
VII - coordenar os fóruns ampliados e qualificados dos segmentos, disciplinar,
organizar, receber e apurar os votos;
VIII - indicar 01 (um) relator para acompanhar as discussões dos fóruns ampliados e
qualificados dos segmentos;
IX - proclamar o resultado eleitoral;
X - apresentar ao Conselho de Saúde do DF o relatório do resultado do pleito, bem
como observações que possam contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral,
no prazo de até 10 (dez) dias após a proclamação do resultado;
XI - concluir todo processo de eleição apresentando-o ao pleno do Conselho Regional
de Saúde do Riacho Fundo II e dando posse aos novos conselheiros.
Art. 6º Os membros da Comissão Eleitoral não poderão representar suas entidades
inscritas nos Fóruns Ampliados e Qualificados.
Parágrafo único. As entidades dos Membros da Comissão Eleitoral poderão concorrer
às vagas do Conselho de Saúde do Riacho Fundo II com outros representantes.

Capitulo III
DO MANDATO

Art. 7º A duração do mandato de cada integrante do Conselho Regional de Saúde do
Riacho Fundo II (CRSRF II) será de três anos, para o período de 1º de maio de 2021 a
1º de maio de 2024.
Art. 8º Conforme Lei nº 4.604, de 15 de julho de 2011, a participação na qualidade de
conselheiro titular ou suplente no Conselho é de caráter voluntário, de relevância
pública, e não gera qualquer direito, vantagem ou remuneração.
Parágrafo único. Os conselheiros titulares e suplentes, quando participarem de
atividades do Conselho de Saúde do Riacho Fundo II, serão dispensados do trabalho,
sem perda de vencimentos ou vantagens mediante declaração de comparecimento
emitida pela Secretaria Administrativa do respectivo Conselho.
Art. 9º A ocupação de cargo efetivo ou comissionado do quadro de pessoal da SES/DF
e a vinculação à entidade de classe de profissionais de saúde constitui impedimento
para representação do segmento de usuários.
Parágrafo único: A ocupação de cargo comissionado do quadro pessoal da SES/DF
constitui impedimento para representação do segmento de trabalhadores.

Capítulo IV
DA COMPOSIÇÃO

Art. 10. Serão 12 (doze) vagas para conselheiros titulares e seus respectivos suplentes,
distribuídos da seguinte forma:
I - 06 (seis) representantes dos usuários de serviços saúde do DF oriundos das
entidades constituídas legalmente e com no mínimo 01(um) ano, com CNPJ e ata
registrada, atuante e sediada na respectiva Região Administrativa do do Riacho Fundo
II - DF, eleitos no Fórum Ampliado e Qualificado;
II - 03 (três) representantes dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) da
Região Administrativa do Riacho Fundo II - DF, de entidades de profissionais da área
da saúde, eleitos no Fórum Ampliado e Qualificado;
III - 03 (três) representantes do segmento gestor e entidades prestadoras de serviços de
saúde conveniados, que atuem na Região Administrativa do Riacho Fundo II - DF,
indicados pela Superintendência da Região de Saúde do Riacho Fundo II.

Capítulo V
DO PROCESSO

Art. 11. As inscrições das entidades e movimentos sociais dos usuários do Sistema
Único da Saúde (SUS) e das entidades de profissionais de saúde, incluída a
comunidade científica, deverão ser requeridas à Comissão Eleitoral, na Secretaria do
Conselho Regional de Saúde do Riacho Fundo II, situada na QN 9A, conjunto 02, lote
03, Espaço Solidário do Riacho Fundo II, nos dias 10, 14, 16 e 21 de setembro, no
horário das 14h às 17 horas.
Parágrafo único. A entidade que participar do processo eletivo deverá retirar junto à
Secretaria Administrativa do Conselho Regional de Saúde do Riacho Fundo II cópia do
Edital de Convocação das Eleições, com a descrição dos dispositivos e normas do
pleito.
Art. 12. As entidades e os movimentos sociais que forem se candidatar à vaga no
Conselho Regional de Saúde do Riacho Fundo II deverão apresentar no ato da
inscrição os seguintes documentos:
I - CNPJ;
II - ata de criação ou constituição da entidade (registrada em cartório e, para os
sindicatos é a carta sindical);
III - ata da eleição da atual diretoria (registrada em cartório);
IV - comprovante de endereço, com no mínimo 01 (um) ano de funcionamento na
região administrativa do Riacho Fundo II - DF;
V - atas das 03 (três) últimas reuniões da entidade/movimento social, registradas em
cartório:
a) as entidades deverão comprovar representação legal quanto ao âmbito de sua
abrangência.
Parágrafo único. O não cumprimento da apresentação dos documentos citados será
impeditivo de concorrer à vaga pretendida.
Art. 13. Encerrado o prazo para as inscrições a Comissão Eleitoral divulgará na sede da
Secretaria Administrativa do CRS do Riacho Fundo II a relação das entidades e dos
movimentos sociais habilitados a concorrerem à eleição, observada a composição dos
segmentos.
§1º Os recursos para a Comissão Eleitoral deverão ser interpostos no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da sua divulgação feita na forma do caput deste artigo,
devendo ser analisados e julgados em igual período.

