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IX - atendimento ao público em TODAS as agências bancárias e cooperativas de crédito 
no Distrito Federal;

a) a proibição se estende aos bancos públicos e privados;

b) ficam excetuados os atendimentos referentes aos programas bancários destinados a 
aliviar as consequências econômicas do novo Coronavírus, bem como os atendimentos de 
pessoas com doenças graves.

X – cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião;

XI – estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, 
lojas de conveniências e afins:

XII – salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos;

XIII – lojas de conveniência e minimercadoslocalizados em postos de gasolina;

XIV – quiosques, foodtrucks e trailers de venda de refeições;

XV – lotéricas e correspondentes bancários;

XVI – oficinas de lanternagem e pintura;

XVI – comércio ambulante em geral.

§ 1º A suspensão das aulas na rede de ensino pública do Distrito Federal, de que trata o 
inciso III, deverá ser compreendida como recesso/férias escolares do mês de julho com 
início em 16 de março de 2020, nos termos deste Decreto.

§ 2º As unidades escolares da rede privada de ensino do Distrito Federal poderão adotar a 
antecipação do recesso/férias prevista neste Decreto, a critério de cada unidade.

§ 3º Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos 
pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, após o retorno das aulas.

Art. 3º Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2º deste decreto os seguintes 
serviços:

I – clínicas odontológicas e veterinárias, apenas para atendimento de emergências;

II – clínicas médicas, laboratórios e farmácias;

III – supermercados, hortifrutigranjeiros, minimercados, mercearias, comércio 
estabelecido de produtos naturais, bem como de suplementos e fórmulas alimentares;

a) É vedado, em todos os casos deste inciso, a venda de refeições e de produtos para 
consumo no local;

IV – padarias e lojas de panificados, apenas para a venda de produtos, sendo vedado o 
fornecimento de refeições de qualquer tipo;

IV – lojas de materiais de construção e produtos para casa,

V – açougues e peixarias;

VI – postos de combustíveis, no horário entre 7h e 19h, vedado o funcionamento nos 
sábados e domingos;

VII – borracharias e oficinas de manutenção e reparos mecânicos de veículos automotores;

VII – operações de delivery e drive-thru e take-out,sem abertura do estabelecimento para 
atendimento ao público em suas dependências;

VIII – petshops e lojas de medicamentos veterinários ou produtos saneantes 
domissanitários;
IX – concessionárias e distribuidoras de veículos;
a) O funcionamento somente será autorizado se houver: redução em pelo menos 30% do 
número de funcionários; organização de uma escala de revezamento de dia/horário de 
trabalho entre os funcionários; vedação de haver nas equipes pessoas consideradas do 
grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas; atendimento 
aos clientes com agendamento prévio; distância mínima de 2m entre as estações de 
trabalho;
b) os departamentos administrativos e financeiros só poderão realizar atividades que não 
atendam diretamente ao público consumidor.
X – empresas de tecnologia que prestam serviços essenciais para hospitais, forças 
policiais, bombeiros e afins;
XI - empresas de construção civil, vedado o atendimento presencial ao público;
XII - empresas que firmarem instrumentos de cooperação com o Distrito Federal no 
enfrentamento da emergência de saúde pública relativas aocoronavírus ou à dengue nas 
áreas de atendimento à saúde básica, atendimento odontológico, assistência social, e 
nutrição, tanto para o fornecimento de alimentação preparada com embalagem para 
retirada individual, quanto para recolhimento e distribuição de alimentos em programas 
para garantir a segurança alimentar;
XIII – funerárias e serviços relacionados.

