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d) Processo n.º 128.001.509/2014, Tributo ICMS (contencioso), RE 90/2018, Recorrente MATABOI
ALIMENTOS S.A., Advogada Débora Monteiro Spirandelli OAB/MG 160.845, Recorrida 2ª Câmara do
TARF, Representante da Fazenda Procurador Daniel Beltrão de Rossiter Correa, Relator Conselheiro
Carlos Daisuke Nakata.
e) Processo n.º 128.002.338/2014, Tributo ICMS (contencioso), RE 059/2018, Recorrente MATABOI
ALIMENTOS S.A., Advogada Débora Monteiro Spirandelli OAB/MG 160.845, Recorrida 1ª Câmara do
TARF, Representante da Fazenda Procurador Daniel Beltrão de Rossiter Correa, Relatora Conselheira
Samara de Oliveira Freire.
f) Processo n.º 128.002.527/2014, Tributo ICMS (contencioso), RE 063/2018, Recorrente MATABOI
ALIMENTOS S.A., Advogada Débora Monteiro Spirandelli OAB/MG 160.845, Recorrida 2ª Câmara do
TARF, Representante da Fazenda Procurador Eduardo Parente dos Santos Vasconcelos, Relator
Conselheiro Juvenil Martins de Menezes Filho.
g) Processo n.º 128.002.144/2014, Tributo ICMS (contencioso), RE 102/2018, Recorrente MATABOI
ALIMENTOS S.A., Advogada Débora Monteiro Spirandelli OAB/MG 160.845, Recorrida 1ª Câmara do
TARF, Representante da Fazenda Procurador Daniel Beltrão de Rossiter Correa, Relator Conselheiro
Juvenil Martins de Menezes Filho.
h) Processo n.º 040.000.332/2012, Tributo ICMS (contencioso), ED 136/2018, Recorrente AMERICEL
S.A., Advogado Luiz Gustavo Rocha Oliveira OAB/DF 17.828, Recorrido Pleno do TARF, Representante
da Fazenda Procurador Tiago Strei Fontana, Relatora Conselheira Cordélia Cerqueira Ribeiro.

Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2019
CELY CURADO

G e r e n t e / G E S A P / TA R F

(*)Republicada por ter sido encaminhada com incorreção no original, publicada no DODF n° 26, de
06/02/2019, pág. 13.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 33, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições
regimentais e considerando o disposto na Lei nº 6.023, de 18 de dezembro de 2017, que instituiu o Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, resolve:
Art. 1º Tornar público para o primeiro semestre de 2019, o valor de R$ 48.485.410,00 (quarenta e oito milhões,
quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais) em despesas de custeio, no âmbito do Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF), que será descentralizado diretamente às Unidades
Executoras Locais (UExL) das Unidades Escolares (UEs) e Unidades Executoras Regionais (UExR) das
Coordenações Regionais de Ensino (CREs), na natureza de despesas 335043 do Programa de Trabalho nº
12.122.6221.9068.0001, para incentivar e apoiar as equipes de aprendizagem, salas de recursos, altas
habilidades, oficinas pedagógicas, entre outras ações pedagógicas de interesse e relevância para o ensino e
aprendizagem, bem como à aquisição de gás de cozinha.
Art. 2º Para os repasses previstos nesta Portaria será considerado o valor de R$ 55,00 por estudante para UEs
com serviços terceirizados de conservação e limpeza e R$ 65,00 para UEs sem serviços terceirizados de
conservação e limpeza, tendo por base o censo escolar de 2018.
Art. 3º Os valores descentralizados foram calculados de acordo com as disponibilidades orçamentárias,
previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019 e, ainda, as disponibilidades financeiras considerando o
artigo 10 da Lei nº 6.023 de 2017, o interesse público, a relevância pedagógica e social da modalidade de ensino
ofertada e, também, com base nos seguintes critérios:
I -100% (cem por cento) do valor base total, descentralizados para todas as UEXs das UEs;
II - 200% (duzentos por cento) do valor total base para os Centros de Ensino Especiais (CEEs), acrescidos 30%
(trinta por cento), conforme parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 6.023 de 2017;
III - 200% (duzentos por cento) do valor base total para as UEs que ofertam Educação Integral (rede integrada,
PROEIT e Ensino Médio em Tempo Integral), foram considerados o dobro do número de estudantes atendidos
pelo programa, em razão da modalidade de atendimento;
IV - Para as UEs com estudantes matriculados na educação especial, nas modalidades classe comum, ensino
especial e educação precoce, terão acréscimo de R$ 100,00 (cem reais) por estudante, em razão da modalidade
de atendimento;
V - 100% (cem por cento) do valor base total para as UEs que atendem estudantes em medida socioeducativa
(escolas vinculantes), acrescido do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão da modalidade de
atendimento;
VI -100% (cem por cento) do valor base total para as UEs que atendem no sistema prisional, acrescido do valor
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em razão da modalidade de atendimento;
VII - 100% (cem por cento) do valor base total para os Centros Interescolares de Línguas, até o limite de 3.000
(três mil) estudantes. A partir desse limite, será reduzido para 50% (cinquenta por cento) por estudante;
VIII - Para as CREs será considerado o número de UEs vinculadas, observado os seguintes critérios:
a) R$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais) para as CREs que possuam até 25 unidades escolares;
b) R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para as CREs que possuam entre 26 a 40 unidades escolares;
c) R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) para as CREs que possuam entre 41 a 60 unidades escolares;
d) R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para as CREs que possuam entre 61 a 90 unidades escolares;
e) R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para as CREs que possuam acima de 90 unidades escolares.
IX - Para as Coordenações Regionais de Ensino, abaixo relacionadas, por possuírem Bibliotecas Escolares
Comunitárias, o valor base, conforme inciso VIII será acrescido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais):
a) Biblioteca Escolar-Comunitária Érico Veríssimo - CRE de Brazlândia;
b) Biblioteca Escolar-Comunitária Cora Coralina - CRE de Ceilândia;
c) Biblioteca Escolar-Comunitária JK - CRE do Guará;
d) Biblioteca Escolar-Comunitária Monteiro Lobato - CRE de Planaltina;
e) Biblioteca Escolar-Comunitária 104/304 Sul - CRE do Plano Piloto;
f) Biblioteca Escolar-Comunitária 108/308 Sul - CRE do Plano Piloto;
g) Biblioteca Escolar-Comunitária Espaço Rui Barbosa - CRE de Sobradinho;
h) Biblioteca Escolar-Comunitária Valéria Jardim - CRE de Taguatinga.
X - A CRE do Plano Piloto receberá o valor de 60.000,00 (sessenta mil reais) para apoio à Escola de
Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação - EAPE;
XI - Para a Escola do Parque da Cidade - PROEM e para a Escola Meninos e Meninas do Parque houve
acréscimo de R$ 20.000,00 sobre o valor base, em razão da modalidade de atendimento;
XII - 200% (duzentos por cento) do valor base total, para as UEs rurais, em razão da modalidade de
atendimento;
XIII - 200% (duzentos por cento) do valor base total, para as UEs Técnicas, acrescido de 50% (cinquenta por
cento), em razão da modalidade de atendimento;
XIV - Para as UEs que possuem piscinas ativas será adicionado o valor do custo anual com manutenção,
conforme informado pelas CREs, com o objetivo de custear os serviços ao longo do ano de 2019.
Art. 4º A condição para a transferência de recursos às unidades escolares e às regionais de ensino da rede pública
do Distrito Federal tem como condição a adimplência, por parte das UEx, quanto à apresentação da prestação de
contas anual dos exercícios anteriores, bem como a regularidade das prestações de contas parciais do período
em curso.
Art. 5 º As UExs deverão apresentar, por meio de processos individualizados, o processo de Liberação de
Recursos devidamente identificado como "Orçamento: Liberação de Recursos - PDAF 1º semestre de 2019"
pelo Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
§1º Os processos autuados no SEI, encaminhados às UniAGs das respectivas CREs, deverão conter,
inicialmente, os seguintes documentos na ordem relacionada abaixo:

