
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 341, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 182, inciso XVIII do Regimento Interno desta Pasta, 
aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto 
no Parecer nº 92/2020-CEDF, de 6 de outubro de 2020, do Conselho de Educação do 
Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, e, ainda, o que consta no 
Processo SEI/GDF nº 00080-00015009/2020-89, resolve:
Art. 1º Credenciar, a contar da data da publicação da portaria oriunda do presente parecer 
até 31 de julho de 2025, o Instituto Educacional São Judas Tadeu, situado no SHIS QI 19, 
Chácara 12, Lago Sul - Distrito Federal, mantido pela Congregação de São João Batista, 
com sede na Rua Célio de Castro, 467, Floresta, Belo Horizonte – Minas Gerais, inscrito 
no CNPJ sob o nº 17.257.510/0001-41.
Art. 2º Autorizar a oferta da educação infantil, creche, para crianças de 2 e 3 anos de idade 
e pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos de idade.
Art. 3º Aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo a matriz 
curricular que constitui anexo único do citado parecer.
Art. 4º Aprovar o Regimento Escolar da instituição educacional.
Art. 5º Convalidar os atos escolares irregularmente praticados pela instituição 
educacional, a contar de 1º de janeiro de 2020 até a data da publicação da portaria oriunda 
do presente parecer.
Art. 6º Determinar à instituição educacional a adoção das providências necessárias quanto 
à solicitação de novo Certificado de Licenciamento, emitido pelo sistema RLE.
Art. 7º Advertir a instituição educacional pela inobservância do artigo 193 da Resolução 
nº 1/2018-CEDF.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA

PORTARIA Nº 342, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 182, inciso XVIII do Regimento Interno desta Pasta, 
aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto no 
Parecer nº 93/2020-CEDF, de 6 de outubro de 2020, do Conselho de Educação do Distrito 
Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, e, ainda, o que consta nos Processos 
SEI/GDF n°s 00080-00160499/2020-77 e 00080-00162715/2020-19, resolve:
Art. 1º Autorizar os estudantes dos cursos técnicos de nível em Análises Clínicas, 
Enfermagem, Nutrição e Dietética, e Saúde Bucal a abreviar a duração do curso, em caráter 
excepcional, desde que cumpram, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga 
horária do estágio curricular obrigatório, e tenham atingido os objetivos mínimos de 
aprendizagens propostos para o egresso do curso.
Art. 2º Estender o benefício para todos os concluintes de cursos técnicos das escolas públicas 
e privadas do Distrito Federal até que cesse a pandemia.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA

PORTARIA Nº 343, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de 
suas atribuições previstas nos incisos III e V, do parágrafo único, do art. 105, da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, no art. 182, incisos II e V, do Regimento Interno da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regulamentado pelo Decreto nº 
38.631, de 20 de novembro de 2017 e, tendo em vista o que estabelece o disposto no § 2º 
do art. 3º da Portaria Conjunta nº 10, de 13 de novembro de 2019, que alterou a Portaria 
Conjunta n° 2 de 22 de fevereiro de 2019, bem como o disposto na Lei Distrital nº 6.273, 
de 19 de fevereiro de 2019, resolve:
Art. 1º Acrescentar à lista de material escolar prevista no Edital de Chamamento Público 
nº 3/2019-SDE/DF a possibilidade de compra de 1(um) chip de telefonia móvel para 
acesso de aulas remotas em dispositivos móveis das operadoras de telecomunicações 
devidamente credenciadas para o serviço de internet patrocinada pela Secretaria de 
Educação do Distrito Federal excepcionalmente no ano de 2020 ou enquanto durarem os 
efeitos do Decreto nº 40.475, de 28 de fevereiro de 2020, em decorrência do COVID-19.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SEI/GDF nº 00080-00006701/2019-82. INTERESSADO: Integra Centro de 
Profissionalização e Educação Técnica
Com fulcro no art. 3º do Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal, 
aprovado pela Portaria nº 3/SEEDF, de 15 de janeiro de 2019, e tendo em vista os 
elementos contidos no Processo SEI/GDF nº 00080-00006701/2019-82, HOMOLOGO o 
PARECER Nº 95/2020-CEDF, de 20 de outubro de 2020, do Conselho de Educação do 
Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos seguintes termos: a) 
credenciar, para a oferta da modalidade de educação a distância, a contar da data da 
publicação da portaria oriunda do presente parecer até 31 de julho de 2025, o Integra 
Centro de Profissionalização e Educação Técnica, situado na QSA 11, Lote 7, Loja 1, 
Térreo, Taguatinga – Distrito Federal, mantido pela NPC - Educação Profissional - 
EIRELI, com sede no mesmo endereço, inscrito sob o CNPJ nº 31.746.450/0001-51; b) 
autorizar a oferta do curso técnico de nível médio de Técnico em Secretariado, eixo 
Tecnológico Gestão e Negócio, na modalidade a distância; c) aprovar a Proposta

