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ANO XLVIX EDIÇÃO EXTRA No- 10 BRASÍLIA - DF, TERÇA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2020

SEÇÃO I

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 19, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre os procedimentos necessários para contratação de serviços de pequeno valor nas unidades de
ensino da rede pública com recursos oriundos do Programa de Descentralização Financeira- PDAF, conforme
estabelecido na Portaria Conjunta SDE/SEE/CPPGE nº 07, de 16 de setembro de 2019, que institui o Programa
Pequenos Reparos.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições
previstas nos incisos III e V, do Parágrafo único, do Art. 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e no Art.
182, Incisos V e X do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado
pelo Decreto nº 38.631 de 20 de novembro de 2017,
CONSIDERANDO a Lei Distrital nº 6.023, de 18 de dezembro de 2017, que institui o Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF e dispõe sobre sua aplicação e execução nas unidades
escolares e nas Coordenações Regionais de Ensino da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;
CONSIDERANDO a Lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Ensino e a
Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal;
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta SDE/SEE/CPPGE nº 07, de 16 de setembro de 2019, que estabelece o
Programa Pequenos Reparos como modal preferencial para contratação dos pequenos serviços que especifica
para as escolas públicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, favorecendo o
acesso à contratação de Microempreendedores Individuais previamente habilitados e credenciados pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico-SDE/DF, resolve:
Art. 1º Estabelece os procedimentos necessários para a realização de serviços de pequeno valor nas unidades
escolares e nos prédios pertencentes as unidades escolares da rede pública de ensino, com recursos oriundos do
Programa de Descentralização Financeira- PDAF.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

ANEXO ÚNICO
PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENO NAS UNIDADES DE

ENSINO DA REDE PÚBLICA
Capítulo I

Disposições Gerais
Art. 1º Os pequenos reparos são serviços de reforma de pequeno valor, em que não há alteração de área
construída, passíveis de serem executados por profissional, Microempreendedor Individual- MEI, com
cadastro de pessoa jurídica e escrituração contábil regular.
Art. 2º Os serviços de pequenos reparos poderão ser executados pelos profissionais listados no §1º, do art. 1º,
da Portaria Conjunta SDE/SEE/CPPGE nº 07, de 16 de setembro de 2019, quais sejam:
I - Bombeiro hidráulico.
II - Chaveiro.
III - Eletricista.
IV -Jardineiro.
V - Pedreiro.
VI - Pintor.
VII - Serralheiro.
VIII -Técnico em Informática e
IX - Técnico em eletroeletrônica.
Art. 3º Os recursos provenientes da utilização dos serviços de que trata esta Portaria serão do Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, instituído pela Lei nº 6.023, de 18 de dezembro de
2017.
Art. 4º Os serviços de pequenos reparos de que trata este expediente serão realizados, preferencialmente, pelos
microempreendedores individuais previamente cadastrados no Banco de Credenciados criado pela Secretaria
de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - SDE para esse fim.
Art. 5º As Unidades Executoras - UExL deverão atentar estritamente aos limites de serviços considerados
pequenos reparos de eletricista, bombeiro hidráulico, pintor, pedreiro, chaveiro, jardineiro, serralheiro, técnico
em informática e técnico de eletroeletrônicos estabelecidos nesta Portaria.
Art. 6º São consideradas Unidades Executoras - UExL as organizações da sociedade civil com personalidade
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por iniciativa da unidade escolar, ou da Coordenação
Regional de Ensino, da comunidade escolar ou de ambas, nos termos da Lei nº 6.023, de 18 de dezembro de
2017.
§1º UExL: sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que deve ser
instituída por iniciativa da escola, da comunidade escolar ou de ambas, sob a forma de Associação de Pais e
Mestres - APM, Associação de Pais, Alunos e Mestres - APAM, Caixas Escolares-CxE ou outras
denominações, com a finalidade de apoiar e promover iniciativas com vistas à melhoria da qualidade do
processo educativo;
§ 2º UExR: sob a forma de Associação de Apoio à Educação, no âmbito da respectiva regional de ensino, com
a finalidade estatutária de apoiar e promover iniciativas com vistas à melhoria da qualidade do processo
educativo.

Capítulo II

Dos tipos de serviços
Art. 7º Os pequenos reparos, objeto desta Portaria classificam-se em dois tipos, a saber:
I - Tipo I.
II - Tipo II.
III - Tipo III.
Art. 8º Os serviços de pequenos reparos tipo I poderão ser realizados pela Unidade Executora, sem anuência
prévia da equipe técnica da Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional - SIAE.
Art. 9º Os serviços de pequenos reparos tipo II poderão ser realizadaos pela UexL, contudo, necessitarão de
anuência prévia da equipe técnica da SIAE.
Art. 10 Os serviços pequenos reparos tipo III, não poderão ser realizados pela UExL, inicialmente, pois
necessitarão de avaliação técnica da Diretoria de Engenharia - DIRED/ Gerência de Manutenção da Unidades
Escolares - GMESC, devidamente validado pela SIAE.
Art. 11 Para enquadramento dos reparos abrangidos nos artigos anteriores a UExL deverá consultar a Cartilha
de Conservação dos prédios públicos pertencentes à rede pública de ensino do Distrito Federal, elaborada pela
equipe técnica da SIAE.
Parágrafo único. A Cartilha de Conservação dos prédios foi publicada no sítio eletrônico da SEEDF, no dia
30/01/2020, em formato PDF, para consulta pública.

Capítulo III
Dos procedimentos para execução dos serviços

Art. 12 Em caso de necessidade de realização de pequenos reparos dos tipos II e III, a UExL deverá notificar
a DIRED, que terá o prazo de 30 dias para aprovar o serviço.
§1º O prazo referido no caput deste artigo poderá ser prorrogado mediante justificativa técnica da DIRED,
endereçada ao titular da SIAE, que deverá relatar os motivos da impossibilidade de aprovação do serviço
requerido pela UExL no prazo exigido, cabendo a este deliberar sobre a prorrogação.
§2º A aprovação deverá ser formalizada em documento escrito, devidamente assinado pelos profissionais da
DIRED que realizaram a vistoria técnica.
§3º Caso o serviço de pequenos reparos dos tipos II ou III, não sejam aprovado, a equipe técnica da DIRED
deverá elaborar relatório técnico informando os motivos da reprovação, bem como as ações necessárias para
regularização da situação apresentada na unidade escolar.
§º4 O responsável pela UExL que realizar reparos do tipo II ou tipo III, sem prévia consulta ao corpo técnico
da DIRED, validada pela SIAE, responderá pelos danos, conforme preconiza a legislação específica.

