
RESOLUÇÃO Nº 03, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ações e Serviços – PAS do bloco de serviços

de gestão e manutenção da rede de unidades de atendimento do Sistema Nacional de

Emprego – Sine, com suplementação de recursos, referente ao exercício de 2021, do

Governo do Distrito Federal, proposto pela Secretaria de Estado de Trabalho do

Distrito Federal – SETRAB/DF.

O MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO DO TRABALHO, EMPREGO E

RENDA DO DISTRITO FEDERAL – CTER/DF, representante da SECRETARIA

DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas

atribuições, conforme determina o art. 19 da Resolução CTER/DF nº 01, de 06 de

abril de 2021, o art. 3º, § 2º, da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, e o art. 6º,

inciso II, da Resolução Codefat nº 831, de 21 de maio de 2019, e já credenciado

junto ao Ministério da Economia, nos termos dos arts. 14 e 19-A da Resolução

Codefat nº 831, de 21 de maio de 2019, resolve:

Art. 1º Aprovar, sob o aspecto técnico-financeiro, o Plano de Ações e Serviços –

PAS do Sistema Nacional de Emprego – Sine, com suplementação de recursos

direcionada no anexo I na Portaria SPPE/ME nº 12.784, de 27 de outubro de 2021,

referente ao exercício de 2021, do Governo do Distrito Federal, em razão de ter

concluído, com base em análise das informações fornecidas pela Secretaria de

Estado de Trabalho do Distrito Federal, que:

I – está em conformidade com as orientações do modelo constante do Anexo I da

Portaria SPPE/Sepec/ME nº 8.057, de 20 de março de 2020;

II – as ações estão adequadas ao objetivo geral e às metas de resultado;

III – a destinação de recursos está adequada às ações;

IV – a destinação de recursos a serem repassados pela União, do Fundo de Amparo

ao Trabalhador – FAT ou provenientes de Emendas Parlamentares, limita-se à

relação de naturezas de despesas constante do Anexo III da Portaria SPPE/Sepec/ME

nº 8.057, de 20 de março de 2020; e

V – a destinação dos recursos alocados pelo Governo do Distrito Federal ao Fundo

do Trabalho do Distrito Federal – FTDF observa o percentual mínimo de

contrapartida fixado em Resolução do Codefat, está em consonância com o previsto

em sua Lei Orçamentária Anual e atende ao disposto na legislação distrital de

trabalho, emprego e renda e às deliberações deste Conselho de Trabalho, Emprego e

Renda do Distrito Federal - CTER/DF.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IVAN ALVES DOS SANTOS

Secretário Executivo

Membro Suplente

CONTROLADORIA GERAL

PORTARIA CONJUNTA Nº 04, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO

FEDERAL e o DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO

FEDERAL, no exercício das respectivas atribuições legais e regimentais, resolvem:

Art. 1º Estabelecer parceria visando à articulação de esforços e implementação de

ações que assegurem o intercâmbio de informações, recursos materiais e

tecnológicos, por meio eletrônico e acesso a banco de dados de interesse mútuo.

§ 1° A Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF concederá à Controladoria-Geral do

Distrito Federal – CGDF, acesso aos dados dos sistemas Millenium e SIIC, via

PCDFNet, sistemas informatizados de propriedade da PCDF, atendendo ao interesse

mútuo, com a finalidade de aprimorar a gestão dos serviços e atividades

desempenhadas pela CGDF.

§ 2° A Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF concederá à Polícia Civil do

Distrito Federal, replicação mensal da base de dados utilizado no Portal da

Transparência/SIGA Brasília e repasse do código fonte do Sistema de Gestão de

Auditoria (SAEWeb), para utilização apenas do módulo de gestão de riscos.

§ 3° A CGDF e a PCDF fornecerão acesso às bases de dados previamente definidas

de acordo com as necessidades e interesses de cada órgão, bem como outros

aplicativos de interesse mútuo, utilizando-se de métodos e mecanismos a serem

definidos pela equipe técnica de cada órgão.

Art. 2º A CGDF e a PCDF se comprometem a utilizar as informações, recursos

materiais e tecnológicos que lhes forem confiados somente nas atividades que, em

virtude de lei, sejam de sua competência, não podendo transferi-los a terceiros, seja a

título oneroso ou gratuito, ou de qualquer forma, divulgá-los, sob pena de

responsabilização.

Art. 3º O compartilhamento estabelecido por meio da presente Portaria Conjunta é

firmado a título gratuito e não envolve transferências de recursos financeiros entre os

referidos órgãos.

Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo pela CGDF e a PCDF.

Art. 5º Esta Portaria Conjunta vigerá pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a partir da

data de sua publicação, podendo ser denunciado unilateralmente a qualquer tempo

por qualquer das partes, mediante notificação escrita, que produzirá efeitos

liberatórios após trinta dias de sua efetivação.

Art. 6º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS

Secretário de Estado Controlador-Geral

 

ROBSON CÂNDIDO DA SILVA

Delegado-Geral da Polícia Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SECRETARIA DO CONSELHO ESPECIAL
E DA MAGISTRATURA

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

AUDIÊNCIA DE ACÓRDÃO

Número Processo: 0715518222020-(715518-22.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ);

Acórdão: 1377031; Relator: Des. SERGIO ROCHA; Requerente: GOVERNADOR

DO DISTRITO FEDERAL; Advogado: PROCURADORIA- GERAL DO DISTRITO

FEDERAL; Requerido: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO

DISTRITO FEDERAL; Advogado: JOSE WILSON PORTO (OAB/DF 1476300-A);

Curadora: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL; Advogada:

LUDMILA LAVOCAT GALVÃO VIEIRA DE CARVALHO; Interessado:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL

6.605/2020. DISPÕE SOBRE A PRIORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS

EM OFICINAS ESPECÍFICAS, DENOMINADAS FÁBRICAS SOCIAIS, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA. AFRONTA A

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA.

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do

Distrito Federal, com vistas à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n.

6.605/2020, que dispõe sobre a priorização, nas Fábricas Sociais mantidas pelo

Distrito Federal, de atividades relacionadas à saúde pública.

2. Não há inconstitucionalidade formal na Lei Distrital 6.605/2020, que não trata de

nenhuma matéria de competência privativa do Governador do DF para a iniciativa de

leis (LODF 71), além de a norma impugnada não ter criado o projeto das Fábricas

Sociais, mas apenas incluído uma atividade nesse projeto e que diz respeito à saúde

pública.

3. Igualmente, não há inconstitucionalidade material, pois a norma não fere o princípio

da separação dos poderes (LODF 53), não sendo caso de invasão da reserva de

administração, nem ofensa ao princípio da proporcionalidade, em nenhuma de suas

dimensões (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).

4. Julgou-se improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.

DECISÃO: Julgado improcedente o pedido na ação direta de inconstitucionalidade e

declarada a constitucionalidade da Lei Distrital 6.605/2020. Unânime.

Procede-se a presente publicação em cumprimento ao disposto no artigo 161 do

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Brasília/DF, 24 de Novembro de 2021.

SÂMUA ALVES MUNIZ BUONAFINA

Diretora
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