Pedagógica da instituição educacional; d) aprovar o Regimento Escolar da instituição 
educacional; e) aprovar o Plano de Curso, incluindo a matriz curricular que constitui 
anexo único do presente parecer; f) cessar os efeitos da Ordem de Serviço nº 
85/Suplav/SEEDF, de 25 de maio de 2020, a contar da data da publicação da portaria 
oriunda do presente parecer; g) determinar à instituição educacional a inclusão do curso 
técnico de nível médio ora aprovado no Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica – SISTEC, para fins de validação nacional.

Brasília/DF, 22 de outubro de 2020.
LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA

Secretário de Estado de Educação

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 334, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições previstas no art. 105, Parágrafo Único, 
incisos III e V da Lei Orgânica do Distrito Federal 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 exercício de 2020, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), em despesa de capital no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e 
Financeira - PDAF, que será descentralizado diretamente ao Jardim de Infância VI - 
COMAR.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar 
prevista no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0229, conforme Ofício nº 8525, 
constante no Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP, tendo como 
Natureza de Despesa 445042 e será distribuído conforme o valor descrito no anexo único, 
tendo como objetivo atender a demanda específica da Unidade Escolar.
Art. 3º A Unidade Escolar, por ocasião da execução do presente recurso, deverá autuar, no 
Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processo apartado à Prestação de Contas da UEx, 
que será inicialmente composto de:
I - Portaria que descentralizou o recurso;
II - Documento de aprovação da destinação dos recursos pelo Conselho Escolar, até que 
seja regulamentado modelo próprio.
Art. 4º A transferência de recursos às UEs 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. 5º Todas as aquisições com recursos do PDAF devem estar em conformidade com o 
disposto na Lei Distrital nº 6.023/2017 e demais normativos que deliberam sobre o PDAF.
Art. 6º Ao final da execução da Emenda Parlamentar deverá ser formulado Quadro 
Resumo de Execução Financeira (RESEQ), em duas vias originais, sendo que uma delas 
obrigatoriamente comporá o Processo de Prestação de Contas da UEx da Coordenação 
Regional de Ensino.
Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à 
Prestação de Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.
Art. 7º A execução da Emenda Parlamentar deverá ser efetivada no exercício referente ao 
primeiro pagamento.
Parágrafo Único: Caso haja saldo residual e/ou não execução completa do recurso no 
exercício referente ao primeiro pagamento, a sua utilização ficará condicionada a 
autorização da SUPLAV.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA
 

