
IMÓVEL INSCRIÇÃO EXERCÍCIOS

CNB QD 8 LT 2 -

TAGUATINGA
52174867 2022

FUNDAMENTAÇÃO

Em que pese o contrato de locação apresentado ter como locatária a IGREJA BATISTA

EBENÉZER, a finalidade do imóvel é para estacionamento (segundo a cláusula segunda do

contrato), portanto, não enquadra-se nas condições estabelecidas nos artigos 4º, inciso II e 9º, inciso

II da Lei nº 6.466/2019, para ter direito à isenção do IPTU e da TLP, visto que, apenas imóveis

edificados e ocupados por templos religiosos poderão gozar da benesse fiscal, lote destinado à

estacionamento e não a templo religioso, não tem direito a isenção dos referidos tributos, Conforme

PARECER nº 21/2021 - NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, de 03 de fevereiro de 2022.

Este Despacho de Indeferimento será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.
A interessada tem o prazo de trinta dias, contados de sua ciência, para recorrer da presente
decisão ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, conforme o disposto no
artigo 70 c/c artigo 12 da Lei nº 4.567/11.
O Recurso deverá ser protocolizado no sítio www.economia.df.gov.br, na opção
atendimento virtual.

CRISTIANE ARAÚJO DE FARIA
Gerente

ATO DECLARATÓRIO Nº 573/2021 – NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

Processo: 0042-002404/2016; Interessado: M & C CONSTRUCOES E
INCORPORACOES EIRELI ME; CNPJ: 11.204.639.0001-05; CFDF: 07.674.972/001-85
- CANCELAMENTO DE INSCRICAO; Assunto: Revogação de Ato Declaratório /
Suspensão Cobrança ITBI - Integralização de capital.
A GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS
ESPECIAIS, DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DA
RECEITA, DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas
no artigo 96 do Decreto nº 35.565/2014, e tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Ordem de Serviço - SUREC n° 01/2018, c/c Ordem de Serviço - COTRI n°
01/2018, com fundamento no art. 156, inciso II, § 2º, inciso I, da Constituição da
República; arts 35 a 37 da Lei nº 5.172/66, Código Tributário Nacional; no art. 3º da Lei
nº 3.830/2006 e no art. 2º do Decreto nº 27.576/2006, e
- CONSIDERANDO que o período de análise da caracterização da preponderância da
atividade da pessoa jurídica tem sua contagem iniciada a partir da data de transmissão do
imóvel (§1º e 2§, art. 37/CTN c/c §2º e §3º, art. 3º da Lei nº 3.830/2006), o que só se
confirma com o respectivo registro do imóvel no Cartório competente;
- CONSIDERANDO que o período de análise da preponderância da atividade, estipulado
no Ato Declaratório nº 421 – GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 08 de julho de 2016 que
concedeu a suspensão da cobrança de do ITBI, foi feito com data estimada em relação ao
registro da terceira alteração contratual na Junta Comercial 07/06/2016 e não a partir da
data da transmissão efetiva dos imóveis no cartório competente, fato que ocorreu em:
janeiro de 2017, março de 2017 e janeiro de 2021;
- CONSIDERANDO que apenas cinco imóveis da lista dos imóveis constantes do ATO
DECLARATÓRIO Nº 421 – GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 08 de julho de 2016, foi
integralizado, ou seja, tiveram seu registro no Cartório competente;
DECLARA:
I – REVOGADO o Ato Declaratório nº 421 – GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 08 de
julho de 2016, em relação aos imóveis abaixo, os quais não foram transferidos em
operação de integralização de capital;

ADQUIRENTE: M & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – CNPJ Nº

11.204.639.0001-05

TRANSMITENTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA– CNPJ Nº

05376495000171

NATUREZA DA TRANSAÇÃO: Integralização de Capital

IDENTIFICAÇÃO DO

IMÓVEL
MAT/CART INSCRIÇÃO Nº da GUIA

TAGUA A CLARAS QS 5

RUA 310 LT 2 AP 1004
281361/03º 51484501 28/06/2016/213/000037-0

SAMAM COM E HAB QS

601 CJ D LT 1
324734/03º 4531456X 28/06/2016/213/000033-7

SAMAM COM E HAB QS

601 CJ D LT 2
324735/03º 45314578 28/06/2016/213/000034-5

II - SUSPENSA a cobrança de ITBI na transmissão do imóvel abaixo em integralização de
capital, ocorrida em 23/11/2015, na proporção do valor integralizado, em face da
impossibilidade da caracterização da atividade preponderante da empresa adquirente,
tendo em vista não haver decorrido o prazo de que tratam os §2º e §3º do art. 3º da Lei nº
3.830/2006:

