
CONSELHO DELIBERATIVO
 

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte um, realizou-se a Ducentésima

Sexagésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, modo

videoconferência, com os representantes: Eleuteria Guerra Pacheco Mendes, Diretora-

Presidente; José Carlos Lopes de Oliveira, Diretor Adjunto; Silvestre Rodrigues da

Silva, Membro da Comunidade; Miriam das Graças de Melo Damasceno, Presidente

da Associação dos Servidores da FJZB – ASSPOLO; Alberto Gomes de Brito,

Superintendente de Educação e Uso Público; Luisa Helena Rocha Silva ;

Superintendente de Conservação e Pesquisa; Antônio Elvídio Figueiredo,

Superintendente Administrativo e Financeiro; Naiara Soares Feitosa Aguiar, Chefe

da Procuradoria Jurídica (convidada); e Daniella dos Santos Campo Guimarães,

Secretária Executiva dos Órgãos Colegiados. A reunião teve início às 14h e 30min

com abertura da pauta e verificação de quórum. Assim, passou-se à ordem do dia:

Processo 00196-00000225/2021-68-Trata-se de novo Plano de Dados abertos – PDA,

para o biênio de 2021/2022, o qual o Conselheiro Relator, Sr. Silvestre, ratificou a

minuta do PDA elaborada pelo Grupo de Construção do Plano de Dados Abertos, a

qual havia sido aprovada pela Diretora-Presidente. O Conselho Deliberativo aprovou

por unanimidade; Processo 00196-00000520/2020-33-Trata-se de solicitação

referente ao funcionamento da Lanchonete nº 1, destinada ao fornecimento diário de

alimentos preparados, do tipo lanches e/ou refeições no âmbito desta Fundação. A

Conselheira Relatora, Sra. Miriam, manifestou-se em parecer que, está de total

acordo com o Parecer SEI-GDF nº 25/2021 - FJZB/GAB/PROJUR, e que aprova os

autos. O Conselho Deliberativo aprovou o Parecer por unanimidade; Processo 00196-

00000276/2021-90- Trata-se de concessão de suprimento de fundos em favor do

servidor Giuliano Ferreira de Matos. O Conselheiro Relator, Sr. Silvestre, ratificou a

referida concessão, de acordo com o atendimento das observações exaradas no

Parecer SEI-GDF nº 30/2021 - FJZB/GAB/PROJUR. O Conselho Deliberativo

aprovou por unanimidade. Sem mais nada acrescentar, deu-se por encerrada a

reunião. Eu, Daniella dos Santos Campos Guimarães, Secretária Executiva dos

Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que assino com a Sra. Eleuteria Guerra

Pacheco Mendes e demais participantes.

RESOLUÇÃO Nº 06, DE 30 DE ABRIL DE 2021

O CONSELHO DELIBERATIVO, DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE

BRASÍLIA, no uso das atribuições que lhe confere o art.7º, inciso II da Lei nº 1.813, de

30 de dezembro de 1997c/c o artigo 22, inciso V, do Estatuto desta Fundação, resolve:

Art. 1º Aprovar por unanimidade o Parecer do Conselheiro Relator SILVESTRE

RODRIGUES DA SILVA, constante na 262ª Ata Ordinária do Conselho Deliberativo,

lavrada em 16 de abril de 2021, relativo ao processo 00196-00000225/2021-68.

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

ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES, JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA,

ANTÔNIO ELVÍDIO FIGUEIREDO, ALBERTO GOMES DE BRITO, LUISA

HELENA ROCHA DA SILVA, MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO,

SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA, NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR,

DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04, DE 03 DE MAIO DE 2021 (*)

Delega competência aos titulares da Diretoria Adjunta, Diretoria de Administração e

Finanças, Diretoria Técnica, Diretoria de Limpeza Urbana, Unidade de Auditoria Interna,

Procuradoria Jurídica e Gerência de Contabilidade para prática de atos administrativos e

dá outras providências.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO

FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o Regimento Interno, aprovado pelo

Decreto 35.972, de 04 de novembro de 2014, considerando também a Lei Complementar

nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e, considerando o previsto no Decreto nº 39.133, de

