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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO

Assessoria de Planejamento

Nota Informa�va n.º 5/2020 - RA-I/GAB/ASPLAN Brasília-DF, 24 de março de 2020.

O Governo do Distrito Federal publicou no dia 20 de março de 2020, o Decreto nº 40.546,
que estabelece orientações aos órgãos e en�dades sobre medidas temporárias para o teletrabalho de
servidores em caráter excepcional e provisório, a par�r de 23 de março de 2020, como medida
necessária à con�nuidade do funcionamento da administração pública distrital, em função da prevenção
ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), considerando a classificação de pandemia pela
Organização Mundial de Saúde (OMS).

 

Considerando as diretrizes e orientações con�das na Portaria nº 16, de 23 de março de
2020 que regulamenta, no âmbito da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal e de seus
órgãos vinculados - Administrações Regionais do Distrito Federal, o Decreto nº 40.546 de 20 de março de
2020;

 

Considerando o atual cenário epidemiológico, que classifica a situação mundial como
pandemia, a premência de adoção de medidas de prevenção, visando conter a propagação do  novo
coronavírus e preservar a saúde dos servidores e da população, a Administração Regional do Plano Piloto
informa: 

 

Ficam suspensas, nas dependências desta Administração Regional       

a) reuniões e atendimentos presenciais ao público externo;

b) quaisquer �pos de eventos em espaços de uso cole�vo;

c) a protocolização �sica de documentos.

 

A Administração Regional do Plano Piloto manterá, de forma remota, por meio do
disposi�vo do teletrabalho, todos os serviços essenciais à comunidade em pleno funcionamento,
evitando prejuízos à população.

Segue a descrição das ro�nas de trabalho por área de atuação, e meio de contato, a saber:

GABINETE :

Servidores Responsáveis: Marcelo Murteira Salles e Jeanine Marisia da Silva Rocha
Woycicki 

- AGENDA DO GABINETE: Pedidos de agenda para o gabinete e chefia de gabinete deverão
ser feitos através do e-mail gab@planopiloto.df.gov.br. Os atendimentos e reuniões do gabinete serão
feitos virtualmente enquanto durar o prazo do decreto 40.520/2020.

 - ADOTE UMA PRAÇA:  O Requerimento do Programa " Adote uma Praça" encontra-se
disponível na unidade Protocolo e na página da Administração Regional do Plano Piloto-RA I.  Quaisquer
dúvidas porventura existentes acerca do Programa podem ser dirimidas por meio do e-
mail: mateus.dourado@planopiloto.df.gov.br.

- ATENDIMENTO À COMUNIDADE: Demandas poderão ser enviadas para o e-
mail: meire.rocha@planopiloto.df.gov.br.
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- ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO: Demandas poderão ser enviadas para o e-
mail: jeanine.woycicki@planopiloto.df.gov.br.

- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: Demandas poderão ser enviadas para o e-
mail: ascom@planopiloto.df.gov.br. 

- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR: Cerimônias de Juramento à Bandeira estão suspensas, a
par�r do dia 18/03/2020. Para as próximas, o cidadão deve solicitar reagendamento pelo e-
mail jsm202delesp@gmail.com ou pelos telefones 3329-0480 e 3329-0481. Para solicitação de 2ª via de
documento, atualização cadastral ou re�ficação de dados, processos, entrega de documento,
alistamentos fora do prazo: fazer agendamento pelo e-
mail jsm202delesp@gmail.com. Para Alistamentos dentro do prazo: efetuar no site
www.alistamento.eb.mil.br, ou pelo aplica�vo do Exército Brasileiro.

- OUVIDORIA: Informamos que não serão realizadas manifestações presenciais nesta
Ouvidoria até o dia 30/03/2020,  e que as manifestações deverão ser realizadas por meio dos
canais disponibilizados ao cidadão:- Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal (www.ouv.df.gov.br)           

- Central Telefônica 162                      

- Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao cidadão (www.e-sic.df.gov.br).