ADQUIRENTE: M & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – CNPJ Nº

11.204.639.0001-05

TRANSMITENTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA– CNPJ Nº

05376495000171

NATUREZA DA TRANSAÇÃO: Integralização de Capital

IDENTIFICAÇÃO DO

IMÓVEL
MAT/CART INSCRIÇÃO Nº da GUIA

TAGUA A CLARAS QS 5

RUA 310 LT 2 AP 904
281357/03º 51484463 28/06/2016/213/000036-1

TAGUA QNA QD 3 LT 2 341892/03º 20000367 28/06/2016/213/000029-9

SAMAM ADE/S CJ 9 LT 10 216533/03º 48564184 28/06/2016/213/000030-2

SAMAM ADE/S CJ 9 LT 8 216531/03º 48564168 28/06/2016/213/000031-0

SAMAM ADE/S CJ 9 LT 9 216532/03º 48564176 28/06/2016/213/000032-9

O interessado adquirente fica desde já NOTIFICADO da obrigação de apresentar a esta
gerência, pelo atendimento virtual, até 05/2024, para a análise da preponderância da
receita operacional, que vai de 2015 a 2023, os seguintes documentos fiscais:
I. Livros Diário e Razão dos exercícios 2015 a 2023;
II. Balanços Patrimoniais e Demonstração de Resultado do Exercício dos exercícios de
2015 a 2023;
III. Plano de Contas dos exercícios 2015 a 2023;
IV. Os Livros Diário e Razão devem conter todas as contas patrimoniais e de resultados.
Caso o contribuinte não apresente esses documentos no prazo mencionado, o Ato
Declaratório poderá ser cassado.
Apurada a preponderância o imposto será devido nos termos da lei vigente à data da
aquisição objeto do presente ato (§§ 1º e 4º do art. 3º da Lei nº 3.830/2006).
O Recurso deverá ser protocolizado no sítio (www.economia.df.gov.br), na opção
atendimento virtual.
Este Ato Declaratório entrará em vigor na data de publicação no Diário Oficial do Distrito
Federal.

CRISTIANE ARAÚJO DE FARIA
Gerente

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 07 de fevereiro de 2022

TORNAR SEM EFEITO o EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2021D, publicado no DODF nº 26, de 07 de fevereiro
de 2022, página 61, considerando que os referidos extratos foram publicados com erro
material e em duplicidade. Processo 00060-00512421/2020-17.

MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA
Em 07 de fevereiro de 2022

TORNAR SEM EFEITO o Extrato de Nota de Empenho nº 2022NE00266, publicado no
DODF nº 17, de 25 de janeiro de 2022, página 35, referente ao processo 00060-
00007028/2022-78.

GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
 

RETIFICAÇÃO
Na Instrução nº 109, de 16 de julho de 2019, publicada no DODF nº 136, de 22 de julho
de 2019, página 20, ONDE SE LÊ: “...1095 dias, 3 anos...", LEIA-SE: “...367 dias,
equivalendo a 01 (um) ano e 02 (dois) dias...", mantendo-se inalterados os demais termos.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 72, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e
considerando o disposto no artigo 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, resolve:
Art. 1º Instituir Processo Seletivo Interno Simplificado para os Servidores da Carreira
Magistério Público do Distrito Federal do cargo de Professor de Educação Básica, para
atuar em oferta educacional na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), às
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pessoas privadas de liberdade custodiadas na Penitenciária Federal em Brasília/DF
(PFBRA), na forma presencial para o 1º segmento e na modalidade de Educação a
Distância (EaD) para os 2º e 3º segmentos, com tutoria presencial, conforme Acordo
de Cooperação Técnica nº 04, publicado no DODF nº 241, de 27 de dezembro de
2021, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio do
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), e o Distrito Federal, por meio da
Secretaria de Estado de Educação (SEE).