15 de junho de 2018, e observado o artigo 14, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,

recepcionada pelo Distrito Federal na forma da Lei nº 2.834, de 07 de dezembro de 2001,

resolve:

Art. 1º Delegar competência ao Diretor-Adjunto do Serviço de Limpeza Urbana do

Distrito Federal, para a prática dos seguintes atos administrativos:

I - constituir comissões e grupos de trabalho;

II - encaminhar processos a outros órgãos e entidades;

III - suspender as férias de servidor, por necessidade do serviço;

IV - afastar preventivamente servidor que responda a processo disciplinar, quando

solicitado pela respectiva comissão;

V - aprovar a marcação e remarcação de férias dos servidores lotados no Gabinete

da Presidência;

VI - autorizar o abono de ponto previsto no art. 151 da Lei Complementar nº 840,

de 23 de dezembro de 2011, relativamente aos servidores lotados na presidência;

VII - atestar as folhas de frequência dos servidores lotados na presidência;

VIII - requerer prorrogações de prazo acerca de ações de controle dos órgãos de

controle interno e externo;

IX - encaminhar respostas das diretorias da autarquia em relação a questionamentos

originários de ações de controle da Controladoria-Geral do Distrito Federal, do

Tribunal de Contas do Distrito Federal, do Ministério Público e de outros órgãos

relativos às áreas de atuação do SLU;

X - encaminhar respostas das diretorias da autarquia aos órgãos e entidades do

GDF e responder pedidos de reiteração quanto à adoção de providências, acerca de

matérias de atuação do SLU;

XI - instaurar processo e constituir comissões de sindicância, de processo

disciplinar, de tomada de contas especial e de instrução prévia, de apuração de

acidentes em serviços e de acumulação de cargos e empregos;

XII - solicitar liberação, alteração de recursos orçamentários e créditos adicionais;

XIII - encaminhar pedido de exoneração de servidor público efetivo, a pedido ou de

ofício;

XIV - solicitar a realização de concurso público, após estudo de dimensionamento

de força de trabalho;

XV - praticar os demais atos de administração inerentes ao Gabinete da Presidência;

XVI - definir e encaminhar aos órgãos competentes do Distrito Federal, planos e

propostas orçamentárias anuais e plurianuais do SLU;

XVII - realizar consultas jurídicas à Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Art. 2º Delegar competência ao Diretor de Administração e Finanças para praticar

os seguintes atos administrativos:

I - ordenar despesas ou a sua anulação, bem como praticar todos os atos previstos

no art. 30 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010;

II - designar pregoeiros e membros de comissão de licitação;

III - dar posse e exercício aos servidores;

IV - autorizar:

a) remoção, reversão, reintegração, recondução, disponibilidade, aproveitamento e

substituição;

b) afastamento para participar de competição desportiva;

c) afastamento para participar de eventos de capacitação ou de programa de pós-

graduação no país;

d) afastamento para frequência em curso de formação;

e) afastamento do país de servidores quando o período de afastamento for inferior a

15 (quinze) dias, incluído o tempo necessário ao deslocamento;

f) o deslocamento de servidor, no território nacional, com ônus total ou limitado

para o SLU;

g) a ampliação de jornada de trabalho, na forma da legislação, mediante

comprovação de disponibilidade orçamentária;

h) redução de carga horária, nos casos previstos em lei;

i) a utilização de serviços de telefonia móvel e de internet móvel em atividades

institucionais, técnicas ou operacionais, permanentes ou temporárias.

V - conceder:

a) horário especial;

b) licenças previstas no art. 130 da Lei Complementar nº 840/2011, exceto aquelas

previstas nos incisos II, VII, IX e X;

c) afastamento para exercício de mandato eletivo;

d) readaptação funcional nos limites descritos no laudo médico;

e) a conversão da licença-prêmio por assiduidade em pecúnia;

VI - conceder indenizações, gratificações, adicionais, auxílios e benefícios

conforme a legislação vigente, mediante comprovação de disponibilidade

orçamentária;

VII - declarar vacância de cargo efetivo em caso de falecimento;
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