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Art. 8º 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 à autorização
da SUPLAV.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JÚLIO GREGÓRIO FILHO
___________________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreções no original, publicada no DODF
n° 94, de 17/05/2018, página 11.
ANEXO ÚNICO
Nº
1

CRE
CEILÂNDIA

ESCOLA
EC 10 DE CEILÂNDIA
TOTAL

CAPITAL
0,00
00,00

CUSTEIO
24.000,00
24.000,00

TOTAL
24.000,00
24.000,00

PORTARIA Nº 135, DE 18 DE MAIO DE 2018 (*)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições regimentais e considerando o disposto na Lei nº 6.023 de 18 de dezembro
de 2017, e demais normativos que dispõem sobre o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, RESOLVE:
Art. 1º Tornar público, para o exercício de 2018, o valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e
oitenta mil reais) em despesas de custeio e capital no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, que será descentralizado diretamente às
Unidades Escolares da Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho - CRE.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar
prevista nos Planos de Trabalhos nº 12.122.6221.2387.0098, 12.122.6221.2387.0099,
12.122.6221.2387.0097, 12.122.6221.2387.0100 e 12.122.6221.2387.0096, tendo como Natureza de Despesa nº 335043 e 445042 e será distribuído conforme o valor descrito no anexo
único, tendo como objetivo atender às demandas específicas das Unidades Escolares.
Art. 3º As Unidades Escolares, por ocasião da execução do recurso, deverão autuar, no
Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processos apartados à Prestação de Contas da UEx,
que será inicialmente composto por:
I - Portaria que descentralizou o recurso;
II - Ata de Prioridades (Plano de Trabalho) com destinação do valor descentralizado à
respectiva unidade escolar.
Art. 4º Por ocasião do pagamento do recurso constante no anexo único, o Ordenador de
Despesas deverá observar a regularidade da apresentação da prestação de contas pela Unidade Executora.
Art. 5º As contratações e pagamentos deverão ser efetivados obedecendo aos normativos
regulamentares do PDAF, acrescidos dos procedimentos abaixo elencados:
I - pagamento por meio de cheque nominativo ao próprio fornecedor do produto e/ou
serviço.
II - anexação das cópias dos cheques emitidos ao processo;
III - identificação na nota fiscal da unidade escolar a que se destinam os recursos; e
IV - atesto de recebimentos dos produtos e/ou execução dos serviços deverão ser assinados
por servidores regularmente lotados na unidade escolar contemplada;
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 Conta da Uex da Unidade Escolar.
Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à Prestação
de Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.
Art. 7º O processo de Liberação de Recursos deverá ser apensado ao processo de Prestação
de Contas da Unidade Escolar.
Art. 8º 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 no exercício referente ao primeiro pagamento, à utilização dos recursos ficará condicionada à autorização da
SUPLAV.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JÚLIO GREGÓRIO FILHO
__________________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreções no original, publicada no DODF
nº 96 de 21/05/2018, páginas 13/14.
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Art. 1º Tornar público, para o exercício de 2018, o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito
mil reais) em despesas de custeio no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa
e Financeira - PDAF, que será descentralizado diretamente às Unidades Escolares da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga - CRE.
Art. 2º Os recursos disponibilizados na presente portaria são oriundos de Emenda Parlamentar prevista nos Programas de Trabalhos números 12.122.6221.2387.0094 e
12.122.6221.2387.0095, natureza de despesa nº 335043, e serão distribuídos conforme os
valores descritos no anexo único, tendo como objetivo atender as demandas específicas das
Unidades Escolares.
Art. 3º As Unidades Escolares, por ocasião da execução do recurso, deverão autuar, no
Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processos apartados à Prestação de Contas da UEx,
que será inicialmente composto por:
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 Por ocasião do pagamento do recurso constante no anexo único, o Ordenador de
Despesas deverá observar a regularidade da apresentação da prestação de contas pelas
Unidades Executoras.
Art. 5º As contratações e pagamentos deverão ser efetivados obedecendo aos normativos
regulamentares do PDAF, acrescidos dos procedimentos abaixo elencados:
I - pagamento por meio de cheque nominativo ao próprio fornecedor do produto e/ou
serviço.
II - anexação das cópias dos cheques emitidos ao processo;
III - identificação na nota fiscal da unidade escolar a que se destinam os recursos; e
IV - atesto de recebimentos dos produtos e/ou execução dos serviços deverão ser assinados
por servidores regularmente lotados na unidade escolar contemplada;
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 Conta da Uex da Unidade Escolar.
Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à Prestação
de Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.
Art. 7º O processo de Liberação de Recursos deverá ser apensado ao processo de Prestação
de Contas da Unidade Escolar.
Art. 8º 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 à autorização
da SUPLAV.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JÚLIO GREGÓRIO FILHO
___________________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreções no original, publicada no DODF
n° 102, de 29/05/2018, página 7.
ANEXO ÚNICO
1
2