CAPÍTULO I
DA SELEÇÃO

Art. 2º A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para Professores de
Educação Básica, com exercício provisório no Centro Educacional 01 de Brasília
(CED 01 de Brasília), para atuar no Núcleo de Ensino da Penitenciária Federal em
Brasília/DF (PFBRA).
Art. 3º O Processo Seletivo será realizado por Banca Examinadora, conforme
Cronograma contido no Anexo I da presente Portaria.
§ 1º A Banca Examinadora será constituída por:
I - 1 (um) servidor da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB)/Unidade de
Gestão Articuladora da Educação Básica (UNIGAEB)/ Diretoria de Educação de
Jovens e Adultos (DIEJA);
II - 2 (dois) servidores da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB)/Unidade de
Gestão Articuladora da Educação Básica (UNIGAEB)/Diretoria de Educação de
Jovens e Adultos (DIEJA)/Gerência de Atenção à Educação Prisional (GEPRI);
III - 1 (um) servidor da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB)/Unidade de
Gestão Articuladora da Educação Básica (UNIGAEB)/Diretoria de Educação de
Jovens e Adultos (DIEJA)/Gerência de Atenção à Educação de Jovens e Adultos
(GEJA).
§ 2º O Processo Seletivo será regido por esta Portaria e terá validade pelo período de
1 (um) ano, prorrogável por igual período, de acordo com o interesse da
Administração Pública.
§ 3º A participação no Processo Seletivo será de caráter voluntário.

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA ATUAÇÃO

Art. 4º Os requisitos mínimos para atuar são:
§ 1º Para atuar no 1º segmento da EJA:
I - ser professor de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Distrito
Federal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar no regime de
20 (vinte) horas mais 20 (vinte) horas semanais;
II - ser professor de Atividades, com habilitação registrada no Sistema Integrado de
Gestão de Pessoas (SIGEP) da SEEDF;
III - ter aptidão em Educação Prisional registrada no SIGEP da SEEDF.
§ 2º Para atuar nos 2º e 3º segmentos da EJA:
I - ser professor de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Distrito
Federal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar no regime de
20 (vinte) horas mais 20 (vinte) horas semanais;
II - possuir formação e habilitação no componente curricular específico da área
pleiteada, devidamente registradas no SIGEP da SEEDF:
a) para atuar na Área do Conhecimento Linguagens, o professor deverá ter,
obrigatoriamente, formação em Letras, com dupla habilitação (Língua Portuguesa e
Língua Inglesa);
b) para atuar na Área do Conhecimento Matemática, o professor deverá ter,
obrigatoriamente, formação em Matemática;
c) para atuar na Área do Conhecimento Ciências da Natureza, o professor deverá ter,
obrigatoriamente, formação em Biologia, com habilitação em Ciências da Natureza;
d) para atuar na Área do Conhecimento Ciências Humanas, o professor deverá ter,
obrigatoriamente, formação em História;
e) para atuar nas Áreas do Conhecimento Projetos/Programas e Itinerário Formativo,
o professor deverá ter formação em área específica e/ou ser pedagogo com formação
específica, devidamente registradas no SIGEP da SEEDF.
III - ter aptidões em Educação Prisional e em Educação a Distância, devidamente
registradas no SIGEP da SEEDF.
§ 3º Para atuar como coordenador pedagógico do Núcleo de Ensino da Penitenciária
Federal em Brasília/DF, vinculado ao CED 01 de Brasília, o professor deverá:
I - ter formação em área específica e/ou ser pedagogo, com formação específica,
registradas no SIGEP da SEEDF;
II - ter aptidões em Educação Prisional e em Educação a Distância, registradas no
SIGEP da SEEDF.

CAPÍTULO III
DOS IMPEDIMENTOS

Art. 5º O professor estará impedido de participar deste Processo Seletivo caso tenha
participado do Processo de Remanejamento 2021/2022, de acordo com a Portaria nº
395-SEEDF, de 4 de agosto de 2021, e efetuado bloqueio de carência.

CAPÍTULO IV
DO TRABALHO

Art. 6º O Atendimento Educacional dar-se-á da seguinte forma:
I - 1º segmento presencial;
II - 2º e 3º segmentos - Educação a Distância (EaD), por meio de material impresso e
por área do conhecimento, com tutorias presenciais para esclarecer dúvidas dos
estudantes privados de liberdade da Penitenciária Federal em Brasília/DF, conforme
legislação em vigor.

CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 7º Os professores de Educação Básica da Carreira Magistério Público do
Distrito Federal desenvolverão atividades na PFBRA, considerando os critérios
estabelecidos no EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº
04/2021, publicado no DODF nº 241, de 27 de dezembro de 2021, em conformidade
com as seguintes atribuições:
I - respeitar todos os protocolos de segurança do Sistema Penitenciário Federal,
conforme normativos vigentes;
II - encaminhar a documentação exigida pela Penitenciária Federal em Brasília/DF
para o efetivo cadastro e acesso;
III - acessar a Penitenciária Federal em Brasília/DF mediante identificação prévia e
se submeter aos demais procedimentos de segurança para acesso à PFBRA, tais
como pórtico de detector de metais;
IV - estar ciente de que todos os materiais pedagógicos entregues aos custodiados
deverão ser previamente analisados pelos setores responsáveis pela segurança na
PFBRA;
V - apresentar-se com vestimentas que obedeçam aos critérios e procedimentos de
segurança da PFBRA, tais como: cores permitidas e ausência de peças metálicas
que acusem nos pórticos detectores de metais, conforme estabelecido nos
normativos vigentes. Caso sejam portadores de próteses metálicas ou implantes do
gênero, deverão apresentar laudo médico específico;
VI - participar dos momentos de formações, instruções e orientações sobre
procedimentos de segurança e educacionais na PFBRA sempre que for convocado;
VII - fomentar o estudo no ambiente prisional, acompanhar o desenvolvimento
pedagógico e prestar esclarecimentos que se fizerem necessários aos estudantes;
VIII - desenvolver, aplicar e recolher atividades educacionais, realizar processo de
avaliação, estudos e tutoria presencial voltados para os estudantes custodiados, de
acordo com as especificidades do público atendido na Penitenciária Federal em
Brasília/DF;
IX - planejar e desenvolver projetos que estejam em consonância com o Projeto
Político-Pedagógico do CED 01 de Brasília, no caso do professor da Área do
Conhecimento Projetos/Programas e Itinerário Formativo;
X - utilizar os instrumentos para registros do trabalho pedagógico, conforme
orientações e disponibilização da SEE/SUPLAV/DISINE/GSPU.

CAPÍTULO VI
DA INSCRIÇÃO E VAGAS

Art. 8º As inscrições serão realizadas das 8 horas do dia 7 de fevereiro de 2022 até
às 18 horas do dia 9 de fevereiro de 2022, exclusivamente pelo Sistema Eletrônico
de Informações (SEI).
Parágrafo único. O candidato deverá iniciar um processo do tipo "SEE - Gestão
Educacional - Processo Seletivo", incluir o documento "Requerimento Geral
(Formulário)", preencher este corretamente, solicitando a inscrição conforme
atuação pleiteada, e enviar o processo para
"SEE/SUBEB/UNIGEEB/DIEJA/GEPRI".
Art. 9º A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita
aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas nesta Portaria, em relação
às quais não poderá alegar desconhecimento.
Art. 10. A SEEDF não se responsabilizará por inscrições incorretas, bem como pela
apresentação de documentos comprobatórios (quando solicitados) em
desconformidade com esta Portaria.
Art. 11. As informações prestadas na inscrição do Processo Seletivo são de inteira
responsabilidade do candidato.
Art. 12. As inscrições que não corresponderem aos requisitos mínimos exigidos
nesta Portaria serão desconsideradas.
Art. 13. O Processo Seletivo visa ao provimento de 7 (sete) vagas para professores
de Educação Básica, da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, conforme
as especificidades a seguir:
I - 1 (uma) vaga para professor de Atividades, para atuar com o 1º segmento da EJA;
II - 1 (uma) vaga para a Área do Conhecimento Linguagens, para atuar com os 2º e
3º segmentos;
III - 1 (uma) vaga para a Área do Conhecimento Matemática, para atuar com os 2º
e 3º segmentos;
IV - 1 (uma) vaga para a Área do Conhecimento Ciências da Natureza, para atuar
com os 2º e 3º segmentos;
V - 1 (uma) vaga para a Área do Conhecimento Ciências Humanas, para atuar com
os 2º e 3º segmentos;
VI - 1 (uma) vaga para as Áreas do Conhecimento Projetos/Programas e Itinerário
Formativo, para atuar com os 2º e 3º segmentos;
VII - 1 (uma) vaga para atuar como coordenador pedagógico, para atuar com os 1º,
2º e 3º segmentos.
Art. 14. Os candidatos que pretendem pleitear vaga neste Processo Seletivo e não possuem
as aptidões mencionadas nesta Portaria registradas no SIGEP deverão, no ato da inscrição,
também enviar documentação comprobatória, referente à Formação Continuada (cursos de
aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos, Educação nas Prisões e/ou Direitos
Humanos) com carga horária mínima de 30 (trinta) horas, com a finalidade de se submeter
ao processo de concessão de aptidão em caráter excepcional, conforme procedimentos
estabelecidos pela Portaria nº 435, de 30 de agosto de 2021 e sua respectiva retificação,
publicada na Portaria nº 444, de 2 de setembro de 2021.
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CAPÍTULO VII
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Art. 15. A seleção dar-se-á nas seguintes etapas:
I - realização correta da inscrição via SEI;
II - investigação da vida pregressa, exigida e realizada pelo Departamento Penitenciário
Nacional (DEPEN), conforme normativos vigentes e de caráter eliminatório;
III - verificação da aptidão registrada no SIGEP para atuar em Educação Prisional, se tiver
interesse no 1º segmento da EJA;
IV - verificação das aptidões registradas no SIGEP para atuar tanto na Educação a
Distância quanto em Educação Prisional, se tiver interesse nos 2º e 3º segmentos da EJA
ou em atuar como coordenador nos 1º, 2º e 3º segmentos.
Art. 16. A classificação dar-se-á da seguinte forma:
I - os candidatos que possuem as aptidões mencionadas nesta Portaria registradas no
SIGEP terão prioridade no processo de classificação;
II - os candidatos que obtiveram concessão de aptidão em caráter excepcional neste
Processo Seletivo, conforme previsto pela Portaria nº 435, de 30 de agosto de 2021 e sua
respectiva retificação, publicada na Portaria nº 444, de 2 de setembro de 2021.
Art. 17. O candidato será eliminado caso não atenda às exigências deste Processo Seletivo.
Art. 18. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no sítio eletrônico da
SEEDF, conforme cronograma no Anexo I.
Art. 19. Caso o número de candidatos aprovados exceda o número de vagas disponível,
terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
I - possuir as aptidões citadas nesta Portaria registradas no SIGEP até a data da inscrição;
II - possuir mais tempo de SEEDF.
Art. 20. Os candidatos que forem aprovados em todas as etapas serão considerados aptos,
constituindo assim, após o preenchimento das vagas, o cadastro de reserva para possível
vacância.

CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS

Art. 21. Para interposição de recurso, o candidato deverá incluir, no processo SEI gerado
para inscrição, o documento "Recurso", redigir as justificativas de forma clara, objetiva e
consistente, com vistas à Banca Examinadora, e enviar o processo para
"SEE/SUBEB/UNIGEEB/DIEJA/GEPRI", conforme prazos estabelecidos no cronograma
constante no Anexo I desta Portaria.
Art. 22. O recurso deverá ser analisado pela Banca Examinadora para o exercício do poder
de reconsideração.
Art. 23. Será indeferido o recurso interposto fora do prazo estabelecido nesta Portaria.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 24. Os professores selecionados para atuar na PFBRA terão lotação provisória no
CED 01 de Brasília, unidade escolar vinculada à Coordenação Regional de Ensino do
Plano Piloto.
Art. 25. O cronograma das etapas deste Processo Seletivo encontra-se disponibilizado no
Anexo I desta Portaria.
Art. 26. Casos omissos serão dirimidos pela Banca Examinadora.
Art. 27. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
 

ANEXO I
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

ETAPAS DATAS LOCAIS

Período de inscrição 7 a 9/02/2022 Processo SEI

Análise documental 10/02/2022 DIEJA/GEPRI

Investigação da vida pregressa 7 a 10/02/2022 DEPEN

Resultado parcial 10/02/2022 (até as 16h) Site da SEEDF

Interposição de recursos 11/02/2022 (até as 16h) Processo SEI

Resultado Final 11/02/2022 (até as 18h) Site da SEEDF

PORTARIA Nº 73, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso XVIII, do artigo 182, do Regimento Interno desta
Pasta, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, tendo em vista o
disposto no Parecer nº 01/2022-CEDF, de 25 de janeiro de 2022, do Conselho de
Educação do Distrito Federal, aprovado na Câmara de Educação Básica de igual data, e,
ainda, o que consta no processo 00080-00009119/2022-73, resolve:
Art. 1º Validar o Plano de Implementação do Novo Ensino Médio da rede pública de
ensino do Distrito Federal.
Art. 2º Aprovar o Quadro-Resumo da Matriz Curricular do Novo Ensino Médio, que
constitui anexo único do citado parecer.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

