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CORREGEDORIA

PORTARIA Nº 74, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016.
O CORREGEDOR DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, nos termos da Portaria nº 204, de 13 de julho de
2012;
CONSIDERANDO o Regulamento de Lotação e Remanejamento Interno dos servidores da
Carreira Socioeducativa, nos termos da Portaria nº 17, de 23 de fevereiro de 2016, publicada
no DODF nº 37, de 25 de fevereiro de 2016, pág. 7;
CONSIDERANDO as especificidades, peculiaridades e o caráter sigiloso dos trabalhos de
fiscalização, prevenção e correição desenvolvidos por esta Corregedoria;
CONSIDERANDO a necessidade de uma atuação célere, eficiente, proporcional e oportuna
das atividades de disciplina, conforme disposto no artigo 219 da Lei Complementar Distrital
nº 840/2011 - LC nº 840/2011;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 229 e 230 da LC nº 840/2011;
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 199, de 17 de novembro de 2015, publicada no
DODF nº 221, de 18 de novembro de 2015, pág. 48;
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 222, de 18 de novembro de 2015, publicada no
DODF nº 223, de 20 de novembro de 2015, pág. 19;
R E S O LV E :
Art. 1º Estabelecer requisitos específicos a serem observados pelos servidores para opção de
lotação na Corregedoria, cumulativos aos critérios ordinários constantes do Regulamento de
Lotação e Remanejamento Interno dos servidores.
Art. 2º Determinar que os servidores a serem lotados na Corregedoria preencham os se-
guintes requisitos objetivos:
I - possuir estabilidade, nos termos do art. 229, caput, da LC nº 840/2011;
II - não responder a processo disciplinar ou a sindicância, nos termos do art. 230, IX, da LC
nº 840/2011;
III - não ter respondido a processo disciplinar ou a sindicância nos últimos 5 (cinco)
anos;
IV - não ter sido punido pela prática de infração disciplinar, nos termos nos termos do art.
230, X, da LC nº 840/2011;
V - não ter previsão de aposentadoria para o ano subseqüente.
Art. 3º Antes da efetiva lotação na Corregedoria, o servidor optante deve lavrar Termo de
Responsabilização pela veracidade, procedência e atendimento integral aos requisitos ob-
jetivos supramencionados.
Art. 4º Os casos omissos serão submetidos à apreciação do Corregedor.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ISRAEL CARRARA DE PINNA

PORTARIA Nº 75, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016.
O CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que
lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204, de 13 de julho de 2012, publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 139, de 16 de julho de 2012 e, considerando o que
dispõe o artigo 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011,
R E S O LV E :
Art. 1º Prorrogar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, os trabalhos da Comissão de Sindicância,
instaurados por meio da Portaria nº 49, de 28 de janeiro de 2016, publicada no DODF nº 21,
de 1º de fevereiro de 2016, página 22, destinados a apurar os fatos constantes dos autos do
processo 0417.001.102/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 3 de março de 2016.

ISRAEL CARRARA DE PINNA

PORTARIA Nº 76, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016.
O CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que
lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204, de 13 de julho de 2012, publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 139, de 16 de julho de 2012 e, considerando o que
dispõe o artigo 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011,
R E S O LV E :
Art. 1º Prorrogar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, os trabalhos da Comissão de Sindicância,
reinstaurados por meio da Portaria nº 59, de 3 de fevereiro de 2016, publicada no DODF nº
25, de 5 de fevereiro de 2016, página 31, destinados a apurar os fatos constantes dos autos
do processo 0417.001.561/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 7 de março de 2016.