Parágrafo único – As operações de drive-thru e take-out, permitidas neste artigo, somente
serão admitidas se o consumidor se mantiver dentro de seu veículo.
Art. 4º Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a distância 
mínima de dois metros entre todas as pessoas, bem como o fornecimento de equipamento 
de segurança e álcool em gel a todos os funcionários.
Art. 5º Ficam suspensos todos os eventos esportivos no Distrito Federal, inclusive 
campeonatos de qualquer modalidade esportiva.
Art. 6º Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de preços, sem justa causa, 
com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados 
ao enfrentamento do COVID-19, na forma do inciso III do art. 36 da Lei Federal n° 
12.529, de 30 de novembro de 2011, e do inciso II, do art. 2° do Decreto Federal n° 
52.025, de 20 de maio de 1963, sujeitando-se às penalidades previstas em ambos os 
normativos.
Art. 7º As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas 
previstas neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará responsabilização, nos termos 
previstos em lei.
Parágrafo único. A fiscalização das disposições deste decreto será exercida pela Secretaria 
de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL, que poderá 
trabalhar em conjunto com os demais órgãos de fiscalização e forças policiais do Governo, 
por meio da aplicação de suas legislações específicas.
Art. 8º Fica suspenso o atendimento em todas as creches do Distrito Federal, em 
atendimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000254-
50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª Vara do Trabalho de Brasília-DF.
Parágrafo único. A Secretaria de Educação deverá adotar as medidas para reduzir o valor 
dos contratos das referidas creches, enquanto durar a suspensão determinada pela Justiça.
Art. 8º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, 
mesmo antes do prazo estipulado no art. 2º.
Art. 9º O Decreto 40.512, de 13 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:
“Art 2º ......................................................................................
X – PROCON/DF;
XI – Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF 
LEGAL.” (NR)
Art. 10. A regulamentação e demais disposições necessárias ao fiel cumprimento deste 
decreto serão disciplinadas em portaria conjunta da Casa Civil e da Secretaria de Estado 
de Economia do Distrito Federal.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Ficam revogados os Decretos 40.520, de 14 de março de 2020; 40.522, de 15 de 
março de 2020; 40.529, de 18 de março de 2020; 40.537, de 18 de março de 2020 e 
40.539, de 19 de março de 2020.

Brasília, 23 de março de 2020.
132º da República e 60º de Brasília

IBANEIS ROCHA

DECRETO Nº 40.551, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Assegura o direito à alimentação das crianças regularmente matriculadas em instituições 
educacionais parceiras, e creches da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, enquanto 
suspensos os atendimentos por decisão judicial e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 100, incisos X e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o 
disposto na Lei Distrital nº 5.499, de 14 de julho de 2015, que instituiu o Plano Distrital de 
Educação - PDE,