CRE
TAGUATINGA
TAGUATINGA

ESCOLA
EC 02 DE VICENTE PIRES
EC COLONIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES
TOTAL

CUSTEIO
24.000,00
24.000,00
48.000,00

PORTARIA Nº 143, DE 25 DE MAIO DE 2018 (*)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições regimentais e considerando o disposto na Lei nº 6.023 de 18 de dezembro
de 2017, e demais normativos que dispõem sobre o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, RESOLVE:

PORTARIA Nº 294, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018(*)
Constitui o Ato Normativo Setorial no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal - SEEDF, previsto no inciso XIV do caput do art. 2° do Decreto Distrital no
37.843, de 2016, que regulamenta a aplicação do Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil - MROSC no âmbito do Distrito Federal, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no
uso de suas atribuições legais, conforme prevê o artigo 105, parágrafo único, inciso III, da
Lei Orgânica do Distrito Federal, e o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto n° 38.631, de 20 de novembro de 2017, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB;
CONSIDERANDO o disposto na Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Distrital n° 4.049, de 04 de dezembro de 2007 - Lei de
Subvenções Sociais do Distrito Federal;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Distrital n° 37.843, de 13 de dezembro de 2016,
de emissão da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria n° 42, de 25 de fevereiro de 2013, de emissão da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria n° 43, de 25 de fevereiro de 2013, de emissão da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria n° 183, de 26 de abril de 2017, de emissão da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria n° 04, de 08 de janeiro de 2018, de emissão da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF;

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012018100500008

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CRE
1 SOBRADINHO
2 SOBRADINHO
3 SOBRADINHO

Escola
EC 11 de Sobradinho
EC 16 de Sobradinho
CEF 03 de Sobradinho
TOTAL

CAPITAL
R$ 60.000,00
R$ 0,00
R$ 30.000,00
R$ 90.000,00

CUSTEIO
R$ 60.000,00
R$ 300.000,00
R$ 30.000,00
R$ 390.000,00

TOTAL
R$ 120.000,00
R$ 300.000,00
R$ 60.000,00
R$ 480.000,00
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CONSIDERANDO a Resolução nº 1/2012- CEDF, de 11 de setembro de 2012, de emissão
do Conselho de Educação do Distrito Federal;
CONSIDERANDO a Decisão n° 1877/2015, de 28 de maio de 2015, de emissão do Tribunal
de Contas do Distrito Federal - TCDF, RESOLVE:
Art. 1º Constituir o Ato Normativo Setorial no âmbito da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal - SEEDF, previsto no inciso XIV do caput do art. 2° do Decreto Distrital
nº 37.843, de 2016.
Art. 2º Considerar os seguintes conceitos para efeitos desta Portaria:
I. OBJETO: delimitação do interesse mútuo entre os partícipes, a ser realizado na parceria;
II. META: definição de marcos a serem atingidos e/ou de parâmetros e limites para a
realização do objeto da parceria, qualitativos e/ou quantitativos;
III. RESULTADO ESPERADO: fim ou produto de um conjunto de ações ou atividades
realizadas durante a vigência da parceria;
IV. INDICADOR: referência ou instrumento por meio do qual se possa verificar a evolução
do resultado esperado durante a sua realização;
V. PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE: referência para avaliar e comparar
o desempenho do resultado esperado durante a vigência da parceria;
VI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: organização da vigência da parceria em fases,
etapas ou períodos, com a respectiva descrição dos resultados esperados, indicadores e
parâmetros para aferição da qualidade;
VII. VALOR DE REFERÊNCIA: valor transferido pela SEEDF à OSC parceira, correspondente ao custeio de despesas relativas ao alcance dos resultados esperados do objeto da
parceria, com base no cronograma do ajuste.
DO PLANEJAMENTO, SELEÇÃO E HABILITAÇÃO
Art. 3º O Chamamento Público é a regra para selecionar Organização da Sociedade Civil
(OSC) para celebrar parceria no âmbito da SEEDF, envolvendo ou não o compartilhamento
de bem patrimonial, com ou sem transferência de recursos financeiros entre os partícipes.
Art. 4º A proposição de chamamento público será apresentada ao Secretário, pela área
técnica demandante, mediante a Nota Técnica contida no Anexo I.
Art. 5º A área técnica demandante promoverá o diálogo com a sociedade civil para subsidiar
a elaboração do edital, mediante reuniões técnicas, audiências e/ou consultas públicas com a
participação das OSC's com potencial interesse no objeto da parceria, desde que adotados os
procedimentos relativos à transparência e impessoalidade.
Art. 6º A área técnica demandante disponibilizará orientações para as OSC's elaborarem suas
propostas, por meio de roteiro disponibilizado em anexo ao edital ou mediante a realização
de atividades formativas, tais como cursos no Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais
de Educação - EAPE, na Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV, divulgação de
cartilhas, vídeos publicados no sítio oficial da SEEDF e oficinas na fase de inscrições do
chamamento público.
Art. 7º A Comissão de Seleção é a unidade colegiada destinada a processar e julgar
chamamentos públicos relativos às parcerias, e sua designação ocorrerá mediante ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um
servidor ocupante de cargo efetivo.
Art. 8º O procedimento para definição do valor de referência ou de valor/teto estimado, nos
termos do Decreto Distrital n° 37.843/2016, observará os seguintes critérios:
I. definição do resultado esperado, do respectivo indicador e do parâmetro para aferição da
qualidade pela área técnica demandante;
II. composição dos custos, valores e indicação do prazo estimado para alcance do resultado
esperado pela área técnica demandante;
III. realização de pesquisa pelo setor competente, na forma do Regimento Interno, para
verificação dos custos e valores informados pela área técnica em relação aos praticados no
mercado, considerando os termos do Decreto Distrital nº 36.220, de 30 de dezembro de 2014,
e suas alterações.
Art. 9º O valor de referência ou o valor/teto estimado serão fixados mediante Portaria
específica da SEEDF, quando envolver duas ou mais parcerias.
Art. 10 Os resultados esperados, os indicadores e os parâmetros para aferição da qualidade
constarão no edital de chamamento público como requisito a ser observado pela OSC.
Art. 11 A exigência de contrapartida, quando houver, será exclusivamente em bens e/ou
serviços e atenderá aos seguintes requisitos:
I. limites e parâmetros previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal;
II. benefício da contrapartida ao usuário público-alvo da parceria;
III. verificação dos custos relativos ao equivalente monetário dos bens e/ou serviços com os
praticados no mercado, pelo setor competente da SEEDF, conforme definido no Regimento
Interno.
Art. 12 A exigência de experiência observará, sempre que possível, o mínimo de 02 (dois)
anos no objeto ou em atividade de natureza semelhante, admitidos os documentos para
comprovação previstos no Decreto Distrital n° 37.843/2016.
Parágrafo único. A exigência relativa ao prazo de experiência poderá ser reduzida, mediante
autorização específica do Secretário, na hipótese de nenhuma OSC atingi-la.
Art. 13 A atuação em rede será justificada pela área técnica e poderá ser admitida nos
Editais, mediante cláusula específica, para os casos de parcerias em que se exija a participação de mais de uma OSC para compartilhar e complementar a execução do objeto e/ou
dar mais eficiência à sua realização, conforme a sua complexidade ou mesmo seu alcance
territorial.