§2º Os recursos deverão ser realizados por meio de ofício dirigido à Comissão
Eleitoral, e protocolado junto à Secretaria do Conselho Regional de Saúde do Riacho
Fundo II, devendo conter o nome da entidade e/ou movimento social, CNPJ, os
motivos do recurso e as provas documentais das alegações que se fizerem
necessárias.

Capítulo VI
DA ELEIÇÃO

Art. 14. A eleição para preenchimento das vagas dos membros titulares e suplentes
no Conselho Regional de Saúde do Riacho Fundo II, ocorrerá por meio de Fórum
Ampliado e Qualificado dos Segmentos Trabalhadores e Usuários, no dia 02 de
outubro de 2021, às 14 horas, no endereço QN 9A, conjunto 02, lote 03, Espaço
Solidário do Riacho Fundo II.
Art. 15. A apresentação de cada Entidade para concorrer às vagas do CRS do Riacho
Fundo II será no início dos trabalhos do Fórum com seus nomes identificados numa
lista de presença.
§1º Haverá uma tolerância de 30 (trinta) minutos, ultrapassado esse período de
tempo, a Comissão Eleitoral não aceitará Entidades que chegarem após às 14h30.
§2º Pontualmente às 14h30 o Presidente da Comissão Eleitoral dará início aos
trabalhos do Fórum dos Trabalhadores e do Fórum dos Usuários.
Art. 16. Havendo consenso para escolha dos representantes titulares e suplentes
durante o Fórum dos segmentos, a eleição se dará por aclamação.
§1º As Entidades mais votadas por ordem decrescente terão seus assentos definidos
no CRS do Riacho Fundo II, sendo titulares primeiros e na sequência as suplências.
§2º Caso o número de Entidades eleitas forem iguais ao número de assentos titulares
no Conselho, cada Entidade eleita indicará também a suplência.
§3º Caso nos Fóruns não haja a participação de entidades suficientes para compor as
vagas existentes, haverá uma segunda convocação no prazo de 10 (dez) dias úteis, de
entidades para completar a composição dos segmentos do CRS do Riacho Fundo II.
Art. 17. Após o encerramento dos Fóruns Ampliados e Qualificados dos Segmentos,
o relator indicado pela Comissão Eleitoral para acompanhar as discussões deverá
lavrar a Ata da Eleição que constará as ocorrências do dia, os recursos e os pedidos
de impugnação, quando houver.
Parágrafo único. A Ata será assinada pelos representantes dos segmentos
participantes do processo e pelos membros da Comissão Eleitoral.
Art. 18. Cada Entidade eleita nos Fóruns Ampliados e Qualificados retornará a sua
base e indicará o(s) representante(s) que assumirá(ão) o(s) assento(s) na composição
do Conselho Regional de Saúde do Riacho Fundo II e encaminhará oficio à
Comissão Eleitoral no prazo de 07 (sete) dias informando a qualificação civil do(s)
seu(s) representante(s), seguindo a normativa do Decreto nº 39.738, de 28 de março
de 2019, após a data do Fórum.
Parágrafo único. A Superintendência da Região de Saúde Centro-Sul terá o prazo de
07 dias para informar, por ofício, à Comissão Eleitoral os nomes do seu(s)
representante(s).