ANEXO ÚNICO

Nº CRE / UE Capital Custeio Total

1 JI VI COMAR R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00

  TOTAL R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00

PORTARIA Nº 334, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições previstas no art. 105, Parágrafo Único, 
incisos III e V da Lei Orgânica do Distrito Federal 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 exercício de 2020, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 
despesa de capital no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - 
PDAF, que será descentralizado diretamente ao Jardim de Infância VI - COMAR.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar prevista 
no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0229, conforme Ofício nº 8525, constante no 
Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP, tendo como Natureza de Despesa 
445042 e será distribuído conforme o valor descrito no anexo único, tendo como objetivo 
atender a demanda específica da Unidade Escolar.
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Art. 3º A Unidade Escolar, por ocasião da execução do presente recurso, deverá autuar, no 
Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processo apartado à Prestação de Contas da UEx, que 
será inicialmente composto de:
I - Portaria que descentralizou o recurso;
II - Documento de aprovação da destinação dos recursos pelo Conselho Escolar, até que seja 
regulamentado modelo próprio.
Art. 4º A transferência de recursos às UEs 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. 5º Todas as aquisições com recursos do PDAF devem estar em conformidade com o 
disposto na Lei Distrital nº 6.023/2017 e demais normativos que deliberam sobre o PDAF.
Art. 6º Ao final da execução da Emenda Parlamentar deverá ser formulado Quadro Resumo de 
Execução Financeira (RESEQ), em duas vias originais, sendo que uma delas obrigatoriamente 
comporá o Processo de Prestação de Contas da UEx da Coordenação Regional de Ensino.
Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à Prestação de 
Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.
Art. 7º A execução da Emenda Parlamentar deverá ser efetivada no exercício referente ao 
primeiro pagamento.
Parágrafo Único: Caso haja saldo residual e/ou não execução completa do recurso no exercício 
referente ao primeiro pagamento, a sua utilização ficará condicionada a autorização da 
SUPLAV.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA
 

ANEXO ÚNICO

Nº CRE / UE Capital Custeio Total

1 JI VI COMAR R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00

  TOTAL R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00

PORTARIA Nº 335, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições previstas no art. 105, Parágrafo Único, 
incisos III e V da Lei Orgânica do Distrito Federal 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 exercício de 2020, o valor de R$ 240.800,00 (Duzentos e quarenta 
mil e oitocentos reais), em despesa de capital no âmbito do Programa de Descentralização 
Administrativa e Financeira - PDAF, que será descentralizado diretamente às Coordenações 
Regionais de Ensino de Ceilândia, Santa Maria e Taguatinga.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar prevista 
no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0202, conforme Ofício(s) nº 8722, 8565, 8620, 
8621 e 8684, constantes no Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP, tendo 
como Natureza de Despesa 445042 e será distribuído conforme o valor descrito no anexo único, 
tendo como objetivo atender a demanda específica das Unidades Escolares vinculadas às 
Coordenações Regionais de Ensino.
Art. 3º A Coordenação Regional de Ensino, por ocasião da execução do presente recurso, deverá 
autuar, no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processo apartado à Prestação de Contas da 
UEx, que será inicialmente composto de:
I - Portaria que descentralizou o recurso;
II - Documento de aprovação da destinação dos recursos pelo Conselho Escolar, até que seja 
regulamentado modelo próprio.
Art. 4º A transferência de recursos às CREs 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. 5º Todas as aquisições com recursos do PDAF devem estar em conformidade com o 
disposto na Lei Distrital nº 6.023/2017 e demais normativos que deliberam sobre o PDAF.
Art. 6º Ao final da execução da Emenda Parlamentar deverá ser formulado Quadro Resumo de 
Execução Financeira (RESEQ), em duas vias originais, sendo que uma delas obrigatoriamente 
comporá o Processo de Prestação de Contas da UEx da Coordenação Regional de Ensino.
Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à Prestação de 
Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.
Art. 7º A execução da Emenda Parlamentar deverá ser efetivada no exercício referente ao 
primeiro pagamento.
Parágrafo Único: Caso haja saldo residual e/ou não execução completa do recurso no exercício 
referente ao primeiro pagamento, a sua utilização ficará condicionada a autorização da 
SUPLAV.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA
 