Capítulo IV
Do Banco de Credenciados

Art. 13 As UExL deverão solicitar à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SDE, por meio de
Ofício via Sistema Eletrônico de Informação, a indicação dos profissionais do Banco de Credenciados que
farão os orçamentos, para cada tipo de pequeno reparo.
§ 1º Para ser indicado, o MEI deverá estar previamente habilitado e integrado ao Banco de Credenciados no(s)
serviço(s) a que se propõe atender, estando submetido a rigorosa ordem cronológica de inclusão, ao rodízio
automático e aos sucessivos reposicionamentos ao final da lista de rodízio, após a prestação de serviço de
forma exitosa.
§ 2º A SDE informará os MEIs ocupantes das 3 (três) primeiras posições do Banco de Credenciados à UExL,
para cada serviço requerido.
§ 3º Os selecionados serão contatados e cientificados pela UExL quanto a necessidade de atendimento a
demanda, da localização e da obrigatoriedade de fornecimento de orçamento, no prazo de até 3 (três) dias
úteis;
§ 4º Caso não seja atendido o prazo indicado no §3º, poderá a Unidade Executora proceder o chamamento do
próximo na lista, até o limite de 3 (três) orçamentos, após registro da ausência de resposta no cadastro do
credenciado faltoso no Banco de Credenciados;
§ 5º Caso a UExL entenda pela não vantajosidade à Administração Pública dos orçamentos apresentados pelos
credenciados, poderá solicitar a indicação de 3 (três) novos credenciados, de forma fundamentada, remetendo
ao Gabinete da SEEDF os orçamentos não acolhidos, para acompanhamento e providências que julgar
necessárias junto à SDE.
§ 6º O MEI contratado, ao final do serviço e cumpridos os indicadores de qualidade, retornará ao Banco de
Credenciados em último lugar, garantindo o rodízio.
Art. 14. A UExL deverá optar, atendido ao interesse público, pelo orçamento que indique o menor número de
horas técnicas de para a execução do pequeno reparo, considerando que os serviços serão pagos por hora, em
homenagem ao princípio da economicidade.
Art. 15. A UExL será responsável por providenciar, em tempo hábil, a compra do material necessário para a
execução dos serviços contratados, excluídos equipamentos e maquinário necessários à execução do serviço.
Parágrafo único. A UExL deverá observar os procedimentos objetivos e simplificados para aquisição de
materiais e produtos, adequados à natureza da despesa, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.023, de 18 de
dezembro de 2017.
Art. 16. A UExL deverá informar à SDE e sobre a formalização do Contrato e consequente devolução dos
demais proponentes.
Art. 17. Após a realização do serviço e o encerramento do contrato, a UExL deverá avaliar o serviço
contratado, preenchendo o formulário de indicador de qualidade a ser fornecido pela SDE.
Art. 18. A UExL deverá fixar na Coordenação Regional de Ensino ou Unidade Escolar, em local de acesso
público, informações sobre o modelo de credenciamento, bem como a cartilha de manutenção dos prédios
públicos pertencentes à rede pública de ensino.
Art. 19. É vedado à UExL utilizar o acesso ao Banco de Credenciados ou ceder dados pessoais dos cadastrados
para fim diverso do atendimento as demandas da unidade, sob pena de responsabilidade.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo a todos os que tiverem acesso ao Banco de
Credenciados.
Art. 20. Caso não seja possível a contratação de MEI do Banco de Credenciados, na hipótese de não haver por
exemplo profissional disponível para a realização do serviço, em virtude da urgência e necessidade da
prestação do serviço, poderá a UExL contratar pequenos serviços de outros profissionais não inseridos no
Banco de Credenciados.
§1º Na hipótese citada no parágrafo anterior, é necessária, mediante justificativa escrita e fundamentada, a
demonstração da gravidade e da urgência do serviço, bem como a comprovação de que foi solicitado o
orçamento a, pelo menos, três fornecedores credenciados, e que não foi possível a prestação do serviço por
meio do Programa.
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§2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os valores pagos aos profissionais, elencados no § 1º do Art. 1º
da Portaria Conjunta SDE/SEE/CPPGE nº 07, de 16 de setembro de 2019, não incluídos no Banco de
Credenciados, devem guardar compatibilidade com os valores das horas técnicas para cada serviço estipuladas
aos Microempreendedores Individuais vinculados ao Banco de Credenciados, considerando o que estabelece a
legislação específica;
§3º O preço a ser pago a título de remuneração pelos serviços contratados junto aos MEIs inseridos no Banco
de Credenciados terá como base de cálculo os valores de horas técnicas, instituído, a partir de metodologia de
preços de pesquisa de mercado executada pela área técnica da Subsecretaria de Relação com o Setor Produtivo
- SURESP, da SDE, cuja proposta de modelagem foi validada pela CODEPLAN.

