
Art. 31. São atribuições dos Técnicos em Assistência Social – Agente Administrativo
relacionadas abaixo, assim como as constantes na portaria conjunta nº 02, de 21 de junho
de 2018:

I - preencher os formulários de abrigamento;

II – disponibilizar telefone institucional e acompanhar à abrigada em contato telefônico
com pessoas do seu convívio no ato da entrada;

III - realizar contato com o SAMU (192) ou Bombeiros (193) em caso de emergência;

IV - elaborar relatórios, quando demandado;

V - consultar site do TJDFT, para realizar busca do processo de medidas protetivas e
outros;

VI - trabalhar em equipe multidisciplinar, conjuntamente no planejamento e avaliação das
ações propostas;

VII - efetuar cópia da documentação de entrada;

VIII - montar, concluir e arquivar o prontuário da abrigada elaborar e enviar as
comunicações de acolhimento;
IX - redigir e encaminhar ofícios de comunicação de abrigamento e desligamento (fórum,
conselho tutelar, local de trabalho, creche, escola, entre outros);
X - elaborar aviso de procura de imóvel e análise de propostas apresentadas para alocação
da Casa Abrigo;
XI - preencher os formulários de desligamento e coletar assinatura da abrigada;
XII - receber, expedir e controlar documentos internos e externos da Casa Abrigo;
XIII - auxiliar a unidade nas atividades de acordo com a necessidade;
XIV - providenciar e repassar materiais de consumo, de acordo com a necessidade;
XV - elaborar plano de compras e suprimentos anual para materiais de consumo e
permanentes e outros documentos necessários para a aquisição de bens e serviços;
XVI - controlar almoxarifado;
XVII - realizar levantamentos de preços para licitação;
XVIII - coletar e manter dados estatísticos e elaborar relatórios sobre as atividades do
setor de trabalho;
XIX - acompanhar questões patrimoniais da Unidade;
XX - executar e fiscalizar a prestação de serviços das empresas terceirizadas (alimentação,
vigilância, serviços gerais);
XXI - acompanhar a elaboração e digitar a sinopse estatística mensal;
XXII - acompanhar as rotinas e o fluxo diário da Casa Abrigo;
XXIII - organizar e monitorar o uso e fluxo dos veículos e materiais;
XXIV - digitar documentos internos e externos no SEI e e-mails institucionais;
XXV - atualizar dados e prontuários eletronicamente;
XXVI- elaborar evolução administrativa e/ou monitoramento; e
XXVII - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.
Art. 32. São atribuições dos Chefe de Núcleos de Recepção e Acolhimento as relacionadas
abaixo e as descritas no Decreto nº 41.106, de 13 de agosto de 2020 – Regimento Interno
SMDF:
I – disponibilizar telefone institucional e acompanhar à abrigada em contato telefônico
com pessoas do seu convívio no ato da entrada;
II - receber os agentes da DEAM, com a abrigada, para preenchimento do formulário de
entrada e coleta das assinaturas;
III - preencher os formulários de abrigamento;
IV - montar prontuário da abrigada;
V - consultar site do TJDFT, para realizar busca do processo de medidas protetivas e outros;
VI - efetuar cópia da documentação de entrada;
VII - verificar os pertences das pessoas acolhidas (rol) / receber os pertences de guarda no
cofre e preencher o controle de entrega;
VIII - elaborar e enviar as comunicações de acolhimento;
IX - redigir e encaminhar ofícios de comunicação de abrigamento e desligamento (fórum,
conselho tutelar, local de trabalho, creche, escola, entre outros);
X - encaminhar demandas de saúde;
XI - elaborar aviso de procura de imóvel e análise de propostas apresentadas para alocação
da Casa Abrigo;
XII - elaborar plano de compras e suprimentos anual para materiais de consumo e
permanentes e outros documentos necessários para a aquisição de bens e serviços;
XIII – auxiliar no controle do almoxarifado;
XIV - acompanhar questões patrimoniais da Unidade;
XV - acompanhar as rotinas e o fluxo diário da Casa Abrigo;
XVI - realizar contato com o SAMU (192) ou Bombeiros (193) em caso de emergência;
XVII - acionar o Conselho Tutelar para providenciar demandas relacionadas aos
dependentes;
XVIII - realizar desligamento das mulheres;
XIX - acompanhar as mulheres nas saídas;
XX - atualizar dados e prontuários eletronicamente; e
XXI - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.
Art. 33 São atribuições dos condutores de veículos
I - realizar a locomoção das abrigadas, quando solicitado, para atividades externas;
II - controlar a quilometragem do veículo;
III - passar, ao final do plantão, o veículo em perfeitas condições de uso, limpo e
higienizado;
IV - utilizar o veículo apenas para atividades de trabalho;
V - permanecer à disposição da Casa Abrigo para solicitações emergenciais;
VI - dirigir veículos para transportar pessoas e cargas;

