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PORTARIA Nº 161, DE 28 DE JULHO DE 2017.
Estabelece diretrizes para execução do Plano Operativo do Programa Afroempreendedor e dá
outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL,
com base nas atribuições que lhe conferem o art. 105, parágrafo único, incisos III e V, da Lei
Orgânica do Distrito Federal, RESOLVE:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Seção I
Da finalidade
Art.1º Estabelecer o Plano Operativo do Programa Afroempreendedor, instituído pela Lei
5.447, de 12 de janeiro de 2015, regulamentada pelo Decreto 36.680, de 18 de agosto de
2015.
Seção II
Dos Objetivos
Art. 2º Constituem objetivos do Plano Operativo:
I - incentivar a criação e a manutenção de micro e pequenas empresas de propriedade de
pessoas autodeclaradas negras;
II - promover a equidade de gênero, raça e etnia nas relações de trabalho e combater as
discriminações ao acesso e na relação de emprego, trabalho ou ocupação;
III - adotar políticas e ações de formação profissional, de emprego e de geração de renda
voltados para a população negra;
IV - assegurar o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários;
V - assegurar o acesso ao crédito para a pequena produção, nos meios rural e urbano, com
ações afirmativas para mulheres negras;
VI - promover a inclusão e a igualdade de oportunidades e de remuneração da população
negra no mundo do trabalho, com destaque para a juventude e mulheres;
VII - capacitar gestores públicos para a incorporação da dimensão etnicorracial nas políticas
públicas de trabalho e emprego;
VIII - ampliar o apoio a projetos de economia popular e solidária nos grupos produtivos
organizados de negros, com recorte de gênero e geracional;
IX - gerar ambiente propício ao funcionamento, implantação, implementação e apoio a
aceleradoras e incubadoras de afroempreendimentos;
X - estabelecer a Rede do Distrito Federal de Micro e Pequenos Afroempreendedores.
Seção III
Dos Conceitos
Art 3º Para implementação do Plano Operativo do Programa Afroempreendedor serão observados os seguintes conceitos:
I - população negra (pretos e pardos), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
II - afreoempreendedorismo: empreendimento liderado por pessoa autodeclarada negra;
III - afroempreendedor: pessoa autodeclarada negra que tenha uma micro ou pequena empresa registrada no Distrito Federal.
CAPÍTULO II
Dos Eixos Temáticos
Art. 4º Constituem eixos temáticos do Plano Operativo:
I - Eixo 1 - Afroeempreendedorismo:
a) promover o estímulo à criação de incubadoras, aceleradoras e linhas de financiamento
específicas para os empreendimentos de propriedade de pessoa autodeclarada negra;
b) impulsionar o fomento técnico e financeiro aos empreendimentos e iniciativas produtivas
no universo da economia criativa, solidária, cooperativismo e do setor de serviços.
II - Eixo 2 - Promoção da Igualdade Racial:
a) promover o desenvolvimento de políticas e programas de formação profissional, de
emprego e de geração de renda voltados para a população negra;

b) incorporar a perspectiva de gênero, raça, etnia e geracionalidade em todas as ações do
governo, de modo a fortalecer as ações de desenvolvimento econômico e social no Distrito
Federal;
c) estabelecer parceria com o núcleo de combate à discriminação e promoção da igualdade
de oportunidades, da superintendência regional do trabalho, articuladas com entidades e
associações do movimento negro e com organizações governamentais.
III - Eixo 3 - Gênero:
a) promover a inclusão produtiva das mulheres negras, com prioridade para mulheres chefes
de família, desenvolvendo programas de geração de emprego e renda, programas de renda
mínima, de modo a assegurar o acesso ao crédito para a pequena produção, nos meios rural
e urbano.
IV - Eixo 4 - Educação:
a) promover o fomento e articulação de programas de educação para o desenvolvimento de
competências criativas e inovadoras nas áreas técnicas e de gestão, voltados para profissionais e empreendimentos, em parcerias com instituições públicas e privadas de educação,
ensino e pesquisa, escolas técnicas e profissionalizantes sem fins lucrativos.
