
SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

PORTARIA Nº 68, DE 29 DE MARÇO DE 2021
Estabelece procedimentos para notificação de servidores requisitados para oitivas e
audiências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhes conferem o parágrafo único,
do artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e, considerando o Decreto n.º 40.833,
de 26 de maio de 2020, que dispõe sobre a criação da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Distrito Federal, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º O Núcleo de Expediente – NUEX, ou setor equivalente, da unidade de lotação do
policial penal, ao ter ciência de ofício de intimação ou requisição servidor para
audiência/oitiva, deverá notificá-lo imediatamente, preferencialmente mediante ciência
atestada em processo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, acerca do dia e horário
do ato.
Art. 2º Em se tratando de servidor intimado/requisitado para a participação em audiência
pelo sistema de videoconferência, havendo o encaminhamento de link e/ou sítio de acesso
ao ato pelo órgão demandante, o NUEX, ou setor equivalente, além da diretriz contida no
artigo 1º, remeterá correspondência eletrônica, contendo a referida informação, para o
correio eletrônico institucional do servidor.
§ 1º O servidor policial deverá manter sua caixa de correio eletrônico institucional,
habilitada e disponível, devendo, em caso de recebimento de expedientes afetos a sua
participação em audiências/oitivas, confirmar o seu recebimento.
§ 2º Cabe ao próprio servidor atestar a data da efetiva realização do ato, bem como o
saneamento de eventuais dúvidas, junto ao órgão requisitante;
§ 3º Para realização da audiência por videoconferência, o servidor poderá se utilizar de
recursos tecnológicos e locais próprios ou de sua unidade lotação;
Art. 3º Considera-se missão oficial a participação de servidor policial em procedimentos
decorrentes de situações vinculadas a suas atividades laborais, mesmo que realizados pelo
sistema, videoconferência e valendo-se de recursos tecnológicos próprios, devendo se
portar de maneira condizente com o ato, mantendo o decoro e as obrigações inerentes ao
cargo público exercido.
Art. 4º Na hipótese do servidor intimado se encontrar no gozo de afastamento legal na
data da audiência, tal fato deverá ser imediatamente comunicado ao órgão demandante
pelo NUEX - ou setor análogo - da unidade à qual o servidor estiver vinculado.
Parágrafo único. Nas hipóteses em que a unidade que receber o ofício de intimação ou
requisição ter sido a última lotação de servidor cedido/aposentado/exonerado/gozo de
licença, caberá a esta oficiar e informar a situação ao requisitante.
Art. 5º Em caso de ausência à audiência não respaldada nas hipóteses tratadas no artigo
anterior, o próprio servidor intimado/requisitado deverá justificar-se imediatamente ao
órgão demandante, mesmo antes da possível provocação pelo mesmo ou por esta
Administração Penitenciária.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

AGNALDO NOVATO CURADO FILHO

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO,
AUDITORIA E CONTROLE

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 02, DE 19 DE MARÇO DE 2021

Estabelece as diretrizes para realização das atividades externas, por parte dos Auditores
Fiscais de Atividades Urbanas - Área de Especialização Transportes, lotados na Secretaria
de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal e dá outras providências.
O SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, DA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 47, incisos II e IV, do
Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 38.036, de 03 de março de 2017, e diante do
disposto no Decreto nº 35.253, de 20 de março e 2014 e na Lei nº 2.706, de 27 de abril de
2001, resolve:
Art. 1º Estabelecer as diretrizes para realização das atividades externas, por parte dos
Auditores Fiscais de Atividades Urbanas - Área de Especialização Transportes, lotados na
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal.
Art. 2º Para fins desta Ordem de Serviço, considerar-se-á:
I - ação de auditoria fiscal: atividade relacionada à fiscalização, auditoria e controle do
Sistema de Transporte do Distrito Federal, inerente às atribuições do cargo de Auditor
Fiscal de Atividades Urbanas - Área de Especialização Transportes;
II - atividade externa: ação de auditoria fiscal desenvolvida fora das dependências da
unidade administrativa em que esteja lotado, em regime presencial;
III - atividade interna: ação de auditoria fiscal desenvolvida nas dependências da unidade
administrativa em que esteja lotado ou em regime de teletrabalho;
IV - Programação de Auditoria Fiscal - PAF: documento no qual são estabelecidos os
procedimentos, metodologias e parâmetros a serem seguidos para a execução das ações de
auditoria fiscal, levando em consideração as características e especificidades de cada tipo