VII - fazer entrega de documentos em outras repartições;

VIII - vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e
óleo e testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento
e comunicar ao chefe imediato;

IX - controlar o abastecimento e consumo de combustível e períodos de lubrificação dos
veículos;

X - encaminhar veículos à oficina para consertos;

XI - zelar pela segurança de passageiros e cargas que lhe forem confiadas;

XII - zelar pela conservação e limpeza dos veículos, observando calendário de manutenção;

XIII - responsabilizar-se pelos danos (por dolo ou culpa) causados ao veículo e por multas
provenientes;

XIV - observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho; e

XV - executar outras tarefas correlatas e usuais.
Capitulo II

Do Regime de atuação das Equipes
Art. 34. A equipe necessária, à realização do plantão na Casa Abrigo, será composta por
profissionais das especialidades: Especialista Assistência Social – Psicólogo, Técnico
Assistência Social – Agente Social, Cuidador Social.
§ 1º Devem integrar na composição da equipe de plantão a que se refere o caput, os Chefes
de Núcleos de Recepção e Acolhimento.
§ 2º A coordenação da unidade deve definir o quadro das escalas de serviços do mês e
adotar procedimentos para manter o controle do cumprimento da carga horária de trabalho,
em conformidade com a necessidade de serviço.
§ 3º O quantitativo de profissionais em cada cargo/especialidade poderá ser alterado de
acordo com a necessidade do serviço.
Art. 35. Os demais cargos/especialidades, lotados na Casa Abrigo, exercerão suas
atividades em regime de expediente.
Parágrafo único. O gestor da unidade deve definir o horário de atuação dos servidores em
atuação no regime de expediente, em conformidade com a necessidade de serviço, e adotar
procedimentos para manter o controle do cumprimento da carga horária semanal de trabalho.

TÍTULO III
Capitulo I

Das Disposições finais
Art. 36. A mulher e os dependentes acolhidos na casa abrigo deverão passar
necessariamente pelas etapas de atendimento descritas.
Art. 37. A mulher acolhida poderá optar por não aceitar e/ou não se sentir apta a receber
alguns dos atendimentos ofertados pela unidade.
Art. 38. Os setores competentes da SMDF deverão no prazo de 30 dias implementar todas
as medidas necessárias à efetivação do disposto nesta Portaria, no âmbito de sua área de
atuação.
Art. 39. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretária de Estado da Mulher do Distrito
Federal.
Art. 40. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

ERICKA FILIPPELLI

SECRETARIA DE ESTADO
DE EMPREENDEDORISMO

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

 
PORTARIA Nº 97, DE 24 DE JUNHO DE 2021

O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 25 do Decreto nº
1.800, de 30 de janeiro de 1996, resolve:
Art. 1º Tornar público o Planejamento Estratégico da JUCIS-DF, para o período de 2020 a
2021, conforme documentos constantes no processo 04019-00000430/2020-81.
Art. 2° O inteiro teor do PDTIC - JUCIS/DF encontra-se disponível no sítio eletrônico
http://jucis.df.gov.br/.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WALID DE MELO PIRES SARIEDINE

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
Aos 18 (dezoito dias) do mês de janeiro de 2021, presentes, de um lado, a COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
(CODHAB/DF), representada pelos Executores do Contrato, designados por meio da
Resolução nº 602 (Id. 30957000), publicada no DODF nº 215, de 11 de novembro de
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