V - Eixo 5 - Estudos e Pesquisas:
a) realizar o monitoramento dos afroempreendimentos com a produção e sistematização de
estudos, capacitação e pesquisas sobre os diferentes setores: serviços, economia criativa,
economia solidária, cooperativismo e setor de serviços e sua importância relativa na estrutura
econômica e social do Distrito Federal.
VI - Eixo 6 - Fomento às redes de afroempreendimentos:
a) promover o fomento técnico e financeiro à criação e promoção de redes de afroempreendedores do Distrito Federal, no intuito de fortalecer economicamente e socialmente os
macroterritórios nas áreas de economia criativa, economia solidária, cooperativismo e setor
de serviços por meio de práticas inovadoras, inclusivas e sustentáveis.
CAPÍTULO III
Das Competências
Art. 5º Compete à Subsecretaria de Igualdade Racial da Secretaria Adjunta de Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos:
I - coordenação técnica administrativa do programa afroempreendedor, com vistas a adotar
medidas que garantam o funcionamento e captação de recursos necessários ao financiamento
das ações previstas na Lei nº 5.447, de 12 de janeiro de 2015;
II - distribuir proporcionalmente os recursos orçamentários destinados aos programas de
promoção da igualdade, especialmente nas áreas de educação, geração de trabalho, emprego
e renda e desenvolvimento regional;
III - colaborar com as medidas que garantam, em cada exercício, a transparência na alocação
e na execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas na Lei nº
12.288, de 20 de julho de 2010, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas de
educação, emprego e renda e desenvolvimento social e regional;
IV - realizar monitoramento da alocação de recursos financeiros e criar instrumentos para
aferir a eficácia dos projetos e ações do programa afroempreendedor;
V - colaborar e apoiar na realização de conferências regionais e distrital sobre a temática;
VI - colaborar com a garantia da divulgação e ampla publicidade do Plano Operativo do
Programa Afroempreendedor;
VII - estabelecer ambiente propício ao funcionamento, implantação, implementação e apoio
a incubadoras de afroempreendimentos;
VIII - adotar políticas de fomento para a participação, adesão e concessões de linhas de
financiamento de projetos das Secretarias de Estado, Regiões Administrativas, Órgãos Especializados, Entidades Públicas, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado,
nacionais, estrangeiras ou internacionais cujos objetivos tenham afinidade com os temas
abrangidos pelo Programa Afroempreendedor.
Art. 6º Compete a Secretaria Adjunta de Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho,
Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, a seguinte atribuição:
I - execução técnica orçamentária, com vistas a articulação de programas de linhas de
crédito, destinados a financiamento de afroempreendimentos
Art. 7º Compete ao Banco Regional de Brasília a seguinte atribuição:
I - Apoio e fomento na articulação de programas de financiamentos e linhas de crédito,
destinados ao Programa Afroempreendedor.
CAPÍTULO IV
Dos Recursos
Art. 8º Os recursos destinados às linhas de crédito do Programa Afroempreendedor serão
provenientes:
I - de recursos orçamentários da União;
II - de recursos orçamentários do Distrito Federal;
III - de outros recursos que venham a ser alocados pelo poder público.
§ 1º A vinculação orçamentária será elaborada em consonância com o planejamento estratégico em médio prazo da Secretaria Adjunta de Trabalho da Secretaria de Estado de
Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, além de
observar as prioridades, as diretrizes, as áreas de resultado e os programas definidos no Plano
Plurianual Anual Governamental - PPAG de 2016 - 2019.
§ 2º O Programa Afroempreendedor será incorporado às Propostas de Lei Orçamentária
Anual - PLOA.
§ 3º O trabalho de reavaliação do PPAG para os exercícios de 2017, 2018 e 2019, será
alinhado e adequado aos programas e ações, assim como revisado considerando o conteúdo
da proposta orçamentária.
§ 4º Deverão ser observadas as diretrizes e metas contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO até 2019.