de ação e tendo por base os instrumentos normativos relacionados à Carreira de Auditoria
de Atividades Urbanas e aos serviços sujeitos à fiscalização da Secretaria de Estado de
Transporte e Mobilidade do Distrito Federal;
V - Ordem de Execução - OE: documento no qual se apresenta o detalhamento das ações
de auditoria fiscal a serem executadas, contando com a indicação da(s) demanda(s),
designação do(s) agente(s) responsável(is), local(is) e período(s) de execução, em
conformidade com os termos definidos na(s) Programação(ões) de Auditoria Fiscal - PAF
a que se relaciona.
Art. 3º Compete às Gerências de Fiscalização da Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria
e Controle - SUFISA o gerenciamento das atividades externas desenvolvidas pelos
auditores fiscais de atividades urbanas - área de especialização transportes.
§ 1º As atividades externas de que trata o caput serão desenvolvidas em atendimento às
Ordens de Execução - OE's expedidas por cada Gerência de Fiscalização, observados os
termos definidos nas Programações de Auditoria Fiscal - PAF's a que se relacionam.
§ 2º Em atendimento às necessidades de trabalho, os auditores fiscais de atividades
urbanas - área de especialização transportes serão distribuídos entre as Gerências de
Fiscalização, subordinando-se, para execução das atividades externas, ao Gerente de
Fiscalização responsável pela subscrição da Ordem de Execução - OE.
§ 3º Para a distribuição de que trata o parágrafo anterior serão observados:
I - o regime e a jornada de trabalho; e
II - o período de realização das atividades internas.
§ 4º Respeitados os limites legais, em razão de conveniência ou necessidade, poderão
ocorrer variações nos horários definidos para realização das atividades externas.
§ 5º Em caráter excepcional, devidamente motivado, visando atendimento à demanda
setorial específica, o gerenciamento de que trata o caput poderá ser realizado pelo titular
da unidade administrativa em que o auditor fiscal desenvolva atividades internas,
observados os requisitos estabelecidos no §1º.
Art. 4º Finalizadas as atividades previstas na Ordem de Execução - OE, o auditor fiscal
deverá elaborar relatório, observando o prazo determinado, contendo, no mínimo:
I - identificação da Ordem de Execução - OE;
II - local(is) e período(s) de realização das atividades;
III - identificação do(s) auditor(es) participante(s);
IV - resumo das ações realizadas;
V - detalhamento das ocorrências, se for o caso;
VI - identificação dos autos de infração lavrados e dos termos de auditoria fiscal emitidos,
se for o caso; e
VII - indicação de providências complementares, se for o caso.
Art. 5º Os autos de infração lavrados e os termos de auditoria fiscal emitidos, deverão ser
protocolados em até 10 (dez) dias, contados da data da ocorrência que lhes deu causa.
§ 1º Em caso de apreensão de veículo ou equipamento, o termo de auditoria fiscal emitido
deverá ser protocolado até o primeiro dia útil subsequente.
§ 2º A execução do protocolo de que trata o caput deverá ocorrer, necessariamente, por
meio eletrônico, quando existente e disponível.
Art. 6º Os documentos recolhidos durante a realização das atividades externas deverão ser
entregues no primeiro dia útil subsequente.
Parágrafo único - Tratando-se da infração prevista no código 1.33, do anexo I, da Lei
5.323, de 17 de março de 2014, o extrato de autorização recolhido deverá ser entregue até
2 (duas) horas antes do término do prazo estipulado para apresentação do veículo para
realização de procedimento de vistoria.
Art. 7º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revoga-se a Ordem de Serviço nº 07, de 25 de maio de 2016.