ANEXO ÚNICO

Nº CRE / UE Capital Custeio Total

1 CRE CEILÂNDIA R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 8.000,00

2 CRE SANTA MARIA R$ 77.000,00 R$ 0,00 R$ 77.000,00

3 CRE TAGUATINGA R$ 155.800,00 R$ 0,00 R$ 155.800,00

  TOTAL R$ 240.800,00 R$ 0,00 R$ 240.800,00

PORTARIA Nº 336, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições previstas no art. 105, Parágrafo Único, 
incisos III e V da Lei Orgânica do Distrito Federal 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 exercício de 2020, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais), em despesa de capital no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e 
Financeira - PDAF, que será descentralizado diretamente ao Centro de Ensino Fundamental 
01 de Planaltina.

Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar 
prevista no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0220, conforme Ofício(s) nº 8515, 
constantes no Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP, tendo como 
Natureza de Despesa 445042 e será distribuído conforme o valor descrito no anexo único, 
tendo como objetivo atender a demanda específica da Unidade Escolar.

Art. 3º A Unidade Escolar, por ocasião da execução do presente recurso, deverá autuar, no 
Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processo apartado à Prestação de Contas da UEx, 
que será inicialmente composto de:

I - Portaria que descentralizou o recurso;

II - Documento de aprovação da destinação dos recursos pelo Conselho Escolar, até que seja 
regulamentado modelo próprio.

Art. 4º A transferência de recursos às Unidades Escolares 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. 5º Todas as aquisições com recursos do PDAF devem estar em conformidade com o 
disposto na Lei Distrital nº 6.023/2017 e demais normativos que deliberam sobre o PDAF.

Art. 6º Ao final da execução da Emenda Parlamentar deverá ser formulado Quadro Resumo 
de Execução Financeira (RESEQ), em duas vias originais, sendo que uma delas 
obrigatoriamente comporá o Processo de Prestação de Contas da UEx da Coordenação 
Regional de Ensino.

Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à Prestação 
de Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.

Art. 7º A execução da Emenda Parlamentar deverá ser efetivada no exercício referente ao 
primeiro pagamento.
Parágrafo Único: Caso haja saldo residual e/ou não execução completa do recurso no 
exercício referente ao primeiro pagamento, a sua utilização ficará condicionada a autorização 
da SUPLAV.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA
 

ANEXO ÚNICO

Nº CRE / UE Capital Custeio Total

1 CEF 01 DE PLANALTINA R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00

TOTAL R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00

 

PORTARIA Nº 337, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições previstas no art. 105, Parágrafo Único, 
incisos III e V da Lei Orgânica do Distrito Federal 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 exercício de 2020, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais), em despesa de capital no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e 
Financeira - PDAF, que será descentralizado diretamente Escola Classe 20 de Ceilândia.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar 
prevista no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0222 conforme Ofício nº 8518, 
constantes no Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP, tendo como 
Natureza de Despesa 445042 e será distribuído conforme o valor descrito no anexo único, 
tendo como objetivo atender a demanda específica da Unidade Escolar.
Art. 3º A Unidade Escolar, por ocasião da execução do presente recurso, deverá autuar, no 
Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processo apartado à Prestação de Contas da UEx, 
que será inicialmente composto de:
I - Portaria que descentralizou o recurso;
II - Documento de aprovação da destinação dos recursos pelo Conselho Escolar, até que 
seja regulamentado modelo próprio.
Art. 4º A transferência de recursos à Unidade Escolar 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. 5º Todas as aquisições com recursos do PDAF devem estar em conformidade com o 
disposto na Lei Distrital nº 6.023/2017 e demais normativos que deliberam sobre o PDAF.
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Art. 6º Ao final da execução da Emenda Parlamentar deverá ser formulado Quadro 
Resumo de Execução Financeira (RESEQ), em duas vias originais, sendo que uma delas 
obrigatoriamente comporá o Processo de Prestação de Contas da UEx da Coordenação 
Regional de Ensino.

Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à 
Prestação de Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.