CAPÍTULO V
Do Público Alvo
Art. 9º O Programa Afroempreendedor será destinado a:
I - Mulheres Negras a partir de 18 anos;
II - Juventude negra a partir de 18 anos;
III - Adolescentes negros e negras de 14 a 17 anos, (conforme previsto no Capítulo V da
Lei 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente);
IV - Pessoas atendidas no Cadúnico;
V - População Carcerária;
VI - Povos e Comunidades Tradicionais;
VII - Empregadas Domésticas e diaristas;
VIII - Afroempreendedores do setor informal e empresas familiares;
IX - Afroempreendedores de pequenas empresas, cooperativas e empreendimentos de economia solidária e criativa;
X -Afroempreendedores da Agricultura familiar.
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IV - ter uma gestão compartilhada junto à sociedade civil das atividades e resoluções;
V - realizar o cadastro dos empreendimentos no Cadastro Nacional de Empreendimentos
Econômicos Solidários - CADSOL;
VI - apoiar a comercialização dos produtos.
Art. 4º O CEPES atenderá:
I - empreendimentos solidários, identificados pelas ações de mapeamento e cadastramento do
Ministério do Trabalho e Emprego;
II - empreendimentos cadastrados nesta Secretaria, por meio do formulário anexo a esta
Portaria;
III - trabalhadores e integrantes de empreendimentos econômicos solidários do Distrito
Federal e RIDE.
Art. 5º O CEPES será coordenado por um servidor desta Secretaria juntamente com 2
membros do Fórum de Economia Solidária do Distrito Federal e Entorno (FES-DFE).
Art. 6º A participação dos membros do FES-DFE a que alude o artigo 5º não gera quaisquer
vínculos empregatícios ou profissionais com o Distrito Federal.
Art. 7º Os mesmos que atuarão na gestão compartilhada devem observar as regras de
funcionamento constantes no Regimento Interno do CEPES.
Art. 8º O CEPES será instalado em próprio da Administração, podendo seu endereço ser
alterado de acordo com o interesse, conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Art. 9º As despesas com a execução desta Portaria ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
GUTEMBERG GOMES
____________________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreção na original, publicada no DODF
Nº 144, de 28/07/17, página 49.
PORTARIA Nº 160, DE 27 DE JULHO DE 2017.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art. 214, § 2º, da Lei Complementar nº
840/2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar do dia subsequente ao vencimento, o prazo
para a conclusão do Processo Sindicante instaurado pela Portaria nº 141, de 05 de julho de
2017, publicada no DODF n° 131, de 11 de julho de 2017, p. 31, com a finalidade de apurar
os fatos constantes dos autos do Processo nº 0431-000557/2016.
Art. 2º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar do dia subsequente ao vencimento, o prazo
para a conclusão do Processo Sindicante instaurado pela Portaria nº 143, de 06 de julho de
2017, publicada no DODF n° 131, de 11 de julho de 2017, p. 32, com a finalidade de apurar
os fatos constantes dos autos do Processo nº 0419-000113/2015.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUTEMBERG GOMES
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CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Art. 10. Metas do Plano Operativo do Programa Afroempreendedor, para efetivação das
políticas de geração de trabalho, emprego e renda, de cidadania e de inclusão produtiva,
voltadas a população negra do Distrito Federal até o ano de 2019, aqui expressas:
I - destinar 50% dos recursos do programa às mulheres afroempreendedoras;
II - garantir a inclusão, capacitação profissional e geração de renda, voltados adolescentes de
14 a 17 anos (conforme previsto no Capítulo V da Lei 8069/90, Estatuto da Criança e do
Adolescente);
III - garantir a inclusão, capacitação profissional e geração de renda, voltados a juventude
negra;
IV - garantir a inclusão, capacitação profissional e geração de renda, voltados população
carcerária, às pessoas atendidas no Cadúnico, à domésticas e diaristas;
V - promover e divulgar 01 (uma) pesquisa anual sobre tópicos do afroempreendedorismo e
seus atores no Distrito Federal até 2019;
VI - promover meios para confecção, produção e divulgação de materiais didáticos e comunicação sobre a temática afroempreendedora em multiplataformas.
Parágrafo único. O prazo de vigência do Plano Operativo do Programa Afroempreendedor
terá a duração de 03 anos.
Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUTEMBERG GOMES

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DESPACHO Nº 1454, DE 31 DE JULHO DE 2017
PROCESSO: 070.002.494/2014. INTERESSADO: GAB/SEAGRI-DF. ASSUNTO: Sindicância - Arquivamento. No uso das competências previstas no art. 2º, inciso I, da Portaria nº
48, de 16 de junho de 2016, ACOLHO o Parecer Técnico Jurídico nº 0325/2017 - AJL/SEAGRI-DF às fls. 350-352 da Assessoria Jurídico-Legislativa desta Pasta e por seus jurídicos
fundamentos APROVO o Relatório Final da Comissão Permanente de Sindicância CPS/SEAGRI-DF às fls. 339-347 pelo que determino o arquivamento da presente Sindicância nos termos do art. 215, I da Lei Complementar nº 840/2011. Publique-se.
SEBASTIÃO MARCIO LOPES DE ANDRADE
Secretário Adjunto de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA
PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
INSTRUÇÃO Nº 608, DE 31 DE JULHO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
Interino, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do Regimento
Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784 do Detran/DF de 16 de março de 2007, tendo em
vista o disposto na Instrução 363/2011, RESOLVE:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses o(a) BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ nº 52.568.821/0001-22, Processo nº
055.025188/2017, a partir da data da assinatura do termo de obrigações, para o uso de código
de gravames financeiros de compra e venda com Reserva de Domínio, Alienação Fiduciária
em Garantia, Penhor de Veículos e Arrendamento Mercantil ou Leasing, e autorizar o acesso
e uso do sistema do Detran-DF, restritos às funções 2550 e 2001, que correspondem ao
registro de contratos e à consulta dos registros realizados, conforme a Resolução 320/2009
do Contran.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO
INSTRUÇÃO Nº 609, DE 31 DE JULHO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
Interino, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do Regimento
Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784 do Detran/DF, de 16 de março de 2007, tendo em
vista o disposto na Instrução 394/2015, RESOLVE:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses, a título precário, na modalidade de
Empresa Despachante, EQUUS DESPACHANTE LTDA, CNPJ nº 26.979.591/0001-34, Processo nº 055.026056/2017, e autorizar os seus profissionais vinculados para o acesso e uso
do sistema do Detran-DF para cadastramento de processos de veículos.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO
INSTRUÇÃO Nº 610, DE 31 DE JULHO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
Interino, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do Regimento
Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784 do Detran/DF, de 16 de março de 2007, tendo em
vista o disposto na Instrução 394/2015, RESOLVE:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses, a título precário, na modalidade de
Empresa Despachante, FLAVIO BRAGA DE SALES - ME, CNPJ nº 15.782.462/0001-85,
Processo nº 055.026057/2017, e autorizar os seus profissionais vinculados para o acesso e
uso do sistema do Detran-DF para cadastramento de processos de veículos.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO
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Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses, a título precário, na modalidade de
Empresa Despachante, MICHELE CRISTINA RIBEIRO ESCOBAR - ME, CNPJ nº
09.525.024/0001-39, Processo nº 055.026626/2017, e autorizar os seus profissionais vinculados para o acesso e uso do sistema do Detran-DF para cadastramento de processos de
veículos.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO
INSTRUÇÃO Nº 612, DE 31 DE JULHO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
Interino, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do Regimento
Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784 do Detran/DF de 16 de março de 2007, tendo em
vista o disposto na Instrução 363/2011, RESOLVE:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses o(a) PRIMA VIA MOTORS LTDA,
CNPJ nº 21.043.592/0001-07, Processo nº 055.026024/2017, a partir da data da assinatura do
termo de obrigações, para o uso de código de gravames financeiros de compra e venda com
Reserva de Domínio, Alienação Fiduciária em Garantia, Penhor de Veículos e Arrendamento
Mercantil ou Leasing, e autorizar o acesso e uso do sistema do Detran-DF, restritos às
funções 2550 e 2001, que correspondem ao registro de contratos e à consulta dos registros
realizados, conforme a Resolução 320/2009 do Contran.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO
INSTRUÇÃO Nº 613, DE 31 DE JULHO DE 2017.