Capítulo IV
Das condições para a prestação dos serviços

Art. 21 Os serviços de pequenos reparos regidos por esta Portaria terão como limite para contratação até 10%
(dez por cento) do limite previsto no item "a", inciso II, Artigo 23 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
Parágrafo único. As Unidades Executoras do PDAF deverão certificar, quanto aos reparos a serem executados,
que o somatório dos valores a serem contratados e executados no curso de um exercício fiscal não podem
superar os limites previstos no Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666 de de 21 de junho de 1993.
Art. 22 Os responsáveis nas UExL pelo recebimento dos orçamentos ficam impedidos de lhe dar conhecimento
a terceiros ou a credenciados concorrentes, preservando o sigilo de informação até a efetiva seleção do menor
preço.
Art. 23 A UExL deverá afixar, em local de acesso público, o nome do credenciado que ofertou o menor preço
e o número de horas contratadas, bem como garantir, em qualquer tempo, a fiscalização da execução dos
serviços por cidadão que manifeste interesse formal em acompanhar os reparos.
Art. 24 A UExL, em atendimento às suas necessidades, deverá garantir a visita do credenciado contratado ao
local onde será realizado o reparo.
Art. 25 O credenciado, ou qualquer outro profissional contratado nos termos desta Portaria, deverá dispor de
todos os maquinários, ferramentas e equipamentos de segurança para a realização do serviço credenciado,
atendidas todas as normas técnicas e de segurança do Ministério do Trabalho.
Art. 26 A UExL fará constar do contrato, antes da execução do serviço, que é de inteira responsabilidade do
credenciado a utilização de EPI apropriado, devendo a UExL contratante, sempre que identificar a falta de tal
equipamento, determinar a imediata interrupção dos serviços, adotar as providências de segurança necessárias,
notificar o MEI credenciado e cientificar a SDE para a adoção das providências pertinentes.
Art. 27 O serviço deverá possuir garantia de acordo com a legislação e normas técnicas de engenharia
vigentes.
Art. 28 A UExL fará constar do contrato que, durante o prazo de garantia, o MEI credenciado obriga-se a
substituir ou reparar, às suas expensas, qualquer serviço que apresente defeito que não seja decorrente de
desgaste natural ou do incorreto manuseio.
Art. 29 Compete às Unidades Executoras a observância de procedimentos administrativos necessários à
execução das etapas inerentes à identificação e definição técnica do tipo do reparo, compras, cessão ou
utilização de materiais, certificação da execução do reparo, conformidade técnica e adequação dos
procedimentos da Administração Pública, em especial inerentes a formalização dos atos e prestação de contas,
bem como o acompanhamento das ações realizadas pelos prestadores de serviço.
Art. 30 A UExL fará constar do contrato que caberá ao prestador de serviço contratado arcar com todas as
despesas relativas à execução dos serviços, diretas e indiretas, exceto, o fornecimento dos materiais a serem
empregados nos mesmos, que serão fornecidos pela Contratante.

Capitulo V
Do pagamento

Art. 31 Depois de concluídos e aceitos os serviços, a UExL deverá solicitar ao prestador a entrega da
competente nota fiscal, devidamente acompanhada do relatório de aceite, na respectiva unidade educacional.
Art. 32 Verificada a regularidade da nota fiscal e a compatibilidade com o relatório de aceite dos serviços, a
área responsável da UExL processará o pagamento, que deverá ocorrer no prazo de até 5 (cinco) dias contados
da data da entrega, conforme previsão constante no §3º do Art. 5º da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
Parágrafo único. Caso se verifique irregularidades nos documentos apresentados para pagamento, os mesmos
serão restituídos ao MEI, para verificação e retificação, iniciando-se o prazo de pagamento após a entrega dos
documentos livres dos vícios detectados.
Art. 33 A UExL poderá proceder com a retenção dos pagamentos devidos ao prestador de serviços para
garantia do cumprimento de obrigação contratada e indenização por danos decorrentes do não cumprimento
das cláusulas avençadas ao contrato.
Art. 34 Os valores a serem pagos pelas UExL quanto ao serviço de mão-de-obra especializada deverão
obedecer aos valores de referência estabelecidos em edital de credenciamento dos Microempreendedores
Individuais ou em ato normativo do Poder Executivo, inadmitido qualquer pagamento de sobretaxa.
Parágrafo único. O responsável pela UExL que realizar pagamento ao prestador de serviço em quantia superior
aos limites estabelecidos no caput deste artigo deverá ressarcir o excedente, restituindo à conta em que o
recurso se encontra vinculado, sem prejuízo de demais sanções administrativas.
Art. 35 A quantidade de horas técnicas e de diárias será estabelecida em contrato, que será firmado entre a
UExL e o contratado, especificando o objeto, as cláusulas e as condições entre as partes.

Capítulo VI
Da fiscalização dos serviços

Art. 36 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes pela UExL e demais instâncias de natureza
consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar.
Parágrafo Único - Cada UExL deverá providenciar ato de designação do executor dos contratos, sendo de sua
inteira responsabilidade a nomeação e acompanhamento dos serviços, devendo ser remetido a SDE todas as
avaliações de desempenho dos prestadores de serviço.
Art. 37 Caberá aos agentes participativos, conforme previstos na Lei PDAF, adotar medidas necessárias para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
Parágrafo único. A UExL poderá solicitar o apoio dos técnicos do setor competente da SEEDF para realização
de visitas "in loco", entre outras ações de prevenção, controle de riscos, acompanhamento e fiscalização dos
serviços, em especial os denominados tipo II, nos termos desta Portaria.
Art. 38 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos em edital de credenciamento dos Microempreendedores Individuais ou em ato normativo do Poder
Executivo regulado para o Programa de Pequenos Reparos.
Art. 39 O representante da UExL, ao verificar durante a execução contratual a necessidade de
redimensionamento da produtividade inicialmente pactuada para os serviços tipo II, deverá comunicar à SIAE
para conhecimento e monitoramento.
Art. 40 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços, se for o caso, deverá ser
verificada juntamente com o documento do contratado que contenha a relação detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido na proposta de orçamento, informando as respectivas quantidades e especificações
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
Art. 41 O representante da UExL deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do
Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 42 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pelo prestador
de serviços ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas na legislação vigente, podendo culminar
em rescisão contratual, conforme disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de de 21 de junho de 1993.
Art. 43 As disposições previstas neste capítulo não excluem o disposto no Guia de Fiscalização dos Contratos
de Terceirização da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30 de abril de 2008, e suas alterações,
aplicável no que for pertinente à contratação.
Art. 44 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade do prestador de
serviços, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o Art. 70 da Lei nº 8.666, de de 21 de junho de 1993.
Art. 45 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da contratação é a prevista no
Decreto 26.851 de 30 de maio de 2006, alterado pelos Decretos nº 26.993 de 12 de julho de 2006, 35.831 de 19
de setembro de 2014 e 36.974 de 11 de dezembro de 2015, respectivamente.

