
IX - caso nos Fóruns não haja participação de entidades suficientes para compor as
vagas existentes haverá uma segunda convocação, no prazo de 10 dias úteis para outras
entidades complementarem a composição do(s) segmento(s) do Conselho Regional de
Saúde de Planaltina.

SEÇÃO III
DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

Art. 17. Compete à Comissão Eleitoral avaliar os casos e se pronunciar, bem como nas
eventuais ocorrências.
§ 1º Em caso de discordância do pronunciamento da Comissão Eleitoral, caberá recurso final a
ser apresentado em 48 (quarenta e oito) horas, procedendo-se normalmente a apuração, com o
devido registro, devendo ser analisado e julgado em igual período, quando a Comissão Eleitoral
se pronunciará em definitivo sobre o recurso.
§ 2º Após o encerramento dos Fóruns Ampliados e Qualificados, os relatores indicados
para acompanhar as discussões e a Comissão Eleitoral deverão lavrar a ata da eleição,
onde constarão as ocorrências do dia, os recursos, e os pedidos de impugnação, quando
houver.
§ 3º A ata será assinada pelos relatores e membros da Comissão Eleitoral e a ela será
anexa à lista de presença.
§ 4º Cada entidade eleita nos Fóruns Ampliados e Qualificados retornará a sua base e
indicará o representante que assumirá o assento na composição do Conselho Regional
de Saúde de Planaltina e encaminhará ofício à Comissão Eleitoral, no prazo de 07
(sete) dias após a proclamação do resultado, informando a qualificação civil do seu
representante, seguindo as normativas dos Decretos nº 39.738, de 28 de março de
2019, nº 40.335, de 20 de dezembro de 2019.
§ 5º Os representantes da gestão serão indicados, também no prazo de 07 (sete) dias
após a proclamação do resultado, pela Superintendência da Região Norte, conforme o
Conselho de Saúde a ser composto.

Capítulo VI
DA NOVA COMPOSIÇÃO COLEGIADA E DOS MANDATOS

Art. 18. Após o resultado final da eleição ser homologado pela Comissão Eleitoral, a
nova composição colegiada e o mandato do CRSPL serão encaminhados, seguindo o
seu devido rito administrativo, para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal,
com trâmite e acompanhamento do Conselho de Saúde do Distrito Federal.

SEÇÃO I
DA POSSE

Art. 19. A posse dos conselheiros do Conselho Regional de Saúde de Planaltina,
titulares e suplentes, ocorrerá na Primeira Reunião Ordinária presencial convocada
pela Comissão Eleitoral após o término das eleições e publicação dos representantes no
Diário Oficial do Distrito Federal, prevista para o dia 13 de abril de 2022.
Art. 20. A Comissão Eleitoral coordenará a abertura da primeira Reunião Ordinária do
Conselho Regional de Saúde de Planaltina e dará posse aos seus membros eleitos.
Parágrafo único. Uma vez empossados, os Conselheiros de Saúde deverão apresentar,
em até 180 dias, o certificado de curso de capacitação para conselheiros de saúde,
promovido e/ou gerido pela EAPSUS, CSDF, DICOS, ou de outras instituições de
ensino ou de apoio ao controle social.

Capítulo VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. Os casos omissos ou dúvidas referentes ao processo eleitoral, não previstos
neste Edital serão decididos pela Comissão Eleitoral.
Art. 22. A Comissão Eleitoral será destituída de suas funções assim que empossar os
conselheiros regionais de saúde de Planaltina para o triênio 2023 a 2026.
Art. 23. Inexistem despesas relacionadas ao disposto neste Aviso Público/Edital de
Convocação.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 173, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023
Altera a Portaria nº 343, de 11 de abril de 2022, que instituiu o Comitê de Tecnologia da
Informação - CTI, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições regimentais e considerando o disposto nos incisos I e V, parágrafo único, do
artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal; nos incisos V e XVI do artigo 182 do
Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017; no Decreto Distrital nº 42.486, de 08 de
setembro de 2021; no Decreto Distrital nº 37.667, de 29 de setembro de 2016 e na Instrução
Normativa nº 04/2014/MPOG/SLTI, resolve:
Art. 1º A Portaria nº 343, de 11 de abril de 2022, publicada no DODF nº 72, de 18 de abril
de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I - o artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º O Comitê de Tecnologia da Informação será composto pelos seguintes membros:
I - Secretário de Estado de Educação;
II - Secretário-Executivo;
III - Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos;
IV - Chefe da Assessoria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação;
V - Chefe da Assessoria de Modernização e Administração de Sistemas;
VI - Subsecretário de Educação Básica;
VII - Subsecretário de Educação Inclusiva e Integral;
VIII - Subsecretário de Formação Continuada dos Profissionais de Educação;