Capítulo VII
DA POSSE

Art. 19. A posse dos conselheiros do Conselho Regional de Saúde do Riacho Fundo
II, titulares e suplentes, ocorrerá na primeira Reunião Ordinária após o término das
eleições.
Art. 20. A Comissão Eleitoral coordenará a abertura da primeira Reunião Ordinária
do CRS do Riacho Fundo II e dará posse aos novos membros eleitos.

Capítulo VIII
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 do Riacho Fundo II para o triênio 2021/2024.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 417, DE 24 DE AGOSTO DE 2021
A SECRETÁRIA 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 exercício de 2021, o valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e
cinquenta mil reais) em despesa de custeio e capital no âmbito do Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, que será descentralizado
diretamente à Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar
prevista no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0246, conforme Ofícios nº 419, 420,
414 e 418 constantes no Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP,
tendo como Natureza de Despesa 335043 e 445042 será distribuído conforme o valor
descrito no anexo único, tendo como objetivo atender a demanda específica das Unidades
Escolares vinculadas à Coordenação Regional de Ensino.
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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 de Ensino 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.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
 

ANEXO ÚNICO

Nº CRE / UE CAPITAL CUSTEIO TOTAL

1 CRE PLANO PILOTO R$ 150.000,00 R$ 400.000,00 R$ 550.000,00

  TOTAL R$ 150.000,00 R$ 400.000,00 R$ 550.000,00

PORTARIA Nº 418, DE 24 DE AGOSTO DE 2021
A SECRETÁRIA 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 exercício de 2021, o valor de R$ 371.750,00 (trezentos e
setenta e um mil setecentos e cinquenta 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 Brazlândia,
Ceilândia, Gama, Paranoá e de São Sebastião.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar
prevista no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0256, conforme Ofícios nº 908,
1030, 1031, 1101, 1107, 1111, 1114 e 1318, 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 de Ensino 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.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
 

ANEXO ÚNICO
Nº CRE / UE CAPITAL CUSTEIO TOTAL

1 CRE BRAZLÂNDIA R$ 109.750,00 R$ 0,00 R$ 109.750,00

2 CRE CEILÂNDIA R$ 120.000,00 R$ 0,00 R$ 120.000,00

3 CRE GAMA R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 60.000,00

4 CRE PARANOÁ R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00

5 CRE SÃO SEBASTIÃO R$ 77.000,00 R$ 0,00 R$ 77.000,00

TOTAL R$ 371.750,00 R$ 0,00 R$ 371.750,00

PORTARIA Nº 419, DE 24 DE AGOSTO DE 2021
A SECRETÁRIA 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 exercício de 2021, o valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte e
nove mil reais), em despesa de capital no âmbito do Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira - PDAF, que será descentralizado diretamente à Coordenação
Regional de Ensino de Ceilândia.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar
prevista no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0256, conforme Ofício nº 1068,
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 das Unidades Escolares vinculadas à
Coordenação Regional 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 de Ensino 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.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
 

ANEXO ÚNICO

Nº CRE / UE CAPITAL CUSTEIO TOTAL

1 CRE CEILÂNDIA R$ 129.000,00 R$ 0,00 R$ 129.000,00

  TOTAL R$ 129.000,00 R$ 0,00 R$ 129.000,00

PORTARIA Nº 420, DE 24 DE AGOSTO DE 2021
A SECRETÁRIA 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 exercício de 2021, o valor de R$ 640.400,00 (seiscentos e
quarenta mil e quatrocentos reais), em despesa de custeio no âmbito do Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, que será descentralizado
diretamente às Coordenações Regionais de Ensino de Brazlândia, Ceilândia, Paranoá,
Planaltina, Plano Piloto, Santa Maria, São Sebastião e Taguatinga.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar
prevista no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0255, conforme Ofícios nº 1317,
1027, 1028, 1029, 1041, 1096, 1106, 1110, 1132, 1100, 1022, 1025, 1026, constante no
Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP, tendo como Natureza de
Despesa 335043 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.
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Art. 3º As Coordenações Regionais de Ensino, por ocasião da execução do presente recurso,
deverão 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 de Ensino 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.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
 