Capítulo VII
Disposições finais e transitórias

Art. 46 As contratações e serviços em curso e os instrumentos jurídicos vigentes na data de publicação desta
Portaria permanecem regidos pelas normas em vigor na data de celebração, com aplicação subsidiária das
disposições de natureza procedimental desta Portaria.

PORTARIA Nº 21, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020
Autoriza a implementação do Novo Ensino Médio no DF, por meio de Projeto-Piloto, em unidades escolares da
Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições
legais e Regimentais previstas no Parágrafo Único, e incisos I,III,V e VII do Art. 105 da Lei Orgânica do
Distrito Federal, e nos incisos V,VI,VII,VIII,XI,XVI,XVII e XXI do Art. 182 do Regimento Interno da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de
2017, e:
Considerando a crescente discussão no Brasil sobre a necessidade de se transformar o Ensino Médio a fim de
atender as demandas de seus diversos públicos, especialmente das juventudes e do mundo do trabalho.
Considerando as altas taxas de reprovação e evasão escolar ocasionando desinteresse nos estudantes e
insatisfação nos professores, os resultados insuficientes em avaliações de larga escala e a violência interpessoal
cotidiana nas relações escolares, evidenciados pelos indicadores educacionais do Ensino Médio no Brasil e no
Distrito Federal.
Considerando que os desafios educacionais contemporâneos se relacionam, entre outros aspectos, à
aprendizagem daquilo que é essencial para a vida em sociedade em um mundo com frequentes e aceleradas
mudanças socioculturais, políticas, econômicas, ambientais e tecnológicas, e
Considerando que o disposto nas diretrizes, metas e estratégias dos Planos Nacional e Distrital de Educação e
nos recentes marcos legais do Ensino Médio, requerem:
1.a universalização do atendimento escolar no Ensino Médio em termos de acesso, permanência, qualidade e
equidade;
2.uma concepção de educação integral e flexível, com vistas à promoção do protagonismo e da autonomia dos
estudantes;
3.uma nova organização curricular, composta por Formação Geral Básica (FGB), referenciada pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), e por Itinerários Formativos (IF), constituídos de arranjos diversificados
que buscam aprofundar e ampliar as aprendizagens, bem como permitir aos estudantes escolhas mais alinhadas
com seus projetos de vida;
4.a construção coletiva e participativa das políticas educacionais com a comunidade escolar do Distrito
Federal, em consonância com a Lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012 (Lei da Gestão Democrática),
resolve:
Art. 1º Autorizar a implementação do Novo Ensino Médio no DF, por meio de projeto-piloto, no âmbito da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF e voltado para as unidades escolares (UEs) da
Rede Pública de Ensino.
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Art. 2º São objetivos do projeto-piloto:
I - desenvolver em conjunto com a comunidade escolar uma nova organização pedagógica e administrativa
para o Ensino Médio.
II - obter as informações necessárias sobre a realidade institucional e gerencial em que o Novo Ensino Médio
será concebido.
III - conhecer fatores discrepantes relativos à transição para o modelo educacional proposto.
IV - avaliar as possibilidades e as dificuldades da iniciativa em cada nível de gestão e instância de
implementação.
V - promover ajustes das condições de implantação e implementação da nova organização do Ensino Médio.
Art. 3º O Projeto-Piloto terá início em 2020 e será ampliado progressivamente na Rede Pública do Distrito
Federal até 2024:
I - No ano letivo de 2020, 10 (dez) UEs participantes do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio e 2 (duas)
UEs participantes do Programa Ensino Médio em Tempo Integral, a saber:
a) Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia;
b) Centro Educacional 03 do Guará;
c) Centro de Ensino Médio 03 do Gama;
d) Centro de Ensino Médio 804 do Recanto das Emas;
e) Centro Educacional 123 de Samambaia;
f) Centro de Ensino Médio 304 de Samambaia;
g) Centro de Ensino Médio 404 de Santa Maria;
h) Centro Educacional São Francisco de São Sebastião;
i) Centro de Ensino Médio 01 de Sobradinho;
j) Centro Educacional 04 de Sobradinho;
k) Centro de Ensino Médio 03 de Taguatinga;
l) Centro de Ensino Médio Integrado do Gama;
II - No ano letivo de 2021, após processo seletivo divulgado em circular própria, haverá a ampliação do
número de UEs participantes do Projeto-Piloto do Novo
Ensino Médio para contemplar ao menos uma UE em cada Coordenação Regional de Ensino e até 50% das
UEs da Rede.
III - No ano letivo de 2022, o Projeto-Piloto poderá ser implementado em todas as UEs da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal com oferta de Ensino Médio.
IV - No ano letivo de 2024 será concluída a implementação do Novo Ensino Médio em todas as turmas da
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, considerando que os ciclos de implementação ocorrerão em 3
anos.
V - Semestralmente serão monitoradas e avaliadas as turmas do Projeto-Piloto tendo em vista o seu
aperfeiçoamento. No ano de 2023 serão avaliadas as primeiras turmas concluintes do ciclo de implementação
de 3 anos. No ano de 2025 será realizada uma avaliação global da Implementação do Novo Ensino Médio em
todas as UEs da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
Art. 4º Para a operacionalização do projeto-piloto, a SEEDF promoverá a reorganização pedagógica e
administrativa das UEs, mediante Plano de Implementação do Novo Ensino Médio aprovado em Portaria
própria, no qual constarão metas, procedimentos, cronograma geral e demais trâmites.
§ 1º As Subsecretarias, as CREs e as Unidades Escolares-Piloto (UEPs) são corresponsáveis pela execução do
Plano de Implementação do Novo Ensino Médio.
§ 2º O aporte de recursos para as UEPs será executado prioritariamente, na medida da disponibilidade
orçamentária e financeira, a fim de garantir a implementação integral das ações do Novo Ensino Médio.
§ 3º As UEPs serão regidas pelas regras definidas nos termos e condições do Plano de Implementação do Novo
Ensino Médio.
§ 4º Em virtude do caráter experimental do Projeto-Piloto, as ações de implementação do Novo Ensino Médio
poderão ser ajustadas ao longo da aplicação do Plano, por meio de recomendação do Comitê Gestor
Intersetorial e/ou deliberação do Conselho de Educação do Distrito Federal.
Art. 5º O Comitê Gestor Intersetorial, instituído por portaria própria, tem as incumbências de coordenação,
proposição, mobilização, assessoramento, monitoramento, avaliação das ações e deliberação de questões
relativas ao Novo Ensino Médio no âmbito da SEEDF, em consonância com a Portaria do MEC Nº 649, de 10
de julho de 2018.
Parágrafo único. O Comitê Gestor Intersetorial apresentará as Diretrizes para a Organização do Trabalho
Pedagógico do Novo Ensino Médio ao Conselho de Educação do Distrito Federal.n
Art. 6º Os atos praticados nas UEPs a partir de 2020, durante a implementação do Novo Ensino Médio serão
validados pelo Conselho de Educação do Distrito Federal.
Art. 7º As dúvidas e os casos omissos serão dirimidos pelo Comitê Gestor Intersetorial.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