Art. 7º A execução da Emenda Parlamentar deverá ser efetivada no exercício referente ao 
primeiro pagamento.

Parágrafo Único: Caso haja saldo residual e/ou não execução completa do recurso no 
exercício referente ao primeiro pagamento, a sua utilização ficará condicionada a 
autorização da SUPLAV.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA
 

ANEXO ÚNICO

Nº CRE/UE CAPITAL CUSTEIO TOTAL

1
Escola Classe 20 da 
Ceilândia

R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00

  TOTAL R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00

PORTARIA Nº 338, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições previstas no art. 105, Parágrafo Único, 
incisos III e V da Lei Orgânica do Distrito Federal 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 exercício de 2020, o valor de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil 
reais), em despesa de capital no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e 
Financeira - PDAF, que será descentralizado diretamente à Escola Classe 09 de Brazlândia

Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar 
prevista no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0223, conforme Ofício(s) nº 8519, 
constantes no Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP, tendo como 
Natureza de Despesa 445042 e será distribuído conforme o valor descrito no anexo único, 
tendo como objetivo atender a demanda específica da Unidade Escolar

Art. 3º A Unidade Escolar por ocasião da execução do presente recurso, deverá autuar, no 
Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processo apartado à Prestação de Contas da UEx, 
que será inicialmente composto de:

I - Portaria que descentralizou o recurso;
II - Documento de aprovação da destinação dos recursos pelo Conselho Escolar, até que seja 
regulamentado modelo próprio.
Art. 4º A transferência de recursos às CREs e Unidades Escolares 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. 5º Todas as aquisições com recursos do PDAF devem estar em conformidade com o 
disposto na Lei Distrital nº 6.023/2017 e demais normativos que deliberam sobre o PDAF.
Art. 6º Ao final da execução da Emenda Parlamentar deverá ser formulado Quadro Resumo 
de Execução Financeira (RESEQ), em duas vias originais, sendo que uma delas 
obrigatoriamente comporá o Processo de Prestação de Contas da UEx da Coordenação 
Regional de Ensino.
Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à Prestação 
de Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.
Art. 7º A execução da Emenda Parlamentar deverá ser efetivada no exercício referente ao 
primeiro pagamento.
Parágrafo Único: Caso haja saldo residual e/ou não execução completa do recurso no 
exercício referente ao primeiro pagamento, a sua utilização ficará condicionada a autorização 
da SUPLAV.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA
 

ANEXO ÚNICO

Nº CRE / UE Capital Custeio Total

1 EC 09 DE BRAZLÂNDIA R$ 85.000,00 R$ 0,00 R$ 85.000,00

  TOTAL R$ 85.000,00 R$ 0,00 R$ 85.000,00

PORTARIA Nº 339, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições previstas no art. 105, Parágrafo 
Único, incisos III e V da Lei Orgânica do Distrito Federal 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 exercício de 2020, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), 
em despesa de capital no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e 
Financeira - PDAF, que será descentralizado diretamente à Escola Classe 410 de 
Samambaia.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar 
prevista no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0224, conforme Ofício nº 8521, 
constante no Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP, tendo como 
Natureza de Despesa445042e será distribuído conforme o valor descrito no anexo único, 
tendo como objetivo atender a demanda específica da Unidade Escolar vinculada à 
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia.
Art. 3º A Unidade Escolar, por ocasião da execução do presente recurso, deverá autuar, no 
Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processo apartado à Prestação de Contas da UEx, 
que será inicialmente composto de:
I - Portaria que descentralizou o recurso;
II - Documento de aprovação da destinação dos recursos pelo Conselho Escolar, até que 
seja regulamentado modelo próprio.
Art. 4º A transferência de recursos à Unidade Escolar 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. 5º Todas as aquisições com recursos do PDAF devem estar em conformidade com o 
disposto na Lei Distrital nº 6.023/2017 e demais normativos que deliberam sobre o PDAF.
Art. 6º Ao final da execução da Emenda Parlamentar deverá ser formulado Quadro Resumo 
de Execução Financeira (RESEQ), em duas vias originais, sendo que uma delas 
obrigatoriamente comporá o Processo de Prestação de Contas da UEx da Coordenação 
Regional de Ensino.
Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à 
Prestação de Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.
Art. 7º A execução da Emenda Parlamentar deverá ser efetivada no exercício referente ao 
primeiro pagamento.
Parágrafo Único: Caso haja saldo residual e/ou não execução completa do recurso no 
exercício referente ao primeiro pagamento, a sua utilização ficará condicionada a 
autorização da SUPLAV.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA
 