ISRAEL CARRARA DE PINNA

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Jardim Zoológico de Brasília, publicado pela Instrução nº 88, de 18 de junho de 2008 e pelo
artigo 15, inciso II do Regimento Interno da Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB,
publicado pela Instrução nº 39, de 15 de abril de 2009, e em conformidade com o disposto
na Resolução nº 13, de 13 de março de 2012, do Conselho Deliberativo desta Fundação,
determina:
Art. 1º Ficam instituídas as Normas e valores de Acesso ao Público Visitante ao Jardim
Zoológico de Brasília conforme o disposto nesta Instrução e seus anexos.
Art. 2º As visitas de creches, escolas, faculdades, universidades e instituições cadastradas
nesta Fundação deverão ser agendadas preferencialmente para o período de terças às sextas-
feiras, exceto feriados, pelo sítio da FJZB - http://www.zoo.df.gov.br, presencialmente na
Superintendência de Educação e Lazer - SUEL ou mediante envio de documento timbrado da
instituição e assinado pelo representante legal da instituição, com antecedência mínima de 05
(cinco) dias úteis do dia da visita.
Art. 3º No dia da visita ao Zoo Brasília, após a autorização do agendamento, as Instituições
mencionadas no artigo anterior deverão:
I - Apresentar na bilheteria do Zoo Brasília o comprovante original de recolhimento da
respectiva taxa junto a FJZB, o documento de isenção de taxa ou realizar o pagamento direto
na bilheteria.
II - Apresentar relação, em papel timbrado, com o nome e idade dos alunos, crianças,
adolescentes ou pessoas com deficiência;
III - Apresentar relação, em papel timbrado, dos acompanhantes (professor, monitor ou
outros) que serão os responsáveis pelos mencionados no inciso anterior;
IV - Apresentar o Termo de Responsabilidade, que será fornecido pela SUEL, devidamente
preenchido e assinado pelo responsável da instituição:
V - Após o desembarque dos estudantes o ônibus deverá permanecer no estacionamento
situado ao lado do teatro de arena, exceto quando do transporte de pessoas com deficiência
e/ou com dificuldade de locomoção.
Art. 4º É obrigatória a presença de 01 (um) acompanhante maior de 18 anos para cada 10
(dez) crianças/adolescentes no caso das Instituições mencionadas no artigo 2º.
Parágrafo Único. Caso o número de acompanhantes seja superior a proporção mencionada no
caput o excedente pagará ingresso normalmente.
Art. 5º As Instituições sem fins lucrativos que prestam serviços de assistência social poderão
pleitear isenção no pagamento do ingresso e taxas desde que atendam as seguintes exi-
gências:
I - Realizar o cadastro na Superintendência de Educação e Lazer - SUEL;
II - Apresentar cópias do Estatuto da Instituição e da ata de designação dos representantes
legais, quando couber;
III - Apresentar justificativas para motivar a isenção das taxas para grupos de crianças e
adolescentes até 14 anos incompletos, pessoas com deficiência ou idosos, que serão avaliadas
pela SUEL.
Parágrafo Único. A requisição de cadastramento não garante a isenção de ingressos ou taxas
à Instituição solicitante.
Art. 6º As visitas monitoradas e guiadas no Zoo Brasília serão ministradas por pessoas
credenciadas e autorizadas pela SUEL e somente serão permitidas aos professores de ins-
tituições de ensino desde que caracterizada a atividade como parte complementar de ensino
extraclasse.
Parágrafo Único. As visitas monitoradas não serão realizadas para grupos com crianças
menores de 07 (sete) anos.
Art. 7º As informações referentes a "Colônia de Feras" serão divulgadas no Sítio da Fun-
dação - http://www.zoo.df.gov.br - com, no mínimo, um mês de antecedência ao evento.
Art. 8º As pessoas e instituições interessadas em participar do Zoo Noturno deverão realizar
o agendamento pelo sítio da FJZB - http://www.zoo.df.gov.br, presencialmente na Supe-
rintendência de Educação e Lazer - SUEL, pelos telefones (+5561) 3445-7013, 3445-7043,
3445-7007, ou mediante envio de documento timbrado da instituição e assinado pelo re-
presentante legal da instituição, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis do dia da
visita.
§1º. O agendamento só será garantido mediante a disponibilidade de vagas e a confirmação
do pagamento das respectivas taxas em até 03 (três) dias uteis antes da data da visita.
§2º. Somente serão permitidos pagamentos fora do prazo estipulado no parágrafo anterior
para as pessoas e grupos constantes em listas de espera.
Art. 9º Crianças até 14 anos deverão estar obrigatoriamente acompanhadas do Pai, Mãe ou
Responsável Adulto.
Art. 10. Não serão aceitos como meio de pagamento cheques. Cartões de crédito e de débito
somente serão aceitos após a implementação do respectivo sistema de pagamento.
Art. 11. O funcionamento normal do Zoo Brasília será de terça-feira a domingo, das 09:00h
às 17:00h.
§1º. O Zoo Brasília abrirá a visitação às segundas-feiras somente quando for feriado ou
véspera de feriado e durante o período de férias escolares (Janeiro e julho).
§2°. Durante o Horário de Verão o Zoo Brasília terá seu horário de funcionamento alterado
para de 09:00h às 18:00h.
Art. 12. Ficam mantidos os valores e condições definidos pela Instrução Normativa nº 83 -
FJZB, de 17 de setembro de 2015, publicada no DODF nº 181, de 18/09/2015.