PORTARIA Nº 22, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as atribuições das Subsecretarias referentes ao Novo Ensino Médio no âmbito da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF e institui o Comitê Gestor Intersetorial, em consonância com
a Portaria MEC nº 649, de 10 de julho de 2018, e a Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições
legais e regimentais previstas no Parágrafo único, e incisos I,III,V e VII do artigo 105 da Lei Orgânica do
Distrito Federal, e nos incisos V,VI,VII,VIII,XI,XVI,XVII e XXI do art. 182 do Regimento Interno da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de
2017, resolve:

CAPÍTULO I - Disposições Preliminares
Art. 1º Instituir o Comitê Gestor Intersetorial, órgão colegiado de natureza técnica propositiva, mobilizadora,
consultiva de assessoramento, acompanhamento e deliberação de ações e questões inerentes ao Novo Ensino
Médio, no âmbito da SEEDF, nos termos do Art. 12, da Portaria MEC nº 649, de 10 de julho de 2018 e do
inciso V do Art. 21, da Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018.
Art. 2º As Subsecretarias da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, unidades
orgânicas de comando e supervisão, diretamente subordinadas ao Secretário de Estado de Educação do Distrito
Federal, são corresponsáveis pela execução do Plano de Implementação do Novo Ensino Médio na Rede
Pública do Distrito Federal, numa ação conjunta e integrada:
I. Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional (SIAE).
II. Subsecretaria de Administração Geral (SUAG).
III. Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP).
IV. Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV).
V. Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE).
VI. Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB).
VII. Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral (SUBIN).
VIII. Subsecretaria de Inovação e Tecnologias Pedagógicas e de Gestão (SINO VA ) .
Art. 3º As Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que ofertarão em caráter piloto o
Novo Ensino Médio serão doravante denominadas Unidades Escolares-Piloto (UEPs).

CAPÍTULO II - Das Responsabilidades
Art. 4º São Responsabilidades:
I - Da SIAE:
a) realizar inspeção técnica na infraestrutura das UEPs do Novo Ensino Médio;
b) realizar prioritariamente reformas e obras necessárias para atender as necessidades da organização
pedagógico-administrativa do Novo Ensino Médio;
c) garantir lanche/refeição e uniforme escolar para os estudantes matriculados nas UEPs;
d) garantir lanche/refeição para os estudantes que optarem pelo itinerário formativo da educação profissional
ofertados pelos parceiros;

e) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação ou delegadas pelo Secretário
de Estado de Educação.
Parágrafo único. A garantia do Serviço de Transporte Escolar para os estudantes matriculados nas Unidades
Escolares-Piloto do Novo Ensino Médio estará sujeita à Lei nº 6.434, de 20 de dezembro de 2019,
regulamentada pelo Decreto nº 40.385, de janeiro de 2020, que transfere à Sociedade de Transporte Coletivo de
Brasília - a gestão e a operação do serviço de Transporte Escolar - STCE do Sistema de Transporte Público
Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF, e dá outras providências.
II - Da SUAG:
a) adquirir patrimônio, mobiliário, materiais pedagógicos, dentre outros itens necessários para o bom
desenvolvimento do trabalho pedagógico e administrativo, para as UEPs do Novo Ensino Médio;
b) empenhar emendas parlamentares para as unidades escolares (UEs) ou Coordenações Regionais de Ensino
(CREs) correspondentes às UEPs do Novo Ensino Médio;
c) analisar as prestações de contas e priorizar o repasse de recursos do Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira (PDAF) relacionadas às UEs do Novo Ensino Médio;
d) empenhar os recursos oriundos do Governo Federal referentes à implementação do Novo Ensino Médio;
e) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação ou delegadas pelo Secretário
de Estado de Educação.
III - Da SUGEP:
a) estruturar um plano de remanejamento diferenciado para os profissionais da educação que atenda aos
requisitos do Novo Ensino Médio;
b) contratar prioritariamente novos profissionais da educação necessários para o suprimento das carências das
UEPs;
c) realizar ações específicas de enfrentamento e promoção relativas à saúde do servidor das UEPs;
d) encaminhar as demandas, orientar e formar as equipes das Unidades Regionais de Gestão de Pessoas
(UNIGEP) relativas à gestão de pessoas no Novo Ensino Médio.
e) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação ou delegadas pelo Secretário
de Estado de Educação.
IV - Da SUPLAV:
a) organizar a oferta educacional, conforme estratégia de matrícula, para a orientação das UEPs, conforme
normativas da SEEDF;
b) formar as equipes das Unidades Regionais de Planejamento e Avaliação (UNIPLAT) e Secretários Escolares
das UEPs sobre o Novo Ensino Médio, no que diz respeito à formação de turmas e escrituração escolar, bem
como o registro do percurso educacional do estudante;
c) orientar as equipes gestoras, em especial aos chefes de secretaria escolar, quanto aos procedimentos de
matrícula e/ou transferência de estudantes das UEPs, conforme normativas da SEEDF;
d) orientar permanentemente os chefes de secretaria escolar, bem como a seus auxiliares quanto à correta
escrituração escolar, segundo Plano de Implementação do Novo Ensino Médio e em conformidade com o
Manual da Secretaria Escolar do Sistema de Ensino do Distrito Federal, 2018/SEEDF;
e) acompanhar a implementação do Novo Ensino Médio no Sistema de Gestão desenvolvido e/ou
disponibilizado pela SINOVA, em observância às regras de negócios estabelecidas conjuntamente com as
demais Subsecretarias;
f) coordenar e supervisionar os processos de participação em avaliações externas, elaboradas ou não pela
SEEDF, bem como propor e auxiliar a avaliação do impacto da implementação do Novo Ensino Médio;
g) desenvolver em conjunto com a SUBEB e a EAPE a formação continuada referentes aos aspectos
relacionados à avaliação das e para as aprendizagens direcionada aos professores das UEPs;
h) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação ou delegadas pelo Secretário
de Estado de Educação.
V - Da EAPE:
a) realizar a formação continuada para os profissionais da educação que desejarem atuar com o Novo Ensino
Médio, considerando a nova organização pedagógica e administrativa da etapa, contemplando as diferentes
áreas do conhecimento, bem como as especificidades dos Itinerários Formativos;
b) realizar a formação continuada para os profissionais da educação que desejarem atuar com a Unidade
Curricular Projeto de Vida;
c) realizar a formação continuada dos Secretários Escolares em parceria com a SUPLAV;
d) produzir materiais de apoio pedagógico relacionados ao Novo Ensino Médio;
e) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação ou delegadas pelo Secretário
de Estado de Educação.
VI - Da SUBEB:
a) elaborar o Plano de Implementação do Novo Ensino Médio, documento norteador para a implantação e para
execução das ações na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, contemplando as especificidades dessas
UEPs;
b) organizar, de forma propositiva, os espaços de Coordenação Pedagógica nas UEs, contemplando as
especificidades das UEPs;
c) acompanhar o desempenho dos estudantes e proposição de intervenções pedagógicas específicas para a
promoção das aprendizagens;
d) conceder aptidão aos servidores interessados em atuar ou que já atuam nas UEPs;
e) analisar, aprovar e acompanhar os itinerários formativos ofertados pela Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal e parceiros;
f) encaminhar as demandas, orientar e formar as equipes das Unidades Regionais de Educação Básica
(UNIEB), as equipes gestoras e os coordenadores pedagógicos das UEs sobre a organização pedagógica do
Novo Ensino Médio;
g) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação ou delegadas pelo Secretário
de Estado de Educação.
VII - Da SUBIN:
a) monitorar e acompanhar os estudantes com Deficiências, Transtorno do Espectro Autista e Altas
Habilidades;
b) acompanhar e oferecer suporte pedagógico das atividades de educação integral nas UEPs;
c) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação ou delegadas pelo Secretário
de Estado de Educação.
VIII - Da SINOVA:
a) desenvolver e/ou disponibilizar sistema de gestão das UEPs de modo a atender as demandas e
especificidades dessas unidades escolares;
b) atender prioritariamente as UEPs no que tange à disponibilização e uso de tecnologias pedagógicas e de
gestão;
c) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação ou delegadas pelo Secretário
de Estado de Educação.
Art. 5º As Subsecretarias da SEEDF deverão responsabilizar-se, no âmbito de suas atribuições, pelo
monitoramento do trabalho desenvolvido durante toda vigência do Plano de Implementação do Novo Ensino
Médio aprovado por meio de Portaria própria, com vistas a avaliar, rever, melhorar e implementar novas
ações.
Art. 6º Compete ao Comitê Gestor Intersetorial:
I - demandar e coordenar as ações relativas à governança, ao monitoramento e à avaliação da implementação
do Novo Ensino Médio;
II - acompanhar a execução das ações projetadas para as Subsecretarias no plano de implementação do Novo
Ensino Médio;
III - promover estudos, recomendar e articular ações relativas à proposição ou às alterações de normas, padrões
técnicos, procedimentos e mecanismos institucionais para o desenvolvimento do Novo Ensino Médio em toda
a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;
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IV - analisar semestralmente a efetividade do Plano de Implementação do Novo Ensino Médio, emitindo
pareceres e/ou notas técnicas, bem como recomendar ações interventivas ou de afirmação das políticas e
parcerias envolvendo o Novo Ensino Médio, quando for o caso;
V - apoiar a SEEDF na divulgação das ações relacionadas à implantação, ao aperfeiçoamento e à manutenção
do Novo Ensino Médio;
VI - acompanhar a implantação e a gestão dos sistemas informatizados de escrituração, acompanhamento e
avaliação das aprendizagens;
VII - dialogar com o Comitê de Monitoramento e Avaliação do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio,
instituído no âmbito do Ministério da Educação, conforme art. 11 da Portaria MEC nº 649/2018;
VIII - articular parcerias com instituições e profissionais para viabilizar e potencializar as ações do Novo
Ensino Médio;
IX - fomentar a participação social, em particular da comunidade escolar, em todas as etapas de implementação
do Novo Ensino Médio;
X - dirimir dúvidas e deliberar sobre quaisquer questões referentes ao Novo Ensino Médio.
Art. 7º São membros do Comitê Gestor Intersetorial, os seguintes representantes das Subsecretarias e seus
respectivos suplentes:
I - Assessoria - GAB/SIAE;
II - Assessoria - GAB/SUAG;
III - Diretor(a) de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários - DISET/SUGEP;
IV - Diretor(a) de Supervisão Institucional e Normas de Ensino - DINE/SUPLAV;
V - Diretor(a) de Acompanhamento da Oferta Educacional - DIOFE/SUPLAV;
VI - Diretor(a) de Avaliação - DIAV/SUPLAV;
VII - Diretor(a) de Organização do Trabalho Pedagógico e Pesquisa - DIOP/EAPE;
VIII - Diretor(a) de Ensino Médio - DIEM/SUBEB;
IX - Diretor(a) de Educação Profissional - DIEP/SUBEB;
X - Diretor(a) de Educação Integral - DEINT/SUBIN;
XI - Diretor(a) de Educação Inclusiva - DEIN/SUBIN;
XII - Diretor(a) de Desenvolvimento de Sistemas - DISIS/SINOVA;
XIII - Diretor(a) de Inovação, Mídias e Conteúdos Digitais - DINOV/SINOVA.
§ 1º O Comitê poderá criar grupos e/ou subgrupos técnicos de apoio, para os quais poderá convocar servidores
de outras áreas técnicas da SEEDF, bem como convidar profissionais de outros órgãos da Administração
Pública, de entidades não-governamentais e especialistas em assuntos ligados ao tema, quando necessário, para
o cumprimento do disposto nesta Portaria.
§ 2º O Comitê Gestor Intersetorial desenvolverá suas atividades preferencialmente nas sedes da SEEDF e,
quando necessário, realizará diligências in loco nas UEs da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
§ 3º A coordenação do Comitê Gestor Intersetorial será exercida pelo Diretor de Ensino Médio -
DIEM/SUBEB e, em suas ausências, pelo respectivo suplente.
Art. 8º Compete ao coordenador do comitê:
I - convocar, organizar a pauta e ordenar as reuniões, inclusive as extraordinárias;
II - indicar, quando necessário, representante do Comitê para desempenhar as atribuições dispostas no art. 6º
desta Portaria;
III - constituir grupos de trabalho ou subgrupos para temas ou projetos específicos, com a participação dos
membros do Comitê, de convidados e de convocados de outras áreas técnicas da SEEDF;
IV - colicitar, quando necessário, informações para a elaboração de notas técnicas, pareceres ou quaisquer
documentos inerentes às atribuições do Comitê previstas nesta Portaria;
V - fazer cumprir as diretrizes e projetos prioritários definidos pela legislação referente ao Novo Ensino Médio
no âmbito da SEEDF.