ANEXO ÚNICO

Nº CRE / UE Capital Custeio Total

1 EC 410 DE SAMAMBAIA R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00

  TOTAL R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00

 
PORTARIA Nº 340, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições previstas no art. 105, Parágrafo Único, 
incisos III e V da Lei Orgânica do Distrito Federal 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 exercício de 2020, o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais), em despesa de capital no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e 
Financeira - PDAF, que será descentralizado diretamente ao Centro de Ensino 
Fundamental 25 de Ceilândia.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar 
prevista no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0228, conforme Ofício nº 8522, 
constantes no Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP, tendo como 
Natureza de Despesa 445042 e será distribuído conforme o valor descrito no anexo único, 
tendo como objetivo atender a demanda específica da Unidade Escolar.
Art. 3º A Unidade Escolar, por ocasião da execução do presente recurso, deverá autuar, no 
Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processo apartado à Prestação de Contas da UEx, 
que será inicialmente composto de:
I - Portaria que descentralizou o recurso;
II - Documento de aprovação da destinação dos recursos pelo Conselho Escolar, até que 
seja regulamentado modelo próprio.
Art. 4º A transferência de recursos às Unidades Escolares 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. 5º Todas as aquisições com recursos do PDAF devem estar em conformidade com o 
disposto na Lei Distrital nº 6.023/2017 e demais normativos que deliberam sobre o PDAF.
Art. 6º Ao final da execução da Emenda Parlamentar deverá ser formulado Quadro 
Resumo de Execução Financeira (RESEQ), em duas vias originais, sendo que uma delas 
obrigatoriamente comporá o Processo de Prestação de Contas da UEx da Coordenação 
Regional de Ensino.
Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à 
Prestação de Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.
Art. 7º A execução da Emenda Parlamentar deverá ser efetivada no exercício referente ao 
primeiro pagamento.
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Parágrafo Único: Caso haja saldo residual e/ou não execução completa do recurso no 
exercício referente ao primeiro pagamento, a sua utilização ficará condicionada a 
autorização da SUPLAV.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA
 

ANEXO ÚNICO

Nº CRE/UE CAPITAL CUSTEIO TOTAL

1 CEF 25 DE CEILÂNDIA R$ 90.000,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00

  TOTAL R$ 90.000,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00
 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 183, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E 
AVALIAÇÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 61, inciso XX, 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 tendo em vista o disposto no art. 1º da Resolução nº 
1/2020-CEDF, que alterou o art. 233 da Resolução nº 1/2018-CEDF e, ainda, o contido no 
Processo 0084-000427/2015, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regimento Escolar, organizado em 138 artigos e 42 páginas, do Centro 
Educacional Projeção Sobradinho, situado na Quadra 14, Área Especial 21, Sobradinho - 
Distrito Federal, mantido pela Guatag Educacional Associação de Ensino e Cultura, com 
sede no Setor C Norte, Áreas Especiais 5/6, Salas 1 a 7, Taguatinga Norte, Taguatinga - 
Distrito Federal.
Art. 2º Determinar que a direção da instituição dê ampla divulgação do Regimento Escolar 
entre os membros da comunidade interessada.
Art. 3º Alertar que a instituição educacional deve promover as adequações em seus 
documentos organizacionais até 30 de dezembro de 2021, conforme disposto no art. 1º da 
Resolução nº 1/2020-CEDF, que alterou o art. 233 da Resolução nº 1/2018-CEDF.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ERNANY ALMEIDA