ANEXO ÚNICO
Nº CRE / UE CAPITAL CUSTEIO TOTAL

1 CRE BRAZLÂNDIA R$ 0,00 R$ 85.000,00 R$ 85.000,00

2 CRE CEILÂNDIA R$ 0,00 R$ 87.400,00 R$ 87.400,00

3 CRE PARANOÁ R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

4 CRE PLANALTINA R$ 0,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00

5 CRE PLANO PILOTO R$ 0,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00

6 CRE SANTA MARIA R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

7 CRE SÃO SEBASTIÃO R$ 0,00 R$ 203.000,00 R$ 203.000,00

8 CRE TAGUATINGA R$ 0,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00

TOTAL R$ 0,00 R$ 640.400,00 R$ 640.400,00

PORTARIA Nº 421, DE 24 DE AGOSTO DE 2021
A SECRETÁRIA 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 exercício de 2021, o valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta
e cinco mil reais), em despesa de custeio no âmbito do Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira - PDAF, que será descentralizado diretamente às Coordenações
Regionais de Ensino do Gama e Planaltina.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar prevista
no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0238, conforme Ofício nº 1356, constante no
Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP, tendo como Natureza de Despesa
335043 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 As Coordenações Regionais de Ensino, por ocasião da execução do presente recurso,
deverão 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 de Ensino 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.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

 
ANEXO ÚNICO

Nº CRE / UE CAPITAL CUSTEIO TOTAL

1 CRE GAMA R$ 0,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00

2 CRE PLANALTINA R$ 0,00 R$ 155.000,00 R$ 155.000,00

  TOTAL R$ 0,00 R$ 245.000,00 R$ 245.000,00

PORTARIA Nº 422, DE 24 DE AGOSTO DE 2021
A SECRETÁRIA 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 exercício de 2021, o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e
cinquenta mil 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 Brazlândia, Planaltina e Taguatinga.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar
prevista no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0260, conforme Ofícios nº 1368,
1370 e 1377, 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 As Coordenações Regionais de Ensino, por ocasião da execução do presente
recurso, deverão 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 de Ensino 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.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
 

ANEXO ÚNICO

Nº CRE / UE CAPITAL CUSTEIO TOTAL

1 CRE BRAZLÂNDIA R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00

2 CRE PLANALTINA R$ 250.000,00 R$ 0,00 R$ 250.000,00

3 CRE TAGUATINGA R$ 160.000,00 R$ 0,00 R$ 160.000,00

  TOTAL R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00

PORTARIA Nº 424, DE 25 DE AGOSTO DE 2021
A SECRETÁRIA 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 2021, o valor de R$ 515.000,00 (Quinhentos e
quinze mil reais), em despesa de custeio e capital no âmbito do Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, que será descentralizado
diretamente às Coordenações Regionais de Ensino de Planaltina, Sobradinho e São
Sebastião.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda
Parlamentar prevista no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0247, conforme
Ofícios nº 1272, 1273, 1410, 1533 e 1534, constantes no Sistema de Controle de
Emendas Parlamentares - SISCONEP, tendo como Natureza de Despesa 335043 e
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.
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Art. 3º As Coordenações Regionais de Ensino, por ocasião da execução do presente
recurso, deverão 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 de Ensino 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.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
ANEXO ÚNICO

Nº CRE / UE CAPITAL CUSTEIO TOTAL

1 CRE PLANALTINA R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

2 CRE SOBRADINHO R$ 75.000,00 R$ 350.000,00 R$ 425.000,00

3 CRE SÃO SEBASTIÃO R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00

TOTAL R$ 115.000,00 R$ 400.000,00 R$ 515.000,00

DESPACHO DA SECRETÁRIA
Em 25 de agosto de 2021

TORNAR SEM EFEITO a RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, processo
00080-00089788/2018-34, Interessado: PNB - Construções e Empreendimentos
Imobiliários LTDA, Objeto do Processo: Locação do imóvel situado na Região
Administrativa do Paranoá - DF, Quadra 17 Conjunto 09 lote 01 do Paranoá/DF, com área
total de 1.030,32 m² (mil e trinta metros e trinta e dois centímetros quadrados), para
acomodar o Centro Interescolar de Línguas 01 do Paranoá e a Coordenação Regional de
Ensino do Paranoá da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, publicada no
DODF nº 161, de 25 de agosto de 2021, página 31.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 423, DE 24 DE AGOSTO DE 2021
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição prevista no artigo 3º, do Decreto nº
39.002, de 24 de abril de 2018, que regulamenta os artigos 44 e 45 da Lei Complementar
nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e por delegação de competência prevista na Portaria
nº 367, de 21 de julho de 2021, artigo 12, inciso VII, alínea "g", resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 408, publicada no DODF de 24 de agosto de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DENILSON BENTO DA COSTA