 

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-COAG

Servidoras Responsáveis: Ana Carolina Dantas e Cris�ane Ventura  

   - PROTOCOLO: Interessados em protocolar qualquer �po de demanda nesta Regional,
tais como, solicitação de Microfilme, Carta de Habite-se podem encaminhá-los ao e-
mail: demandas.protocolo@gmail.com detalhando o assunto da solicitação e informações obrigatórias
do interessado: nome, CPF, endereço, e o telefone.

     - DESARQUIVAMENTO: os interessados em desarquivar processos  podem fazer a
solicitação  para o e-mail desarquivamento.rai@gmail.com, contendo assunto do e-mail, especificando
a solicitação. Exemplo: solicitação de desarquivamento de processos, detalhando no corpo do texto
as informações obrigatórias: nome, CPF, endereço, e o telefone.

 

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO- CODES

Servidoras Responsáveis: Maria Fernanda Cortes de Oliveira e Jaqueline Perez Orsi
Bougleux

- PERMISSIONÁRIOS: Para atendimento dos permissionários de Bancas de jornais e
revistas, Parque da cidade, Mercado das Flores, Galeria dos estados e Ambulantes, bem como,
solicitações em geral, inclusive taxas de preço público, renovação de termo de permissão de uso,
transferência de �tularidade,  encaminhar solicitação para o endereço de e-
mail permissionariosplanopiloto@gmail.com, especificando no assunto do e-mail o tema a ser tratado.

Pedidos que �verem necessidade de vistoria in loco somente poderão ser atendidos após a
finalização do decreto 40.546/2020; 

 

COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO E OBRAS - COLIC

Servidoras Responsáveis: Célia Carla Brindel Cardoso e Antonio Rodrigues da Silva Filho

- VIABILIDADE DE ENDEREÇO: Análise de Endereços e Numeração Predial, Licenciamento
de Empresa, Consulta Previa de Viabilidade de Endereço - RLE @Digital; Licenciamento de Pessoa Física;
Declaração de Numeração Predial e Ocupação de Área Pública no Comércio Local Sul ("Puxadinhos"),
serão atendidos por meio do endereço: emergencia.geloae@gmail.com, especificando no assunto do e-
mail o tema a ser tratado.
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- LICENCIAMENTO DE EVENTOS: Estão suspensos os cadastros e recebimento dos
documentos para licenciamento de eventos até o encerramento do prazo do decreto 40.520/2020.
Informações gerais sobre emissão de licença eventual  poderá ser ob�da pelo e-
mail: emergencia.gelev@gmail.com.

 

A Administração Regional também disponibiliza à população o contato pelos telefones
(61) 99268.6692 e 99152.4713

 

Os servidores devem ser cien�ficados que o teletrabalho na presente circunstância é para
viabilizar o ISOLAMENTO. Devem ser devidamente orientados a permanecer em casa e não circular em
espaços públicos, a menos que seja estritamente necessário, u�lizando todas as recomendações de
segurança e saúde cole�va.

A GEPES informará diariamente aos servidores sobre a existência de novas recomendações
do GDF sobre o estado de emergência na saúde. 

O prazo a que se refere esta Nota poderá ser revisto a depender dos informes oficiais
acerca dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19) no Distrito Federal.

As metas, a�vidades e os meios de verificação de desempenho neste período, serão
acordados, de forma individual, entre a chefia imediata e o servidor, por meio de formulário específico.
As chefias imediatas serão responsáveis pela apresentação de relatório semanal de a�vidades do seu
setor ao gabinete conforme Planos de Trabalho já pactuados.

A adoção desse conjunto de inicia�vas, que passam pelo rigoroso isolamento de pessoas
ao incen�vo a prá�ca de hábitos de higiene básicos, aliados à ampliação de ro�nas de limpeza em áreas
de circulação são consideradas ações relevantes para a redução significa�va do potencial do contágio
desse vírus e esta Administração Regional não medirá esforços para contribuir em seu controle, adotando
ações que minimizem os danos e riscos à saúde de nossa população.

 

Atenciosamente,

Ilka Teodoro

Administradora Regional do Plano Piloto

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ILKA TEODORO – Matr.1689242-9, Administrador(a)
Regional do Plano Piloto, em 24/03/2020, às 12:09, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 37499253 código CRC= 21619FBD.
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