CAPÍTULO III - Das Disposições Finais
Art. 9º O Comitê Gestor Intersetorial reunir-se-á de forma ordinária a cada 15 (quinze) dias ou, a qualquer
tempo, por convocação extraordinária, para discutir e/ou deliberar sobre assuntos referentes às suas
atribuições, e apresentará ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal relatórios semestrais sobre
as ações realizadas.
§1º A participação nas atividades do Comitê Gestor Intersetorial é considerada serviço público relevante e não
enseja qualquer tipo de remuneração. Os trabalhos realizados pelos técnicos estarão contemplados dentro de
sua carga horária de trabalho.
§2º A Coordenação emitirá declaração aos membros atestando sua participação em reuniões e atividades do
Comitê, a fim de que justifiquem suas ausências às respectivas chefias imediatas.
Art. 10 Os casos omissos serão dirimidos no âmbito do Comitê Gestor Intersetorial da SEEDF.
Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

PORTARIA Nº 23, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020
Estabelece o valor do auxílio financeiro do Programa Material Escolar
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo inciso III do Parágrafo Único do artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, em
observância a Lei nº 6.273, de 19 de fevereiro de 2019 e considerando as Portarias Conjuntas nº 02, de 22 de
fevereiro de 2019, e nº 10, de 13 de novembro de 2019, resolve:
Art. 1º Estabelecer os valores do auxílio financeiro do Programa Material Escolar para o ano de 2020, nos
termos do artigo 2º da Portaria Conjunta nº 10, de 13 de novembro de 2019.
§ 1º Para os estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Educação Especial, o valor será de R$
320,00 (trezentos e vinte reais).
§ 2º Para os estudantes do Ensino Médio, o valor será de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

PORTARIA Nº 24, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020
Altera a Portaria nº 455, de 09 de dezembro de 2019, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal,
nos artigos que especifica e outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso VII do parágrafo único do artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal e o inciso XXI do
artigo 182 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20
de novembro de 2017, e, com base no Decreto nº 36.910, de 1º de janeiro de 2019, bem como na Lei nº 9.784,
de 29 de Janeiro de 1999, recepcionada pela Lei Distrital nº 2.834, de 7 de dezembro de 2001, resolve:
Art. 1º O art. 7º da Portaria nº 455, de 09 de dezembro de 2019, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7º São agentes para implantação das ações do Projeto Escola Aberta:
I - Profissionais da Educação em exercício na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, como
voluntário ou coordenador do projeto;
II - Representantes do Conselho Escolar;
III - Estudantes;
IV - Instituições governamentais e não governamentais;
V - Líderes comunitários e/ou representantes da comunidade;
VI - Voluntários."
Art. 2º O art. 8º da Portaria nº 455, de 09 de dezembro de 2019, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8º As ações e atividades desenvolvidas no Projeto Escola Aberta são caracterizadas como serviço
voluntário, vedada a contabilização de horas para a carga horária efetiva do servidor que dele participar como
voluntário, exceto o coordenador do projeto.
§1º Considera-se serviço voluntário, para fins de atuação no Projeto Escola Aberta, a atividade não remunerada
prestada por pessoa física.