RICARDO LEITE DE ASSIS

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONSELHO DE SANEAMENTO BÁSICO
 

RECOMENDAÇÃO Nº 01, DE 29 DE MARÇO DE 2021
O CONSELHO DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL -
CONSAB/DF, no exercício de suas atribuições previstas nos incisos III, IX e X do artigo
2° do Decreto n° 38.458, de 30 de agosto de 2017 e no parágrafo 1° do artigo 8° do
Regimento Interno - Decreto n° 39.371, de 09 de outubro de 2018, apresenta as
considerações e recomendações a seguir:
Considerando os princípios fundamentais da Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei
Federal n° 11.445/2007), que estabelece as diretrizes nacionais para o setor e o define
como um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento
de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
Considerando que a existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos
serviços, é condição indispensável para o acesso aos recursos orçamentários da União ou
aos recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da
administração pública federal, nos termos do Decreto Federal n° 10.203, de 22 de janeiro
de 2020;
Considerando o Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB/2017, aprovado pela Lei
Distrital n° 6.454/2019;
Considerando o Programa Nacional de Saneamento Rural - PNSR/2019, denominado
Programa Saneamento Brasil Rural;
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Considerando o Contrato de Concessão n° 001/2006 firmado entre a Agência Reguladora
de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA e a Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB;
Considerando o Contrato de Gestão e Desempenho n° 01/2016 firmado entre a Agência
Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA e o
Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU.
RECOMENDA as seguintes diretrizes gerais e estratégias prioritárias para o Saneamento
Básico Rural no Distrito Federal:
1. Recomenda a instauração de procedimentos para a promoção do Saneamento Básico
Rural no Distrito Federal e elaboração do Programa de Saneamento Básico Rural do
Distrito Federal-PROSAR/DF, em consonância com as propostas estabelecidas no PSBR,
no PDSB e as diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico, abrangendo o
abastecimento de água, o esgotamento sanitário; o manejo de resíduos sólidos; e o manejo
de águas pluviais.
2. Recomenda que os serviços públicos de saneamento básico rural sejam prestados com
base nos princípios de universalização do acesso; direitos humanos; erradicação da
pobreza extrema; promoção de saúde; desenvolvimento rural solidário; integralidade;
proteção ao meio ambiente; eficiência e sustentabilidade econômico-financeira;
recebimento de subsídios tarifários e/ou não embutidos na tarifa de água e esgotos da área
urbana operada pela Caesb; utilização de tecnologias apropriadas; transparência; controle
social; segurança, qualidade e regularidade; uso racional da água.
3. Recomenda a adoção da descrição das áreas definidas como rurais pelo PSBR, a partir
dos setores censitários, para fins de universalização do Saneamento Básico Rural no
Distrito Federal, priorizando em seu público-alvo a população e estabelecimentos
localizados na Macrozona Rural, como os agricultores e suas famílias, os trabalhadores
rurais e suas famílias, população residente da área rural, as agroindústrias, escolas e
centros de ensino localizados na área rural, associações, cooperativas e organizações de
agricultores, comércios, centros de saúde e demais estruturas localizadas na área rural do
Distrito Federal e estabelecimentos rurais com produção agropecuária.

I- Do Estudo para realização do PROSAR/DF
4. Recomenda que a elaboração do Programa de Saneamento Básico Rural do Distrito
Federal-PROSAR/DF seja precedida por estudo contemplando produtos, como
diagnóstico e prognóstico, realizado por consultoria com capacidade técnica adequada à
necessidade, devendo abranger, entre outros aspectos, as definições dadas pelo PNSR,
aspectos populacionais, com identificação das habitações unifamiliares, comunidades
rurais e/ou isoladas e classificar quanto à tipologia dos sistemas de saneamento existentes;
descrever em detalhes a situação do saneamento básico utilizados em cada comunidade,
abrangendo os 4 (quatro) componentes do saneamento (abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas
pluviais), se existe a cooperação de alguma instituição pública ou privada nesses serviços,
e que tipo de cooperação; se existe processo de educação sanitária e ambiental; identificar
os atores que atuam no saneamento básico rural; estabelecer os custos de implantação,
operação e manutenção por tipo de serviços existentes; considerar sustentabilidade
econômica do serviço, além da forma de gestão.
5. Recomenda à Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito
Federal- ADASA disponibilizar consultoria com capacidade técnica adequada para a
realização de estudo, contemplando produtos como diagnóstico e prognóstico, da área
rural do Distrito Federal e contribuir para a elaboração do Programa de Saneamento
Básico Rural do Distrito Federal-PROSAR/DF, contemplando subprogramas e projetos, o
qual deverá ser submetido ao CONSAB/DF para avaliação e aprovação sob apoio técnico
desta Câmara Técnica ou de grupo específico oficialmente constituído.
6. Recomenda ao CONSAB/DF, através desta Câmara Temática ou de grupo específico
oficialmente constituído, apoio à elaboração do termo de referência para realização do
diagnóstico e construção do PROSAR/DF.
7. Recomenda que as instituições componentes da Câmara Temática disponibilizem,
sempre que solicitado, todas as informações, programas, projetos e ações, referentes a sua
área de competência, necessárias ao estudo.