PORTARIA Nº 74, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso XVIII, do artigo 182, do Regimento Interno desta
Pasta, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, tendo em vista o
disposto no Parecer nº 04/2022-CEDF, de 25 de janeiro de 2022, do Conselho de
Educação do Distrito Federal, aprovado na Câmara de Educação Básica de igual data, e,
ainda, o que consta no processo 00080-00148984/2019-39, resolve:
Art. 1º Indeferir o pleito de autorização da oferta do Ensino Fundamental - anos finais, do
Instituto Educacional de Brasília - INEB, situado na Área Especial, Lote 9, Parte B, Setor
Central, Lado Oeste, Gama - Distrito Federal, mantida por INEB - Instituto Educacional
de Brasília Ltda., com sede no mesmo endereço, registrado no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 37.984.598/0001-00.
Art. 2º Validar os atos escolares praticados pelo Instituto Educacional de Brasília - INEB,
para as turmas Ensino Fundamental - anos finais, a contar do ano letivo de 2021 até a data
da publicação da Portaria oriunda do citado Parecer.
Art. 3º Determinar que a instituição educacional proceda à imediata transferência dos
alunos matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental, bem como se abstenha de
efetuar novas matrículas nesta etapa.
Art. 4º Determinar que o órgão competente da SEEDF fiscalize o cumprimento da
determinação contida na alínea anterior.
Art. 5º Advertir a instituição educacional pelo descumprimento das normas dispostas para
o sistema de ensino do Distrito Federal.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

PORTARIA Nº 75, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso XVIII, do artigo 182, do Regimento Interno desta
Pasta, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, tendo em vista o
disposto no Parecer nº 02/2022-CEDF, de 25 de janeiro de 2022, do Conselho de
Educação do Distrito Federal, aprovado na Câmara de Educação Básica de igual data, e,
ainda, o que consta no processo 00080-00149152/2021-54, resolve:
Art. 1º Autorizar a abertura de polo presencial do Instituto Brasileiro de Educação
Profissional - IBREP, situado na Rua Lauro Linhares, nº 688, Centro Executivo Trindade-
Salas 401 e 501, Bairro Trindade, Florianópolis - SC, mantido pelo IBREP - Instituto
Brasileiro Profissional Ltda., CNPJ nº 08.146.138/0001-05, para a oferta do curso técnico
de nível médio de Técnico em Transações Imobiliárias, eixo tecnológico Gestão e
Negócios, na modalidade a distância, no endereço QNM 1, Conjunto H, Lote 40, Loja 01,
Ceilândia - Distrito Federal.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

PORTARIA Nº 76, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso XVIII, do artigo 182, do Regimento Interno
desta Pasta, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, tendo em
vista o disposto no Parecer nº 03/2022-CEDF, de 25 de janeiro de 2022, do Conselho de
Educação do Distrito Federal, aprovado na Câmara de Educação Básica de igual data, e,
ainda, o que consta no processo 00080-00210295/2020-94, resolve:
Art. 1º Acolher o pedido de arquivamento do presente Processo, de interesse da Escola
Snoopy, localizada no Setor Habitacional Arniqueira, Conjunto 5, Chácara 48, Lote 10,
Arniqueira, Brasília - Distrito Federal, mantida pelo Centro Educacional Fontes do Saber
EIRELI, a qual tem sede no mesmo endereço, inscrito no CNPJ sob o nº
29.699.012/0001-38.
Art. 2º Validar os atos escolares irregularmente praticados pela instituição educacional, a
contar do ano de 2020, ano de autuação do presente Processo, até 31 de dezembro de
2021.
Art. 3º Advertir o mantenedor Centro Educacional Fontes do Saber EIRELI pelo
descumprimento das normas vigentes para o sistema de ensino do Distrito Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

PORTARIA Nº 77, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022
Dispõe sobre normas para contratação temporária de professor substituto para atender à
necessidade de excepcional interesse público na Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal e dá outras providências.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições previstas nos incisos III e V, do parágrafo único, do artigo 105, da Lei Orgânica
do Distrito Federal; nos incisos II, V, X e XVI, do artigo 182, do Regimento Interno da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regulamentado pelo Decreto nº 38.631,
de 2017; considerando a competência do Distrito Federal de proporcionar os meios de acesso
à educação, em observância, entre outros, aos preceitos da Constituição Federal, de 1988;
considerando as disposições previstas na Lei nº 4.266, de 11 de dezembro de 2008, alterada
pela a Lei nº 5.626, de 14 de março de 2016, que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos
termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal, de 1988; considerando a
regulamentação da contratação temporária de professor substituto, para atender à necessidade
de excepcional interesse público na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, nos termos
do Decreto nº 37.983, de 1º de fevereiro de 2017, resolve:
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