amigos".
Art. 2º O Grupo de Trabalho tem como objetivo a realização do diagnóstico ambiental e
demais ações necessárias à criação de um mosaico de Unidades de Conservação na região
conhecida como "Serrinha do Paranoá", incluindo a Unidade de Conservação "Pedra dos
Amigos", e suas zonas de amortecimento e corredores ecológicos.
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
DIRETORIA EXECUTIVA

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 07 DE JULHO DE 2021

Altera a Instrução Normativa 01, de 1º de março de 2021; a Instrução Normativa 02, de 02 de março de
2021, ambas do Jardim Botânico de Brasília e dá outras providências.
A DIRETORA EXECUTIVA, DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA, DA SECRETARIA DE
ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL no uso das atribuições conferidas pelo
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 38.289 de 22 de junho de 2017, e:
Considerando a republicação do Decreto Distrital n. 42.253 de 30 de junho de 2021;
Considerando os recursos de tecnologia da informação e a possibilidade de realização de atividades
laborais mediante acesso remoto; e
Considerando o avanço da vacinação contra a COVID-19 no âmbito do Distrito Federal; resolve:
Art. 1º A Instrução Normativa 01 de 1º de março de 2021, passa a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 4º-A Os servidores, empregados, estagiários e colaboradores que estiverem em teletrabalho por
força deste Decreto devem retornar ao trabalho presencial.
§ 1º O disposto no caput não se aplica:
I – às servidoras gestantes;
II – aos servidores com histórico de hipersensibilidade ao princípio ativo, bem como a qualquer dos
excipientes da vacina contra a COVID-19;
III – aos servidores que apresentaram reação anafilática a vacina contra a COVID-19;
IV – aos servidores portadores de comorbidades descritas no Plano de Contingência da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal, acessível por meio do sítio http://www.saude.df.gov.br;
V – aos servidores acima de sessenta anos.
§ 2º Para fins do disposto no parágrafo anterior, os servidores deverão apresentar laudo médico
homologado na Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, da Secretaria de Economia do Distrito
do Federal que comprove o estado clínico declarado.
§ 3º Compete às chefias imediatas a observação quanto ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 4º Os servidores de que tratam os incisos IV e V do § 1º deste artigo, que estiverem em
teletrabalho por força deste Decreto, devem retornar ao trabalho presencial após quinze dias do
recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante.

§ 5º 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."(NR)
Art. 2º A Instrução Normativa 02, de 02 de março de 2021, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 1º .............................................................
I - o número diário de visitantes fica limitado à 2.500 (duas mil e quinhentos) pessoas;
.............................................................................
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogados os incisos I e III do § 6º do Art. 4º da Instrução Normativa 01, de
1º de março de 2021.

ALINE DE PIERI

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

CONSELHO DE TRABALHO, EMPREGO
E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

 
RELAÇÃO DAS ENTIDADES COM REGISTRO APROVADO NA REDE

QUALIFICADORA
Comunicamos que em 05/07/2021, às 15 horas, foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária do
Conselho de Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal - CTER/DF, que teve como resultado
a aprovação do registro das Entidades abaixo relacionadas na REDE QUALIFICADORA DF, em
conformidade com o Edital de Cadastramento de Entidades Qualificadoras do Distrito Federal nº
01, de 07 de abril de 2021, com o seguinte voto de todos os Conselheiros presentes:
Da análise: A análise dos processos foi efetuada com base nos requisitos que compõem o Edital.
Do voto: Somos pela aprovação dos processos relatados na reunião, ficando a futura contratação das
entidades qualificadoras condicionada à previsão contida no § 3º do artigo 6º do mencionado Edital,
cujo inteiro teor segue transcrito: "§ 3º Caberá aos órgãos e/ou entidades integrantes da
administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, quando da efetivação da
contratação de alguma entidade qualificadora devidamente registrada junto ao Conselho de
Trabalho, Emprego e Renda do Distrito Federal - CTER/DF, avaliar a solicitação de exigência,
como condição para a efetiva contratação/parceria, conforme o caso, quando a especificidade da
contratação assim o exigir, da documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação técnica específica e à qualificação econômico-financeira nos termos da Lei".

  Entidade REGISTRADA na REDE QUALIFICADORA DF Processo

1 INSTITUTO MÃOS SOLIDÁRIAS, CNPJ nº 05.488.350/0001-62 04012-00001858/2021-19

2 INSTITUTO MISSÃO HOJE - IMH, CNPJ nº 32.795.632/0001-85 04012-00001973/2021-93

3 INSTITUTO AJUDAR NÃO DÓI, CNPJ nº 07.433.452/0001-06 04012-00001962/2021-11

4 INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ
nº 09.663.359/0001-13 04012-00001833/2021-15

5 INSTITUTO EVA, CNPJ nº 03.084.577/0001-17 04012-00001878/2021-90

6 ÉDEN INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
HUMANO, CNPJ nº 26.444.950/0001-07 04012-00002008/2021-38

7 INSTITUTO MÃOS AMIGAS, CNPJ nº 35.100.298/0001-96 04012-00002015/2021-30

IVAN ALVES DOS SANTOS
Secretário Executivo

CONTROLADORIA GERAL

PORTARIA Nº 100, DE 30 DE JUNHO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL,
com fundamento no art. 105, parágrafo único, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, e no art. 50, inciso II, da Lei Federal nº 4.878/65, no uso das atribuições
delegadas pelo Decreto Distrital nº 39.701, de 7 de março de 2019, alterado pelo Decreto
Distrital nº 39.819, de 10 de maio de 2019, e pelo Decreto Distrital nº 41.786, de 9 de
fevereiro de 2021, e considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo
Disciplinar nº 0052-001072/2017, resolve:
Art. 1º Acolher a Nota Técnica nº 11/2021 - CGDF/ASAPJ (64113501), por seus próprios
e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 50,
parágrafo primeiro, da Lei Federal nº 9.784, de 1999, combinada com a Lei Distrital nº
2.834, de 2001.
Art. 2º Arquivar o processo administrativo disciplinar nº 0052-001072/2017 instaurado
por meio da Portaria nº 21, de 28 de abril de 2017, publicada no Boletim de Serviço nº 86,
de 8 de maio 2017.
Art. 3º Determinar a publicação na forma de Portaria e, após, a remessa dos autos à Polícia
Civil do Distrito Federal, para adoção das providências cabíveis.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS
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