II- Da Formulação do PROSAR/DF
8. Recomenda que a formulação da proposta do PROSAR/DF seja precedida de debates
constantes com as comunidades rurais, possibilitando a participação de seus
representantes.
9. Recomenda que no cronograma de elaboração do PROSAR/DF sejam previstas
discussões com as comunidades rurais com apresentação das etapas para validação.
10. Recomenda que o PROSAR/DF apresente cronograma de execução de curto, médio e
longo prazo para seus subprogramas e projetos, assim como definição de suas metas e
formas de monitoramento, definição de prazos e cronogramas para avaliação e revisão, em
consonância com os estipulados no PLANSAB e PDSB.
11. Recomenda que o PROSAR/DF possa compor o Plano Distrital de Desenvolvimento
Rural Sustentável previsto no Zoneamento Ecológico e Econômico do Distrito Federal –
ZEE-DF.

III- Das ações emergenciais e prioritárias de saneamento básico rural
Considerando a emergência e prioridade de ações e consequências à saúde da população,
independente da publicação do PROSAR/DF:
12. Recomenda, em caráter emergencial, que a Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal-CAESB atenda, com serviço de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário adequados, a todas as escolas, creches, centros de ensino e centros de saúde
localizados em áreas rurais do Distrito Federal, com adoção dos procedimentos de
controle da qualidade da água para consumo humano.
13. Recomenda a publicação de atos complementares indicando alternativas, fontes de recursos e
detalhamento para projetos e execução de obras consideradas de caráter emergencial.

14. Recomenda que o abastecimento de água de todas as escolas, creches, centros de
ensino e centros de saúde localizados em áreas rurais do Distrito Federal sejam
submetidos a procedimentos de vigilância da qualidade da água para consumo humano
pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
15. Recomenda em caráter prioritário e com cronograma de execução de curto prazo,
atender: com abastecimento de água e esgotamento sanitário, os estabelecimentos rurais
com família de baixa renda e população vulnerável, além dos estabelecimentos rurais
produtores de hortaliças; com promoção do tratamento dos efluentes e acompanhamento
da qualidade da água, os estabelecimentos e domicílios rurais que já possuem
abastecimento de água independente e esgotamento sanitário sem qualquer tratamento.
16. Recomenda que o atendimento das ações consideradas emergenciais e prioritárias seja
demandado à Caesb por entidade (s) competente (s), observando o Plano de Exploração da
Caesb para universalização do saneamento básico rural do Distrito Federal e o Contrato de
Concessão.
17. Recomenda que, concomitante à construção do PROSAR/DF, sejam fomentadas ações
para atendimento das demandas aqui definidas como emergenciais e prioritárias.
18. Recomenda que, para o provimento de abastecimento de água para consumo humano
em ações emergenciais e prioritárias que antecedem os resultados do estudo, possam ser
adotadas soluções independentes coletivas, semicoletivas ou individuais em
excepcionalidade, dando-se preferência à rede coletiva, havendo sempre tratamento e
acompanhamento da qualidade da água, garantindo o atendimento dos padrões para
consumo humano.
19. Recomenda que, para o provimento de esgotamento sanitário em ações emergenciais e
prioritárias que antecedem os resultados do estudo, possam ser adotadas soluções
individuais ou denominadas unifamiliares, multifamiliares ou semicoletivas, dando-se
preferência à rede coletiva, havendo sempre tratamento e disposição final do esgoto
tratado sanitariamente e ambientalmente segura.
20. Recomenda o atendimento total das demandas aqui consideradas como de caráter
emergencial e prioritário em um prazo de até 5 (cinco) anos, contados da data de
publicação desta Recomendação.
21. A Caesb deve apresentar o Plano de Saneamento Rural de Escopo Específico para os
sistemas coletivos de abastecimento da água e esgotamento sanitário operados e mantidos
por ela dentro do estabelecido na Resolução ADASA n° 15 de 2019, a qual trata do Plano
de Exploração destes serviços.