CORREGEDORIA
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 192, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
A CHEFE DA CORREGEDORIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo inciso I, 
do artigo 1º da Portaria nº 413, de 06 de dezembro de 2016, publicada no DODF nº 229, 
de 7 de dezembro de 2016, p. 35, resolve:
Art. 1º Reconduzir a Comissão Processante instituída por meio da Ordem de Serviço nº 
12, de 27 de janeiro de 2020, publicada no DODF nº 19, de 28 de janeiro de 2020, p. 28, 
para prosseguir na apuração das irregularidades descritas no Processo Sindicante nº 
00080.00184856/2019-59, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 25 de outubro de 2020.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MÔNICA MARIA CUNHA GONDIM

ORDEM DE SERVIÇO Nº 193, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
A CHEFE DA CORREGEDORIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo inciso I, 
do artigo 1º da Portaria nº 413, de 06 de dezembro de 2016, publicada no DODF nº 229, 
de 7 de dezembro de 2016, p. 35, resolve:
Art. 1º Reconduzir a Comissão Processante instituída por meio da Ordem de Serviço nº 
13, de 27 de janeiro de 2020, publicada no DODF nº 19, de 28 de janeiro de 2020, p. 28, 
para prosseguir na apuração das irregularidades descritas nos Processos Sindicantes nº 
00080.00175184/2018-18 e 00080.00039327/2019-00, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar de 25 de outubro de 2020.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MÔNICA MARIA CUNHA GONDIM