IX - Subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação;
X - Subsecretário de Apoio às Políticas Educacionais;
XI - Subsecretário de Gestão de Pessoas;
XII - Subsecretário de Infraestrutura Escolar; e
XIII - Subsecretário de Administração Geral.
Parágrafo único. Os titulares serão substituídos em suas ausências, afastamentos e
impedimentos legais pelos respectivos substitutos dos cargos em comissão, função
de confiança, de natureza especial ou de natureza política que exercem." (NR)
II - o artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º Compete ao Chefe da Assessoria de Operações em Tecnologia da
Informação e Comunicação a atribuição de Secretariado Executivo do Comitê,
auxiliando a Presidência na coordenação e na supervisão das atividades e, ao
Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos, a atribuição de Secretário-
Geral." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

PORTARIA Nº 174, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023

Altera a Portaria nº 344, de 11 de abril de 2022, que aprovou o Regimento Interno do
Comitê de Tecnologia da Informação - CTI da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições regimentais e considerando o disposto nos incisos I e V, parágrafo
único, do artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal; nos incisos V e XVI do
artigo 182 do Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017; no Decreto Distrital nº
42.486, de 08 de setembro de 2021; no Decreto Distrital nº 37.667, de 29 de setembro
de 2016; na Instrução Normativa nº 04/2014/MPOG/SLTI; e na Portaria nº 173, de 28
de fevereiro de 2023, resolve:

Art. 1º Portaria nº 344, de 11 de abril de 2022, publicada no DODF nº 72, de 18 de
abril de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - o artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Estabelece os procedimentos para organização e funcionamento do Comitê de
Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal -
SEEDF, criado pela Portaria nº 261, de 28 de maio de 2021, alterada pela Portaria nº
173, de 28 de fevereiro de 2023." (NR)

II - o artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º O Comitê de Tecnologia da Informação será composto pelos seguintes
membros:

I - Secretário de Estado de Educação;

II - Secretário-Executivo;

III - Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos;

IV - Chefe da Assessoria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação;

V - Chefe da Assessoria de Modernização e Administração de Sistemas;
VI - Subsecretário de Educação Básica;
VII - Subsecretário de Educação Inclusiva e Integral;
VIII - Subsecretário de Formação Continuada dos Profissionais de Educação;
IX - Subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação;
X - Subsecretário de Apoio às Políticas Educacionais;
XI - Subsecretário de Gestão de Pessoas;
XII - Subsecretário de Infraestrutura Escolar; e
XIII - Subsecretário de Administração Geral.
§ 1º Os titulares serão substituídos em suas ausências, afastamentos e impedimentos
legais pelos respectivos substitutos dos cargos em comissão, função de confiança, de
natureza especial ou de natureza política que exercem.
§ 2º O Comitê de Tecnologia da Informação é presidido pelo Secretário de Estado de
Educação do Distrito Federal ou pelo Secretário-Executivo de Educação.
§ 3º Compete ao Chefe da Assessoria de Operações em Tecnologia da Informação e
Comunicação a atribuição de Secretariado Executivo do Comitê, auxiliando a
Presidência na coordenação e na supervisão das atividades e, ao Chefe da Assessoria
de Gestão Estratégica e Projetos, a atribuição de Secretário-Geral." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

PORTARIA Nº 175, DE 28 FEVEREIRO DE 2023
Altera a Portaria nº 1.113, de 21 de novembro de 2022, que aprova os calendários escolares
para o ano letivo de 2023.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos I e III, parágrafo único, do artigo 105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º Acrescentar, no artigo 1º da Portaria nº 1.113, de 21 de novembro de 2022, que
aprova os calendários escolares para o ano letivo de 2023, publicada no Diário Oficial do
Distrito Federal nº 218, de 23 de novembro de 2022, o parágrafo único:
"Art. 1º ...............
(...)
Parágrafo único. Nos incisos I, II e III, os dias letivos 10 e 11 de julho de 2023 serão
considerados "dias letivos móveis". (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
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