IV- Do atendimento de ações de manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais
22. Recomenda que o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal- SLU realize o
mapeamento de áreas prioritárias de ponto de entrega voluntária, a exemplo de papa
entulho, semienterrado, e o provimento do manejo de resíduos sólidos inseridos nas
comunidades rurais do Distrito Federal.
23. Recomenda a promoção de ações para atendimento do manejo de resíduos sólidos
concomitante à construção do PROSAR/DF.
24. Recomenda à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP o
acompanhamento do mapeamento das áreas rurais com características urbanas, a ser
realizado por consultoria com capacidade técnica adequada, dando-se prioridade para
proposição de manejo de águas pluviais e orientação do manejo das demais áreas,
seguindo os manuais de drenagem e manejo de águas pluviais da ADASA, com adoção,
sempre que possível, de tecnologias que permitam o aproveitamento das águas para fins
menos nobres, irrigação e promoção de infiltração no solo.
25. Recomenda a promoção de ações para atendimento do manejo de águas pluviais
concomitante à construção do PROSAR/DF.

V- De assuntos gerais
26. Recomenda a instituição da prática do Planejamento e Controle de Manutenção - PCM
com a elaboração e implementação pelos operadores dos respectivos sistemas coletivos do
Plano de Manutenção Preventiva para as unidades de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais.
27. Recomenda que, para o provimento de abastecimento de água para consumo humano,
seja adotada solução preferencial apontada no estudo, havendo sempre tratamento e
acompanhamento da qualidade da água, garantindo o atendimento dos padrões para
consumo humano.
28. Recomenda que, para provimento de esgotamento sanitário, seja adotada solução
preferencial apontada no estudo, havendo sempre tratamento e disposição final do esgoto
tratado sanitariamente e ambientalmente segura.
29. Recomenda que, para provimento do abastecimento de água e esgotamento sanitário
por sistemas coletivos sejam adotados prioritariamente aqueles geridos pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, quando em consonância com os
resultados apontados no estudo, promovendo a universalização dos serviços de
saneamento no meio rural
30. Recomenda que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal-CAESB
implemente e participe de programas de saneamento básico rural, com vistas à
incorporação da potencial demanda desse segmento e ao pleno atendimento do mercado
em sua área de concessão, incluindo na população rural, aquela de baixa renda e de áreas
de baixa densidade, atendida a legislação específica.
31. Recomenda que, para provimento do abastecimento de água e esgotamento sanitário,
quando pertinente, possa ser adotado o sistema de gestão descentralizada e
multicomunitária, sem finalidade lucrativa, a exemplo do Sistema Integrado de
Saneamento Rural-SISAR.
32. Recomenda que, para a implementação do saneamento básico rural no Distrito
Federal, atue supletivamente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural do Distrito Federal- SEAGRI/DF e a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal- EMATER/DF.
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33. Recomenda que a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do
Distrito Federal – ADASA em atenção ao disposto na Lei Distrital n° 4.285/2008, art. 9°,
inciso VII, organize, implante, coordene e crie o Sistema de Informações Distritais de
Saneamento Básico do Distrito Federal - SISB, abrangendo o saneamento rural.
34. Recomenda que a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do
Distrito Federal - ADASA elabore e publique relatórios bianuais de avaliação,
possibilitando o acompanhamento dos avanços e pontos críticos do processo de
implementação do PROSAR/DF, pelos gestores e pela sociedade.
35. Recomenda ao CONSAB/DF a promoção em caráter emergencial de articulação
interinstitucional para fomento de ações de educação sanitária e ambiental para a
população rural do Distrito Federal, com enfoque em qualidade da água para
abastecimento humano e irrigação, manejo de resíduos sólidos incluindo destinação de
orgânicos, manejo de águas pluviais direcionados ao aproveitamento e a infiltração no
solo, tratamento de esgotamento sanitário, apresentando boas práticas já aplicadas no
Distrito Federal e outros tópicos necessários a implementação e manutenção do
saneamento básico rural.
36. Recomenda ao CONSAB/DF, com apoio de Entidades relacionadas ao saneamento
básico, a proposição de criação do Fundo Distrital para a universalização dos serviços de
saneamento em áreas rurais, considerando o PNSR.
37. Recomenda ao CONSAB/DF, promoção de articulação interinstitucional para buscar
fontes de recursos necessários para universalização do atendimento.
38. Recomenda que o CONSAB/DF, estimule e fortaleça cooperações técnicas, para a
gestão integrada do saneamento das áreas rurais e a implantação de tecnologias sociais.
39. Recomenda que o CONSAB/DF, promova a interação entre os trabalhadores que
realizam ações de saúde, de saneamento e de assistência técnica e extensão rural em áreas
rurais.
40. Recomenda que o CONSAB/DF, facilite e encoraje a implementação da cobrança
pelos serviços de limpeza pública, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais,
visando garantir a viabilidade e a sustentabilidade da gestão e prestação dos serviços nas
áreas rurais, observando a capacidade de pagamento da população atendida.
41. Recomenda o fomento à formação técnica de moradores das comunidades, para que
possam realizar ações rotineiras de operação e manutenção, e de controle social, em
serviços de saneamento básico.