RETIFICAÇÃO
Na Ordem de Serviço nº 186, de 19 de outubro de 2020, publicada no DODF nº 199, de 20 
de outubro de 2020, página 17, ONDE SE LÊ: “...a contar de 22 de agosto...”, LEIA-SE: 
“...a contar de 21 de outubro...”.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 666, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no uso das atribuições que lhe 
conferem o artigo 114, do 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, pág. 2, delegadas pela 
Portaria nº 141, de 05 de julho de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, 
pág. 12 e Portaria n° 37, de 2 de outubro de 2020, publicada no DODF n° 189, de 5 de 
outubro de 2020, pág. 46 e, resolve:
Art. 1º Determinar o retorno ao trabalho presencial, a partir de 1° de novembro de 2020, de:
I – 100% dos servidores ocupantes de cargos de Natureza Especial – CNE/CDA, Cargos em 
Comissão – CC, Cargos Públicos de Natureza Especial – CPE e os Cargos Públicos em 
Comissão – CPC
II – 50% dos servidores efetivos de cada unidade, não ocupantes dos cargos relacionados no 
inciso I deste artigo.
§ 1º Poderá ser autorizado o retorno em quantidade superior à prevista no inciso II, desde que 
devidamente justificado pela chefia imediata.
§ 2º Deverão permanecer em teletrabalho os servidores enquadrados no art. 6º, do Decreto nº 
41.348, de 15 de outubro de 2020.
Art. 2º O revezamento de servidores no ambiente presencial poderá ser autorizado, desde que 
motivado, pela chefia de cada unidade.
§ 1º O revezamento poderá ser em turnos ou dias alternados, garantida a permanência de ao 
menos um servidor em cada unidade.
§ 2º A complementação da carga horária legal será feita por meio do teletrabalho.
Art. 3º O funcionamento dos núcleos Pró-vítima, e das Unidades de Internação, de Internação 
provisória, de Semiliberdade, de Meio Aberto, e de Atendimento Inicial, serão regulados em 
normativos específicos, pelos respectivos Subsecretários.
Art. 4º Permanecem inalteradas às disposições da Portaria nº 369, de 09 de junho de 2020, 
que versa acerca do funcionamento no âmbito dos Conselhos Tutelares e Centro Integrado 18 
de maio e a Portaria nº 370, de 09 de junho de 2020, que versa acerca do funcionamento das 
Unidades do Na Hora.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME SANTANA DE SOUSA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Ao décimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, por meio de 
videoconferência, às nove horas, o coordenador adjunto abre os trabalhos da 7ª reunião 
extraordinária do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Distrito Federal, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Distrito Federal – CDCA/DF. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Graziele Lima 
Nogueira, como representante do Gabinete do Governador; Eduardo Chaves da Silva, 
como representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Infância e 
Adolescência); Francisco Rodrigues Corrêa, como representante do Sindicato dos 
Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal – 
SINTIBREF/DF (coordenador adjunto); Valdemar Martins da Silva, como representante 
da Casa de Ismael – Lar da Criança. Demais participantes: Diely de Castro Silva, Barbara 
Neri de Almeida Oliveira, João Paulo Carvalho Vinhal e Marina Maria Ventura Peixoto – 
DIPROJ/SECDCA. Item 1. Processo nº 00417-00038113/2018-13 – Instituição: Fazer 
Valer. Projeto: Alimentando Sonhos. Alteração de plano de trabalho. Em resposta ao 
Aviso de Projetos FDCA/DF publicado no DODF nº 62, de 01/04/2020, a instituição 
optou por dar início às atividades da parceria, solicitando o pagamento da primeira 
parcela. A Controladoria Setorial de Justiça solicitou que a comissão gestora da parceria 
realizasse visita técnica à instituição antes do início da execução. O relatório da visita foi 
favorável ao início. A instituição encaminhou novo Plano de Trabalho, no qual foi 
inserido detalhamento das ações de enfrentamento à pandemia de COVID-19 e de apoio 
às famílias dos atendidos, que serão realizadas em parceria com outros órgãos e OSCs, 
sem necessidade de suplementação de recursos por parte do FDCA/DF. As atividades 
esportivas serão adaptadas ao distanciamento social, além do uso de máscara e álcool em 
gel. O Conselho delibera por notificar a instituição que mantenha suspensa a execução do 
projeto devido à natureza das atividades, que dificulta a observância dos protocolos de 
segurança sanitária; e determina que seja encaminhada demanda à Comissão de 
Legislação para a elaboração de Resolução que estabeleça um protocolo orientativo de 
segurança do CDCA/DF para a retomada das atividades presenciais das entidades. Tão 
logo publicada a Resolução, a instituição deverá adequar seu protocolo às regras definidas 
pelo CDCA/DF. Item 2. Processo nº 00417-00038282/2018-45 – Instituição: Instituto 
Lumiart. Projeto: Caravana Nota 10. Alteração de Plano de Trabalho. A instituição, por 
meio do Ofício nº 84/2020, solicita alterações na execução da parceria em decorrência da 
pandemia de COVID-19. Propõe que as oito apresentações e oficinas previstas para o 
primeiro trimestre de execução sejam realizadas em formato virtual. Ademais, consulta 
sobre a possibilidade de incluir os Núcleos de Ensino das Unidades de Internação do 
sistema socioeducativo no projeto. A Secretaria de Estado de Educação, parceira da 
instituição na execução do projeto, se manifestou por meio do Parecer Técnico nº 22/2020 
- SEE/SUBEB/DCDHD/GDHD como favorável à execução das atividades, mediante a 
realização de adequações em face da pandemia; no entanto, a Secretaria emitiu o referido 
Parecer sem tomar conhecimento do Plano de Trabalho aprovado pelo CDCA/DF. A 
Comissão Gestora da parceria avalia que não há clareza acerca de como serão 
concretizadas as apresentações, caso as escolas participantes do projeto bem como as 
unidades de internação não dispuserem de capacidades técnicas para a execução virtual de 
tal proposta. O Conselho entende que as atividades do projeto ficarão prejudicadas se 
realizadas em modo virtual. Delibera por solicitar à instituição que readeque a
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