
Art. 2º Fixar prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos, admitida a sua
prorrogação por igual período, quando as circunstâncias assim o exigirem e desde que
devidamente justificado.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO RAMOS GONÇALVES

PORTARIA Nº 109, DE 18 DE MARÇO DE 2022

O CONTROLADOR SETORIAL DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
21, inciso III, da Portaria Conjunta nº 24, de 11 de outubro de 2017, publicada no
DODF nº 222, de 21 de novembro de 2017, do Senhor Secretário de Estado de Saúde
do Distrito Federal e do Senhor Controlador Geral do Distrito Federal, considerando o
disposto no artigo 211 e seguintes, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro
de 2011, resolve:

Art. 1º Reconduzir para a 27ª Comissão de Procedimento Disciplinar, de caráter
permanente, instituída pela Portaria nº 61, de 11 de fevereiro de 2022, publicada no
DODF nº 32, de 15 de fevereiro de 2022, os seguintes Processos Disciplinares, com a
finalidade de dar continuidade aos trabalhos de apuração e eventuais responsabilidades
administrativas:

I - Processo 0060-000865/2017 (PAD nº 004/2017).

II - Processo 00060-00048809/2017-55 (PAD nº 067/2017).
Art. 2º Fixar prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos, admitida a
sua prorrogação por igual período, quando as circunstâncias assim o exigirem e desde
que devidamente justificado.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO RAMOS GONÇALVES

PORTARIA Nº 110, DE 18 DE MARÇO DE 2022

O CONTROLADOR SETORIAL DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21,
inciso III, da Portaria Conjunta nº 24, de 11 de outubro de 2017, publicada no DODF nº 222,
de 21 de novembro de 2017, do Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e
do Senhor Controlador Geral do Distrito Federal, considerando o disposto no artigo 211 e
seguintes, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Reconduzir para a 28ª Comissão de Procedimento Disciplinar, de caráter permanente,
instituída pela Portaria nº 61, de 11 de fevereiro de 2022, publicada no DODF nº 32, de 15 de
fevereiro de 2022, os seguintes Processos Disciplinares, com a finalidade de dar continuidade
aos trabalhos de apuração e eventuais responsabilidades administrativas:

I - Processo 00060-00152522/2019-91 (PAD nº 304/2020).

II - Processo 00060-00149394/2019-06 (PAD nº 328/2020).
III - Processo 00060-00161725/2019-78 (PAD nº 333/2020).
IV - Processo 00060-00107461/2020-41 (PAD nº 372/2020).
V - Processo 00060-00178891/2020-47 (PAD nº 048/2021).
VI - Processo 00060-00107447/2020-47 (PAD nº 077/2021).
VII - Processo 00060-00483932/2019-81 (PAD nº 177/2021).
VIII - Processo 00060-00098428/2020-12 (PAD nº 261/2021).
IX - Processo 00060-00415562/2020-92 (PAD nº 269/2021).
X - Processo 00060-00410098/2020-48 (PAD nº 270/2021).
XI - Processo 00060-00393557/2020-11 (PAD nº 272/2021).
XII - Processo 00060-00441052/2020-71 (PAD nº 274/2021).
XIII - Processo 00060-00421990/2020-54 (PAD nº 275/2021).
XIV - Processo 00060-00378424/2020-15 (PAD nº 285/2021).
XV - Processo 00060-00428005/2018-17 (PAD nº 320/2021).
Art. 2º Fixar prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos, admitida a sua
prorrogação por igual período, quando as circunstâncias assim o exigirem e desde que
devidamente justificado.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO RAMOS GONÇALVES

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 246, DE 17 DE MARÇO DE 2022
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe conferem o artigo 105, Parágrafo Único, incisos I e III, da Lei Orgânica
do Distrito Federal, e os incisos V e XVII, do artigo 182, do Decreto nº 38.631, de 20 de
novembro de 2017, resolve:
Art. 1º Alterar o endereço da Escola Classe 03 da Estrutural, que passa a funcionar na QE 42
ÁREA ESPECIAL 01- GUARÁ II/DF, CEP:71.070-420, conforme processo 00080-
00093427/2018-92.
Art. 2º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

PORTARIA Nº 249, DE 18 DE MARÇO DE 2022
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe conferem o inciso V, parágrafo único, do artigo 105 da Lei Orgânica do
Distrito Federal e os incisos III e XIX do artigo 2º do Regimento Interno da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de
novembro de 2017, resolve:

Art. 1º O uniforme dos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal terá nova
modelagem nos termos estabelecidos no artigo 1º da Lei Distrital nº 1.161, de 19 de
julho de 1996, conforme especificações constantes dos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Durante o ano letivo de 2022, será permitido o uso concomitante do modelo
antigo com o novo modelo.
Art. 3º A partir do ano letivo de 2023, somente poderá ser utilizado o modelo
estabelecido nesta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as Portarias nº 17, de 29 de janeiro de 2014, nº 668, de 09 de
dezembro de 2021 e n° 40, de 18 de janeiro de 2022.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
 

ANEXO I

 
ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Item 1: BERMUDA UNISSEX na cor (azul marinho) Pantone 19-4052 Classic Blue.
Item 2: CALÇA UNISSEX na cor (azul marinho) Pantone 19-4052 Classic Blue.
Item 3: CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX em meia malha 55,8%
poliéster/44,2% algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor (azul) Pantone 290 C. Gola
redonda, em tecido ribana ou de 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180
g/m², largura de 2,0 cm (acabada), na cor (azul marinho) Pantone 19-4052 Classic
Blue. A tolerância de variação das medidas da gola é de 3%. No acabamento das
mangas, deverão ser costurados punhos em tecido ribana com a composição 67%
poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m², na cor (azul marinho) Pantone
19-4052 Classic Blue, largura de 1,5 cm (acabados). A costura dos ombros deve ser
dupla/reforçada. Na parte da frente, no lado esquerdo de quem veste, estampa do
Brasão do Distrito Federal, com as medidas de 4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm,
conforme tamanho da peça; e, logo abaixo, o nome da Unidade Escolar e respectiva
Coordenação Regional de Ensino com medidas de 8,5 cm de largura por 2,0 cm de
altura, com variação de +/- 0,5 cm, em fonte tipo Arial Black na cor (azul marinho)
Pantone 19-4052 Classic Blue. Na parte de trás, centralizado e abaixo da gola, o nome
da Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino, em fonte tipo Arial
Black, com as medidas de 15,0 cm de largura por 7,0 cm de altura, com variação de +/-
0,5 cm, na cor (azul marinho) Pantone 19-4052 Classic Blue; sendo esse aplicado pelo
processo de impressão automática de tinta ou serigrafia. A barra do corpo da camiseta
deve ser rebatida com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira ou similar
de duas agulhas. As linhas utilizadas devem ser 100% poliéster, preferencialmente nº
120, no mesmo tom das partes costuradas. A tolerância de variação na gramatura do
tecido poderá ser de até 3%.
Item 4: CAMISETA REGATA UNISSEX em meia malha 55,8% poliéster/44,2%
algodão, na gramatura de 180 g/m², na cor (azul) Pantone 290 C. Gola redonda, em tecido
ribana com a composição de 67% poliéster e 33% viscose, com gramatura de 180 g/m²,
largura de 2,0 cm (acabada) na cor (azul marinho) Pantone 19-4052 Classic Blue. A
tolerância de variação das medidas da gola é de 3%. Cavas das mangas em tecido ribana
com a composição de 67% Poliéster e 33% Viscose, com gramatura de 180 g/m², largura
de 1,5 cm (acabadas). A costura dos ombros deve ser dupla/reforçada. Na parte da frente,
no lado esquerdo de quem veste, estampa do Brasão do Distrito Federal, com as medidas
de 4,0 cm x 4,7 cm ou 7,0 cm x 8,3 cm, conforme tamanho da peça; e logo abaixo a
escrita do nome da Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino com
medidas de 8,50 cm de largura por 2,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm em fonte
tipo Arial Black na cor (azul marinho) Pantone 19-4052 Classic Blue. Na parte de trás,
centralizado e abaixo da gola, o nome da Unidade Escolar e respectiva Coordenação
Regional de Ensino, em fonte tipo Arial Black, com as medidas de 15,0 cm de largura por
7,0 cm de altura, com variação de +/- 0,5 cm, na cor (azul marinho) Pantone 19-4052
Classic Blue; sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta ou
serigrafia. A barra do corpo da camiseta deve ser rebatida com largura de 2,0 cm e
costurada em máquina galoneira ou similar de duas agulhas. As linhas utilizadas devem
ser 100% poliéster, preferencialmente nº 120, no
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