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho

 
ANEXO

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROSAR/DF

Atividade
Prazo para

realização

Data de

início

Data de

entrega

Entidades-

membro

envolvidas na

execução

Proposição de Minuta de

Recomendação das estratégias

prioritárias e emergenciais para o

saneamento rural ao

CONSAB/DF.

2 meses 18/05/2020 23/07/2020
CÂMARA

TEMÁTICA

Publicação da Recomendação das

estratégias prioritárias e

emergenciais de para o

saneamento rural.

1 mês - 15/09/2020 CONSAB/DF

Apoio na elaboração de Termo de

Referência para contratação de

consultoria especializada para

diagnóstico da área rural do DF/

saneamento rural

1 mês - -

CÂMARA

TEMÁTICA,

ADASA

Definição de cronograma para

acompanhamento das atividades

da Consultoria

1 mês - -

CÂMARA

TEMÁTICA,

ADASA

Contratação da Consultoria

Especializada

Tempo da

Licitação
- - ADASA

Elaboração de Termo de
Referência para a elaboração do
PROSAR/DF

Prazo estipulado
na contratação

- - A DEFINIR

Definição de estratégias para
captação de recursos para
implementação do
PROSAR/DF (articulação,
proposição de normativas pelas
entidades-membro competentes,
etc)

Faz parte do
Termo de

Referência para a
elaboração do
PROSAR/DF

- -
CONSAB,
CÂMARA

TEMÁTICA

Elaboração de Recomendação
para promoção de educação
sanitária e ambiental voltadas
ao saneamento básico nas áreas
rurais

Faz parte do
Termo de

Referência para a
elaboração do
PROSAR/DF

- -
CONSAB,
CÂMARA

TEMÁTICA

Definição de estratégias para
fomentar a execução das
atividades de educação sanitária
e ambiental voltadas ao
saneamento básico nas áreas
rurais (articulação, proposição
de normativas pelas entidades-
membro competentes, etc)

Faz parte do
Termo de

Referência para a
elaboração do
PROSAR/DF

- -
CONSAB,
CÂMARA

TEMÁTICA

Proposição da realização de
estudo de viabilidade técnica e
econômica para a constituição
de um Fundo para a
universalização dos serviços de
saneamento em áreas rurais

A definir

Após
resultados do
diagnóstico

da consultoria

-
CONSAB/DF e

CÂMARA
TEMÁTICA

Avaliação do diagnóstico
entregue pela consultoria

2 meses

Após
resultados do
diagnóstico

da consultoria

-
CÂMARA

TEMÁTICA,
ADASA

Avaliação/revisão do
PROSAR/DF

A cada 2 anos - - ADASA

SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

PORTARIA Nº 34, DE 31 DE MARÇO DE 2021
Suspende, até o dia 31/07/2021, os prazos que devem ser cumpridos por proponentes dos
projetos em execução apoiados com recursos do Fundo de Apoio à Cultura listados no
Anexo I.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do parágrafo
único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no
Decreto Distrital nº 41.913, de 19 de março de 2021, resolve:
Art. 1º Ficam suspensos os prazos que devem ser observados por proponentes de projetos
em execução apoiados com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, no âmbito dos editais
listados no Anexo I, a contar da publicação desta Portaria, até o dia 31/07/2021.
§ 1º O disposto no caput deste artigo atende às determinações do Distrito Federal no que
tange às medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia de COVID-19.
§ 2º A vigência dos Termos de Ajuste fica suspensa pelo mesmo período disposto no caput.
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