Considerando que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia, 
dentre outros, do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de alimentação, conforme previsto no artigo 208 da 
Constituição Federal;
Considerando que a nova redação dada ao artigo 224 da Lei Orgânica do Distrito Federal 
prevê que o Poder Público deve assegurar atendimento ao educando, em todas as etapas da 
educação básica, por meio de programas suplementares de alimentação;
Considerando que o Plano Distrital de Educação, instituído pela Lei nº 5.499/2015, é a 
referência para o planejamento das ações da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal, com período de vigência de 2015 a 2024 e, entre suas estratégias estão a de
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execução de ações de atendimento ao estudante da educação por meio de programas 
suplementares de alimentação;
Considerando a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000254-
50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª Vara do Trabalho de Brasília-DF;
Considerando a necessidade de ação imediata por parte do Governo do Distrito Federal, a 
fim de minimizar possíveis prejuízos quanto ao direito à alimentação das crianças 
matriculadas nas creches, DECRETA:
Art. 1º Ficam suspensas, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 05 de abril de 2020, as 
atividades de serviço de creche das instituições educacionais parceiras, conforme Decreto 
nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, e creches da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal.
Art. 2º Ficam suspensos, de forma parcial e temporária, os termos de parceria com as 
instituições privadas indicadas no art. 1º, enquanto perdurar a vigência deste Decreto.
Art. 3º Fica determinada a supressão de repasse dos valores às instituições educacionais 
parceiras do serviço de creche, durante a suspensão das atividades, conforme ato a ser 
editado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal.
Art. 4º Fica assegurado o direito à alimentação das crianças regularmente matriculadas nas 
instituições educacionais indicadas no art. 1º, enquanto suspensas as atividades.
Art. 5º Será disponibilizado valor fixo à família das crianças de que trata o art. 4º deste 
Decreto, por meio de aporte de valor em cartão magnético bancário denominado “Bolsa 
Alimentação Escolar Creche”, que viabilize a aquisição da alimentação no comércio 
próximo à residência das crianças.
Parágrafo único. Após noticiada a liberação do cartão pelo Diário Oficial do Distrito 
Federal – DODF, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SE/DF, e 
pelos órgãos de imprensa, compete à família retirar o cartão na regional de ensino de 
referência onde a creche está localizada.
Art. 6º O Banco de Brasília S/A - BRB, Sociedade Anônima de Economia Mista, 
vinculada ao Governo do Distrito Federal, será a instituição responsável pela cadeia de 
atos necessários para o recebimento do auxílio financeiro pelo responsável legal da 
família, previsto neste Decreto.
Art. 7º O valor de substituição do fornecimento de refeição às crianças de que trata o 
artigo 4º deste Decreto será no valor fixo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por 
criança e por mês, repassados ao responsável legal, conforme apuração no cadastro da 
SE/DF.
§ 1º O valor de que trata este artigo poderá ser realizado pro rata, a depender do período 
que durar a suspensão das atividades escolares creche.
§ 2º Em apoio ao desenvolvimento sustentável em âmbito local, por meio da produção de 
gêneros alimentícios diversificados, as famílias deverão utilizar o valor de que trata o 
caput, preferencialmente, na compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e 
pelos empreendedores familiares rurais, na forma estabelecida pelo inciso V, artigo, 2º, da 
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Art. 8º É de responsabilidade da SE/DF a coordenação, a gestão e a operacionalização das 
ações e procedimentos de que trata este Decreto.
Art. 9º Os recursos previstos neste Decreto correrão à conta do Tesouro do Distrito 
Federal, na forma prevista pelos artigos 4º e 5º deste Decreto.
Art. 10. Cessando a suspensão das atividades, os saldos financeiros remanescentes dos 
recursos transferidos para atender ao disposto no art. 3º, serão revertidos ao programa de 
trabalho específico do qual se originaram, no orçamento da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal.
Art. 11. Poderão ser adotadas outras providências e procedimentos em ato próprio pela 
SE/DF para fins de cumprimento deste Decreto.
Art. 12. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, 
mesmo antes do prazo estipulado no art. 1º.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de março de 2020.
132º da República e 60º de Brasília

IBANEIS ROCHA

CASA CIVIL

ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 21, DE 22 DE MARÇO DE 2020
Regulamenta o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o 
teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública 
direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, em virtude da atual situação 
de emergência em saúde pública e pandemia declarada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), em decorrência do coronavírus (COVID-19), no âmbito do Arquivo 
Público do Distrito Federal.
A SUPERINTENDENTE DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso 
das atribuições regimentais e considerando o Decreto nº 39.368, 04 de outubro de 2018, 
resolve:
Art. 1º Fica regulamentado, no âmbito do Arquivo Público do Distrito Federal, o Decreto 
nº 40.546, de 20 de março de 2020, que estabelece o teletrabalho, em caráter excepcional e 
provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e 
fundacional do Distrito Federal, a partir de 23 de março de 2020, em virtude da atual 
situação de emergência em saúde pública e pandemia declarada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), em decorrência do coronavírus (COVID-19).

Art. 2º Ficam submetidos ao regime de teletrabalho os servidores ocupantes de cargo 
efetivo e comissionado, empregados, colaboradores e estagiários, que exercem atividades 
no Arquivo Público do Distrito Federal.

Parágrafo único. O regime de teletrabalho iniciar-se-á em 23 de março de 2020 e findará 
com ato próprio do Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal.

Art. 3º Para o regime de teletrabalho, o servidor deverá ter disponibilidade própria, a ser 
custeado por ele, de infraestrutura tecnológica e de comunicação adequada à execução das 
atividades fora das dependências das unidades administrativas, sendo vedado qualquer 
tipo de ressarcimento.

Art. 4º As atividades desenvolvidas em regime de teletrabalho serão monitoradas pela 
chefia imediata, e deverão constar em relatório de atividades semanal.

Art. 5º As atividades desenvolvidas não gerarão, para qualquer efeito, contagem de horas 
excedentes de trabalho.

Art. 6º O servidor, enquanto durar o regimento de teletrabalho, deverá permanecer 
acessível e disponível, devendo comparecer ao local de trabalho quando solicitado pela 
chefia imediata.