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
Interino, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do Regimento
Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784 do Detran/DF de 16 de março de 2007, tendo em
vista o disposto na Instrução 363/2011, RESOLVE:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses o(a) PRIMA VIA MOTORS LTDA,
CNPJ nº 21.043.592/0003-60, Processo nº 055.026025/2017, a partir da data da assinatura do
termo de obrigações, para o uso de código de gravames financeiros de compra e venda com
Reserva de Domínio, Alienação Fiduciária em Garantia, Penhor de Veículos e Arrendamento
Mercantil ou Leasing, e autorizar o acesso e uso do sistema do Detran-DF, restritos às
funções 2550 e 2001, que correspondem ao registro de contratos e à consulta dos registros
realizados, conforme a Resolução 320/2009 do Contran.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO
INSTRUÇÃO Nº 614, DE 31 DE JULHO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
Interino, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do Regimento
Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784 do Detran/DF de 16 de março de 2007, tendo em
vista o disposto na Instrução 363/2011, RESOLVE:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses o(a) RANDON ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ nº 91.108.027/0001-58, Processo nº 055.025198/2017, a
partir da data da assinatura do termo de obrigações, para o uso de código de gravames
financeiros de compra e venda com Reserva de Domínio, Alienação Fiduciária em Garantia,
Penhor de Veículos e Arrendamento Mercantil ou Leasing, e autorizar o acesso e uso do
sistema do Detran-DF, restritos às funções 2550 e 2001, que correspondem ao registro de
contratos e à consulta dos registros realizados, conforme a Resolução 320/2009 do Contran.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO
INSTRUÇÃO Nº 615, DE 31 DE JULHO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
Interino, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do Regimento
Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784 do Detran/DF de 16 de março de 2007, tendo em
vista o disposto na Instrução 363/2011, RESOLVE:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses o(a) ROTA OESTE MAQUINAS
LTDA, CNPJ nº 19.575.048/0001-56, Processo nº 055.026627/2017, a partir da data da
assinatura do termo de obrigações, para o uso de código de gravames financeiros de compra
e venda com Reserva de Domínio, Alienação Fiduciária em Garantia, Penhor de Veículos e
Arrendamento Mercantil ou Leasing, e autorizar o acesso e uso do sistema do Detran-DF,
restritos às funções 2550 e 2001, que correspondem ao registro de contratos e à consulta dos
registros realizados, conforme a Resolução 320/2009 do Contran.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
E CIDADANIA
PORTARIA Nº 77, DE 31 DE JULHO DE 2017
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 105, incisos III, da Lei Orgânica do
Distrito Federal e conforme disposições constantes do Regimento Interno desta Secretaria,
aprovado pelo Decreto 34.320, 26 de abril de 2013, RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer critérios para participação do Chamamento Público aos interessados a
participar da 16ª edição do Casamento Comunitário do Distrito Federal.
Art. 2º O Chamamento será regido pelas regras dispostas nos itens abaixo elencados:

INSTRUÇÃO Nº 611, DE 31 DE JULHO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
Interino, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do Regimento
Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784 do Detran/DF, de 16 de março de 2007, tendo em
vista o disposto na Instrução 394/2015, RESOLVE:

EDITAL Nº 03/2017-SEJUS, CHAMAMENTO PÚBLICO PROCESSO SELETIVO DA 16ª EDIÇÃO DO CASAMENTO
COMUNITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 105, incisos I e III, da Lei
Orgânica do Distrito Federal, torna público os critérios de seleção dos casais que participarão
da 16ª Edição do Casamento Comunitário do Distrito Federal, a ser realizado no dia 11 de
novembro de 2017, mediante as regras estabelecidas neste edital, conforme segue:
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Casamento Comunitário objetiva estabelecer a comunhão plena de vida de casais,
conforme preceitua a Constituição Federal e o Código Civil, através de cerimônia civil e de
manifestação da vontade das partes.
1.2 A 16ª Edição do Casamento Comunitário do Distrito Federal atenderá o público estimado
de 150 (cento e cinquenta) casais, e será composto de 3 (três) fases: inscrição, análise da
documentação e participação nos encontros preliminares.
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