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

CONSELHO DISTRITAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos seis dias do mês de agosto do ano de 2021, às quinze horas e trinta minutos, por
videoconferência, reuniu-se o Conselho Distrital de Segurança Pública do Distrito Federal
- CONDISP, convocado conforme providências adotadas no processo 00050-
00006593/2021-74, com a presença dos seguintes: Secretário de Segurança Pública do
Distrito Federal e Presidente do CONDISP, JÚLIO DANILO SOUZA FERREIRA;
MILTOM RODRIGUES NEVES, representante da Secretaria de Segurança Pública do
Distrito Federal (titular) e Vice Presidente do CONDISP; THIAGO FREDERICO DE
SOUZA, Secretário Executivo do Condisp; JEFERSON LISBÔA GIMENES, Chefe da
Assessoria Especial de Articulação e Colegiados - ASCOL/SSP/DF; JORGE EDUARDO
NAIME BARRETO (titular), representante da PMDF; WILLIAN AUGUSTO
FERREIRA BOMFIM (titular) e EDUARDO JOSÉ MUNDIM (suplente), representantes
do CBMDF; FERNANDA VILELA WAHENDORFF (suplente), representante do
DETRAN/DF; CRISTIANO LOPES DA CUNHA (titular) e BRUNO SIGMARINGA
SEIXAS (suplente), representantes da Casa Civil do Distrito Federal; WAGNER FARIA