Art. 7º Findado o regime de teletrabalho de que trata o Decreto nº 40.546, de 20 de março 
de 2020, o servidor deverá retornar a sua unidade no primeiro dia útil subsequente.

Art. 8º É dever do servidor sob regime de teletrabalho:

I – cumprir as tarefas que lhe forem designadas pela chefia imediata dentro dos prazos e 
requisitos estabelecidos, observados os padrões de qualidade;

II - manter telefone de contato e aplicativo de troca de mensagens instantâneas atualizados 
e ativos, de forma a garantir a comunicação imediata com o órgão;

III - manter-se conectado ao e-mail institucional e acessá-lo em todos os dias úteis, para 
garantir a efetiva comunicação com a equipe de trabalho;

IV - preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota, mediante observância às 
normas e orientações pertinentes, sob pena de responsabilidade, nos termos da legislação 
em vigor;

V - desenvolver suas atividades no Distrito Federal ou nos Municípios da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, se 
comprovadamente lá residir, e destes não se ausentar, em dias de expediente, sem 
autorização prévia formal da chefia imediata;

VI – Apresentar relatório semanal das atividades realizadas na unidade à chefia imediata.

Parágrafo único. As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em 
regime de teletrabalho, sendo vedada a sua realização por terceiros.

Art. 9º É dever da chefia imediata:

I - planejar, coordenar e controlar a execução do teletrabalho em sua área de competência;

II – aferir e monitorar o desempenho dos servidores em teletrabalho;

III - fornecer, sempre que demandado, dados e informações sobre o andamento do 
teletrabalho na sua unidade organizacional;

IV - supervisionar a execução e o cumprimento das metas, mediante a ratificação de 
relatórios semanais apresentados pelos servidores da unidade;

V – Encaminhar os relatórios de atividade semanais aos superiores hierárquicos.

Art. 10. Competirá à Unidade de Tecnologia da Informação realizar as liberação do 
teletrabalho, observadas a Política de Segurança da Informação e Comunicação do Distrito 
Federal – PoSIC-DF e demais protocolos de segurança da informação.

Art. 11. A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, da Secretaria de 
Estado de Economia do DF, prestará o serviço de acesso remoto ao sistema de teletrabalho 
e encaminhará as orientações e diretrizes de utilização a todos os setoriais de Tecnologia 
da Informação do DF, de forma que possam divulgar e prestar o suporte técnico aos 
respectivos servidores sob o regime de teletrabalho.

Art. 12. Excepcionalmente, quando necessário, a retirada de documentos e processos 
físicos depende de anuência prévia da chefia imediata ou do dirigente da unidade e deverá 
ser registrada com trâmite para a carga pessoal do servidor, mediante assinatura de termo 
de recebimento e responsabilidade, devendo ser devolvidos de forma íntegra.

§ 1º Não poderão ser retirados das dependências do órgão documentos que constituam 
provas de difícil reconstituição, na forma da lei.

§ 2º Sempre que possível, os processos ou documentos necessários à realização de 
atividades no regime de teletrabalho que tramitem em meio físico devem ser 
disponibilizados ao servidor em meio digital.

Art. 13. Ficam suspensos os atendimentos presenciais ao público externo realizados pelo 
Arquivo Público do Distrito Federal, por intermédio da Gerência de Atendimento e 
Gerência de Biblioteca.

Parágrafo único. As demandas urgentes poderão ser atendidas, em caráter excepcional, por 
intermédio do e-mail: arpdfatendimento@gmail.com, considerando a conveniência da 
unidade responsável.

Art. 14. As reuniões dos conselhos, comitês e grupos de trabalho, vinculados ao Arquivo 
Público do Distrito Federal, deverão ocorrer, preferencialmente, de forma virtual ou por 
videoconferência.

Art. 15. Verificado o descumprimento das disposições do Decreto nº 40.546, de 20 de 
março de 2020, e desta Ordem de Serviço, a autoridade competente poderá promover a 
abertura de processo de correição disciplinar, a fim de apurar a responsabilidade, 
respeitados a ampla defesa e o contraditório.

Art. 16. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

ROSÂNGELA MARIA MACIEL DA ROSA
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