a) cópia do inteiro teor da publicação desta Portaria de descentralização de recursos, bem como seu Anexo
Único;
b) quadro de composição de documentos;
c) documento de aprovação da destinação dos recursos pelo Conselho Escolar até que seja regulamentado
modelo próprio;
d) cópia do estatuto da UEx, com registro em cartório;
e) cópia da ata de eleição e posse dos membros da UEx, com registro em cartório;
f) Certidões Negativas de Débitos comprovando a regularidade fiscal da UEx junto à Secretaria da Fazenda do
Distrito Federal, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à Previdência Social, ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e ao Tribunal Superior do trabalho;
g) cópia da Ata da Assembleia Geral Escolar que elegeu o presidente;
h) cópia da Ata do Conselho Escolar;
i) cópia do documento da celebração de cooperação (antigo Termo de Cooperação), que será substituído pelo
Termo de Colaboração, tão logo a Lei 6.023 de 2017 seja regulamentada e declaração, quando for o caso;
j) cópia dos extratos bancários da conta corrente e aplicação do Banco de Brasília (BRB), obrigatoriamente do
mês em que for solicitada a liberação de recurso;
k) despacho da Unidade de Administração Geral - UniAG, informando acerca da adimplência da Unidade
Executora com relação à apresentação das prestações de contas dos recursos do PDAF.
§2º Somente após despacho da UniAG, o processo de Liberação de Recursos deverá ser encaminhado para
análise da Gerência de Descentralização Administrativa e Financeira (GPDAF) da Subsecretaria de
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV).
Art. 6º A utilização dos recursos do programa deverá obedecer ao que determina a Lei nº 6.023 de 2017.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
C I DA DA N I A

PORTARIA Nº 16, DE 05 DE FEVEREIRO 2019
O SECRETÁRIO-ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo artigo 113, do seu
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 34.320, de 26 de abril de 2013, publicado no DODF
nº 87, de 29 de abril de 2013, e, nos termos do artigo 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840,
de 23 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Disciplinar,
destinada a apurar os fatos constantes dos autos do processo: 00417-00033727/2018-09.
Art. 2º Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para o encerramento dos trabalhos e apresentação de
relatório conclusivo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

DESPACHO DE EXTRATOS DE OUTORGA

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS,

ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - Adasa torna públicas as

o u t o rg a s :

Despacho/SRH nº 118/2018. VANDERLEI VIEIRA, concede outorga prévia para perfuração de um

poço tubular, irrigação e piscicultura, Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto, Núcleo Rural Alexandre

Gusmão, Gleba 03, Reserva F, Chácara F, Brazlândia/DF. Processo SEI nº 0197-001627/2016.

Despacho/SRH nº 121/2018. JOSE LEITE DA SILVA, concede outorga de direito de uso de recursos

hídricos para captação de água subterrânea, um poço tubular, abastecimento humano, criação de

animais, irrigação e piscicultura, Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, Estancia do Pipiripau II,

Chácara 83, Planaltina/DF. Processo SEI nº 00197-00005097/2018-15.