SANTANA (titular), representante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal; VICTOR LEONARDO ARIMATEA QUEIROZ (titular) e WALTER LUDWIG
ARMIN SCHROFF (suplente), representantes da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal; WALDEK FACHINELLI CAVALCANTE (titular), representante da
Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal; JOÃO QUIRINO VAN
LANGENDONCK FLORINO (titular), representante da Superintendência Regional da
Polícia Federal no Distrito Federal; REGISVAN SOARES DE ANDRADE (titular),
representante da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Distrito
Federal; FABIANO GOMES COSTA (suplente), representante do Sistema
Socioeducativo do Distrito Federal; RODNEY FREIRE DE SOUZA (titular) e JOSÉ
PEREIRA DOS SANTOS (suplente), representantes da Câmara Legislativa do Distrito
Federal; LEILA CURY (titular), representante do TJDFT; ALEXANDRE FERREIRA
DAS NEVES DE BRITO (suplente) do MPDFT; REINALDO ROSSANO ALVES
(titular), representante da DPDF; ANDREW FERNANDES FARIAS (suplente),
representante da OAB/DF; ANDRÉ BORGES AIRES (suplente), representante do
Conselho Comunitário de Segurança; ALEX DE OLIVEIRA GALVÃO (titular) e
ENOQUE VENÂNCIO DE FREITAS (suplente), representantes do Sindicato dos
Policiais Civis do DF; JAIR DIAS FRANCISCO (titular), representante do Clube dos
Bombeiros do DF; RICARDO MENDES VILLAFANE (titular) e MARCO ANTÔNIO
FARAH DE MESQUITA (suplente), Representantes do Sindicato dos Delegados de
Polícia do DF; ADJAYME DE FARIA MEL (titular), representante dos Agentes de
Trânsito do DETRAN/DF; CRISTINA MARIA ZACSESKI (titular) e ANALIA LAURA
SORIA BATISTA (suplente), representantes da Universidade de Brasília; EUGÊNIO
CESAR NOGUEIRA (titular) e WALDIR ALVES DA ASSUNÇÃO (suplente),
representantes da Associação dos Oficiais do CBMDF; DIVINO RUFINO DE ARAÚJO
(titular), representante da Associação dos Oficiais da PMDF; PAULO ROGÉRIO DA
SILVA (titular), Representante do Sindicato dos Policiais Penais do DF. O presidente do
CONDISP, Júlio Danilo Souza Ferreira, deu início à reunião cumprimentando os
Conselheiros e dando boas-vindas a todos e autorizou a participação dos senhor Edwin
Franco, da Defesa Civil e da senhora Gláucia Cristina da Silva, da PCDF, sem direito a
voto, como ouvintes, até que estejam devidamente empossados em substituição aos
Conselheiros anteriores. Passou a palavra a Thiago Frederico de Souza Costa, Secretário
Executivo do CONDISP, que iniciou a chamada para verificação das presenças.
Conferidas as presenças, passou-se ao primeiro item da Pauta e o Presidente do Condisp
solicitou aos Conselheiros que votassem para a aprovação da Ata da Reunião anterior.
Não havendo objeção, a Ata da 3ª Reunião Ordinária foi aprovada. Em atenção ao
segundo item da pauta, o Presidente conferiu posse ao senhor JOÃO QUIRINO VAN
LANGENDONCK FLORINO, representante da Polícia Federal, em substituição ao
Membro anteriormente designado, conforme Portaria SSP/DF n° 96, de 22 de junho de
2021. Seguindo para o terceiro item da pauta, sobre a aprovação do Regimento Interno do
Condisp, o Presidente pontuou sobre o prazo dado aos Conselheiros para o envio de
sugestões/alterações para a aprovação da minuta do Regimento Interno e disse que
somente um Conselheiro havia encaminhado manifestação. Passou a palavra ao Secretário
Executivo do CONDISP, que colocou em tela a Minuta do Regimento Interno contendo
as sugestões encaminhadas. Todas as propostas foram analisadas pela Assessoria Especial
de Articulação e Colegiados - ASCOL/SSP/DF e Assessoria Jurídico-Legislativa –
AJL/SSP/DF, as quais apresentaram manifestação pelo não acolhimento das sugestões de
alteração, conforme Manifestação 325 (66587433) e Nota Técnica N.º 194/2021 -
SSP/GAB/AJL (66747174) do Processo 00050-00003933/2021-13. Sem mais sugestões
de alteração, o Presidente retomou a palavra e a concedeu aos Conselheiros. O
Conselheiro Waldek Cavalcante defendeu as suas sugestões de alteração e solicitou que
todas as propostas fossem incluídas na minuta final do regimento interno. Não havendo
mais manifestações, o Presidente passou a palavra novamente ao Secretário Executivo do
CONDISP que sugeriu que o texto do Regimento Interno seja mantido tal como está, sem
o acolhimento das sugestões, conforme manifestações técnicas das assessorias da
SSP/DF. Sugeriu, então, que os Conselheiros enviassem propostas sobre temas para a
criação de Câmaras Técnicas Permanentes para deliberação e pediu à Assessoria Especial
de Articulação e Colegiados da SSP/DF para delimitar o prazo de recebimento das
manifestações a serem levadas à deliberação na próxima Reunião do Conselho. O
Conselheiro Waldek lembrou aos participantes que o quórum de 1/3 dos Conselheiros
para a criação de Câmaras Técnicas Permanentes não é exigível, pois o Regimento
Interno ainda não está publicado. O Secretário Executivo do CONDISP ponderou que o
assunto sobre a criação das Câmaras Temáticas poderá ser levado à Plenária na próxima
Reunião Ordinária para deliberação. O Presidente, então, propôs que o texto do
Regimento Interno seja aprovado como está e submeteu à votação. Não havendo
manifestação em contrário, declarou aprovada a minuta do Regimento Interno do
CONDISP, a qual será encaminhada à Casa Civil para publicação em Decreto. Seguindo
para o quarto item da Pauta, qual seja, o segundo processo eleitoral do Condisp, passou a
palavra ao Secretário Executivo do CONDISP, o qual salientou a importância do
encaminhamento para completar o quadro de Conselheiros, que até o momento não havia
preenchido as 6 vagas disponíveis. Informou que seria realizado processo seletivo
complementar e, não havendo manifestações, deu por aprovada a sugestão do
encaminhamento de minuta de Portaria para abertura de novo processo eleitoral. O Sr.
José Filho Soares Rocha, Coordenador de Orçamento, Finanças e Fundos –
COFF/SUAG/SEGI, representando a área técnica da Secretaria de Segurança Pública, em
cumprimento ao quinto item da pauta, apresentou Relatório de Acompanhamento dos
recursos transferidos na modalidade fundo a fundo, conforme Ofício – Circular n °
69/2021/GAB-SEGEN/MJ, demandado pela AGEPRO, realizadas até 30 de junho de
2021, aprovada perante o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), conforme
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