Art. 13. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo Conselho Diretor da
Fundação Jardim Zoológico de Brasília.
Art. 14. Esta Instrução entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

RÔMULO MELLO

ANEXO I - VALORES

Discriminação Valor (R$)
1. Zoo Noturno

1.1 - Crianças de 05 a 12 anos incompletos e situações em que o benefício da
meia-entrada é garantido por lei

10,00 por pessoa

1.2 - Crianças acima de 12 anos ou Adultos 20,00 por pessoa
1.3 - Crianças até 05 anos incompletos, Idosos (idade igual ou superior a 60
anos), pessoas com deficiência e até 10 (dez) grupos de alunos de escolas,
faculdades e universidades públicas ao ano

Isenção de 100%

2. Visitação Não monitorada de Instituições de Ensino
(Somente com agendamento e autorização)

2.1 - Instituições de Ensino Públicas
- Alunos Isenção de 100%
- Acompanhantes maiores de 18 anos, obrigatório 01 (um) para cada 10 alu-
nos.

Isenção de 100%

2.2 - Instituições de Ensino Particulares
- Alunos até 05 anos incompletos Isenção de 100%
- Alunos acima de 05 anos e até 12 anos incompletos 5,00 por pessoa
- Alunos acima de 12 anos e adultos 10,00 por pessoa
- Acompanhantes maiores de 18 anos, obrigatório 01 (um) para cada 10 alu-
nos.

Isenção de 100%

3. Visitação monitorada de Instituições de Ensino
(Somente com agendamento e autorização)

3.1 - Instituições de Ensino Públicas
- Alunos Isenção de 100%
- Acompanhantes maiores de 18 anos, obrigatório 01 (um) para cada 10 alu-
nos.

Isenção de 100%

3.2 - Instituições de Ensino Particulares e demais Grupos
- Grupos de até 20 pessoas 200,00 por grupo
- Grupos de 21 a 40 alunos 400,00 por grupo
- Grupos de 41 a 60 alunos 600,00 por grupo
- Acompanhantes maiores de 18 anos, obrigatório 01 (um) para cada 10 alu-
nos, no caso das Instituições de Ensino Particulares.

Isenção de 100%

4. Zoo vai á escola
4.1 - Instituições de Ensino Públicas Isenção de 100%
4.2 - Instituições de Ensino Particulares 200,00 por visita

5.Colônia de Feras
5.1 - Crianças de 07 a 14 anos 150,00 por colonim

6.Creches, Entidades ou Instituições Assistenciais e Sociais
(Somente para as cadastradas e mediante agendamento e autorização)

6.1 - Pessoas com deficiência Isenção de 100%
- Acompanhantes maiores de 18 anos, 01 (um) por pessoa com deficiência,
quando necessário.

Isenção de 100%

6.2 - Crianças e adolescentes até 14 anos Isenção de 100%
- Acompanhantes maiores de 18 anos, obrigatório 01 (um) para cada 10 crian-
ças e/ou adolescentes.

Isenção de 100%