RAFAEL MACHADO MELLO

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PORTARIA Nº 31, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe

foram concedidas pelo artigo 236 da Lei complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 e considerando

que a Comissão de Sindicância Administrativa, designada pela Portaria nº 453, de 07 de dezembro de

2018, publicada no DODF nº 234, de 11 de dezembro de 2018, pág. 14; cujo prazo foi prorrogado a contar

de 09 de janeiro de 2019, conforme Portaria nº 01, de 04 de janeiro de 2019, publicada no DODF nº 5,

de 8 de janeiro de 2019, pág. 5, não concluiu seus trabalhos no prazo legal, pelas razões invocadas pelo

Presidente da Comissão no Memorando SEI-GDF Nº 4/2019 - SEC/GAB/CPSA-PAD de 04 de fevereiro

de 2019; considerando a necessidade de realizar diligências imprescindíveis à elucidação dos fatos

constantes do processo, resolve:

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL

Em 05 de fevereiro de 2019

Despacho nº 109/2019 - Segedam (AA); Processo nº 34.150/2015-e; Assunto: Reconhecimento de

Dívida - SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA. No uso da competência

a mim delegada no art. 1º, inciso V, da Portaria-TCDF nº 07, de 3 de janeiro de 2017, cuja vigência

restou prorrogada pela Portaria n° 120, de 21 fevereiro de 2017, RECONHEÇO a dívida por despesas

de exercícios anteriores, referente a prestação de serviços de limpeza contínuos e sob demanda com

fornecimento de equipamentos e insumos nesta Corte de Contas, no valor de R$ 1.517,86 (um mil

e quinhentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos), em favor da empresa SERVEGEL APOIO

ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA, CNPJ 01.608.603/0001-33, correspondente a valores do

exercício de 2018 devidos em decorrência de saldo insuficiente para liquidação e pagamento da Nota

Fiscal 1816, peça nº 633, no valor de R$ 267.223,04, devidamente atestada pelo executor do contrato

(peça nº 641), de acordo com o previsto no art. 86 do Decreto n° 32.598/2010 e art. 37 da Lei

n°4.320/1964, condicionado à existência de recursos na dotação orçamentária própria, assim como dos

demais documentos exigidos para liquidação da despesa.

ARIEL DIAS LIMA

Substituto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SECRETARIA DO CONSELHO ESPECIAL E DA MAGISTRATURA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO DE LIMINAR

Num Processo: 2018 00 2 005805-8 ADI; Relator Des: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA;

Requerente: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL; Procuradores do DF: PAOLA AIRES

CORREA LIMA (DF013907); Requerido: MESA DIRETORA DA CAMARA LEGISLATIVA DO

DISTRITO FEDERAL; Procuradores Legislativo: ARNALDO SIQUEIRA DE LIMA (DF021809);

Origem: LEI DISTRITAL Nº 5.817/2017, ARTIGOS 14, 17 §1º, 53 §1º, 71 §1º, IV E V, §2º.

ARTIGO 100, VI, X E XVI, 129. DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL.

Decisão: Deferida a liminar. Unânime.

O B S E RVA Ç Ã O

Procede-se a presente publicação em cumprimento ao disposto no artigo 145, caput, do Regimento

Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2019

MÔNICA REGINA SILVA HAUSCHILD

Diretora da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura

Art. 1º Considerar dissolvida a supracitada Comissão, a partir de 08 de fevereiro de 2019, e DESIGNAR,

a contar da mesma data, nova Comissão de Sindicância Administrativa, cujos trabalhos serão conduzidos

pela Comissão Permanente de Sindicância Administrativa e Processo Administrativo Disciplinar, instituída

pela Portaria nº 103, de 19 de julho de 2016, publicada no DODF nº 138, de 20 de julho de 2016, página

23, para prosseguir na apuração dos fatos constantes no Processo SEI nº 00150-00010811/2018-23, pelo

prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 2º Considerar válidos todos os atos praticados pela Comissão dissolvida por este instrumento.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADÃO CÂNDIDO LOPES DOS SANTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

RETIFICAÇÃO

Na Instrução nº 133 de 04 de janeiro de 2019, publicada no DODF nº 25, de 05 de fevereiro de 2019, pág.

4, referente ao Cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação de Bruno Peron Coelho da Rocha,

ONDE SE LÊ: "...INSTRUÇÃO Nº 133, DE 04 DE JANEIRO DE 2019...", LEIA-SE: "...INSTRUÇÃO

Nº 133, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019...".