§2º O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária
ou afim e observa os seguintes requisitos:
I- Celebração de Termo de Adesão;
II -Ter idade mínima de dezoito anos;
III -Estar em dia com as obrigações concernentes ao serviço militar, no caso de candidato do sexo
masculino;
IV-Estar em dia com as obrigações eleitorais;
V - Apresentar capacidade técnica para desenvolver a atividade pretendida;
VI - Obter parecer favorável na entrevista pessoal realizada pela UE pretendida.
§3º A Unidade Escolar, que participar do Projeto Escola Aberta, deverá indicar servidor integrante da Equipe
Gestora, ou por ela designada da Unidade Escolar, para atuar como Coordenador do Projeto.
§4º Excepcionalmente, o Coordenador do Projeto poderá ser outro servidor da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, desde que comprovada a necessidade do Projeto, mediante justificativa enviada
para manifestação da SUBIN.
§5º A indicação de que trata o parágrafo 4º do presente artigo deverá ser submetida à deliberação da SUGEP,
tendo em vista a necessidade de substituição.
§6º Cumpre aos coordenadores, no âmbito de suas respectivas competências, quando vinculadas às áreas de
atuação:
I - dispor sobre a organização, gerenciamento, capacitação e supervisão do corpo de prestadores de serviços
voluntários sob suas responsabilidades;
II - disponibilizar e manter, para fins de registro interno, a relação atualizada de dados pessoais de seus
prestadores de serviço voluntário, contendo, nome, qualificação, endereço, data de admissão, área de atuação
e, no caso de desligamento compulsório, o motivo de saída do quadro de voluntários.
§7º As demais atividades de voluntariado, nas unidades escolares, não abarcadas por esta Portaria, deverão ser
regidas pelo Decreto nº 37.010, de 23 de dezembro de 2015."
Art. 3º O art. 12. da Portaria nº 455, de 09 de dezembro de 2019, da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12 As atividades e projetos propostos serão formalizados via Sistema Eletrônico de Informação - SEI,
com manifestação e parecer técnico da CRE e da SUBIN/DEINT/GEA, observando a revisão e as adaptações
necessárias a esta Política".
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

PORTARIA Nº 25, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020
Torna público para o primeiro semestre de 2020, o valor de R$ 37.740.697,01 (trinta e sete milhões,
setecentos e quarenta mil, seiscentos e noventa e sete reais e um centavo), 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 despesa 335043 do
Programa de Trabalho nº 12.122.6221.9068.0001, prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas
atribuições previstas no art. 105, Parágrafo Único, incisos III e V e no art. 182, II, V, X e XVI do
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regulamentado pelo Decreto
nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, bem como nos termos da Lei Distrital nº 6.023, de 18 de
dezembro de 2017 e nos demais normativos que dispõem sobre o Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira - PDAF, resolve:
Art. 1º Tornar público para o primeiro semestre de 2020, o valor de R$ 37.740.697,01 (trinta e sete
milhões, setecentos e quarenta mil, seiscentos e noventa e sete reais e um centavo), 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
despesa 335043 do Programa de Trabalho nº 12.122.6221.9068.0001, prevista na Lei Orçamentária Anual
(LOA) 2020.
Art. 2º Os valores serão descentralizados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira
disposta na Lei n.º 6.482, de 09 de janeiro de 2020 - Lei Orçamentária Anual 2020 para a Ação do
PDAF e o disposto no artigo 10 da Lei Distrital nº 6.023 de 2017, conforme Anexo Único desta
Portaria.
Art. 3º Todas as UEXs correspondentes às UEs receberão um "valor base", a partir das informações do
censo escolar de 2019.
§1º O valor base será calculado considerando os seguintes critérios:
I - R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por estudante, para UEs com serviços terceirizados de conservação
e limpeza; e
II - R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por estudante, para UEs sem serviços terceirizados de conservação
e limpeza.
§2º O valor base, de que trata o caput, será suplementado, levando em consideração o interesse público,
a relevância pedagógica e social da modalidade de ensino ofertada e as seguintes referências:
I - Os Centros de Ensino Especial (CEEs) receberão um acréscimo de 50% (cinquenta por cento),
conforme parágrafo 3º do artigo 10 da Lei Distrital 6.023 de 2017.
II - As UEs da "Rede Integradora", incluindo as Escolas Parque do Plano Piloto que pertencem a essa
rede, receberão um acréscimo de 50% (cinquenta por cento), sendo que não se aplica a essa modalidade
o disposto no inciso III.
III - As UEs que ofertam educação integral (ensino fundamental e ensino médio), receberão um adicional
equivalente ao valor estabelecido no §1º do art. 3º, por estudante atendido nessa modalidade, desde que
a UE não faça parte da Rede Integradora, nos termos do inciso anterior.
IV - As UEs com estudantes matriculados na educação especial, nas modalidades classe comum, ensino
especial e educação precoce, receberão o valor adicional de R$ 100,00 (cem reais) por estudante, em
razão da modalidade de atendimento.
V - As UEs que atendem estudantes em medida socioeducativa (escolas vinculantes) receberão o valor
adicional de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por unidade de internação, sendo obrigatória a utilização
desse valor para apoio à respectiva unidade de internação.
VI - O Centro Educacional 01 de Brasília receberá o valor adicional de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
em razão da modalidade de atendimento no sistema prisional;
VII - A Escola do Parque da Cidade - PROEM e à Escola Meninos e Meninas do Parque receberão o
valor adicional de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada unidade escolar, em razão da modalidade de
atendimento.
VIII - As UEs rurais receberão um acréscimo de 15% (quinze por cento), em razão da modalidade de
atendimento.
IX - As UEs Técnicas receberão um acréscimo de 30% (trinta por cento), em razão da modalidade de
atendimento.
X - As UEs que aderiram ao Programa "Escolas que Queremos" receberão um acréscimo de 15% (quinze
por cento), com o propósito de fomentar ações voltadas para a melhoria nos indicadores de aprendizagem
e de fluxo escolar, que serão avaliados periodicamente para fins de progressão de recebimento.
XI - As UEs que aderiram ao Projeto Escolas de Gestão Compartilhada - EGCs receberão um acréscimo
de 15% (quinze por cento), com o intuito de contribuir para o alcance dos objetivos estabelecidos na
Portaria Conjunta SSP/SEE nº 09, de 12 de setembro de 2019.
XII - As UEs que possuem piscinas ativas receberão o valor adicional equivalente ao custo anual de
manutenção, informado pelas CREs, com o objetivo de custear os serviços ao longo do ano de 2020.
XIII - As Escolas Parques, não pertencentes à Rede Integradora de que trata o inciso III, receberão um
acréscimo de 50% (cinquenta por cento), em razão da modalidade de atendimento.
Art. 4º Os valores destinados às Coordenações Regionais de Ensino foram calculados com base no
quantitativo de UEs vinculadas, observados os seguintes critérios:
I - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para as CREs com até 25 unidades escolares;
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