Art. 14 O processo seletivo, mediante Edital de Chamamento Público, obedecerá as fases
previstas no art. 29, I, do Decreto Distrital n° 37.843/2016, cujas etapas e procedimentos
serão organizados conforme a seguir:
I. seleção da proposta; e
II. habilitação.
Art.15 A seleção da proposta consiste na apresentação pela OSC proponente, à Comissão de
Seleção, de ficha de inscrição e de proposta nos termos do roteiro para elaboração de
propostas, ambas anexas ao Edital, com as seguintes etapas:
I. entrega da ficha de inscrição e da proposta pela OSC, conforme os procedimentos, roteiros,
prazos e locais previstos em Edital;
II. análise e classificação das propostas pela Comissão de Seleção;
III. divulgação do resultado provisório de classificação das propostas;
IV. apresentação de recurso dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão de
Seleção que proferiu a decisão, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05
(cinco) dias, observados os termos do art. 21 do Decreto Distrital n° 37.843/2016;
V. divulgação e homologação do resultado final de classificação das propostas.
Art. 16 O roteiro para elaboração da proposta, Anexo ao Edital, conterá no mínimo:
I. identificação do proponente;
II. planejamento técnico;
III. cronograma de Execução, conforme Anexo II;
IV. previsão de receitas e de despesas, com destaque para os valores dos tributos e dos
encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre as atividades previstas para a execução do
objeto, ou informações relativas a eventuais imunidades ou isenções, bem como dos percentuais e valores que poderão ser provisionados para verbas rescisórias;
V. cronograma de desembolso.
§1° A não apresentação tempestiva da ficha de inscrição e da proposta é causa de desclassificação da OSC proponente.
§2° Os critérios de classificação das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de
pontuação e ao peso atribuído a cada um desses, guardarão consonância com os objetivos das
Políticas Educacionais, da LDB e com os objetivos específicos da ação, programa ou projeto
afim.
Art. 17 Não havendo a apresentação de recurso contra o resultado final de classificação das
propostas, nos termos do inciso IV do art. 15 desta Portaria, a Comissão de Seleção adotará
as providências para processamento e julgamento da habilitação.
Art. 18 A habilitação consiste na análise pela Comissão de Seleção da documentação
apresentada pela OSC classificada, com as seguintes etapas:
I. entrega pela OSC da documentação de habilitação prevista no Anexo III, conforme os
procedimentos, prazos e locais indicados no Edital, sob pena de inabilitação;
II. realização de diligências para consultar o Sistema de Gestão Governamental - SIGGO e
o Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas - CEPIM, a fim de
verificar se há ocorrência impeditiva em relação à classificada, e havendo impedimento a
Comissão de Seleção inabilitará a OSC;
III. realização de diligências para consultar na internet as certidões elencadas no Anexo III,
quando verificada irregularidade formal, ou, se for o caso, notificar a OSC para regularizar
a situação em até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de inabilitação;
IV. divulgação do resultado provisório de habilitação das OSC's classificadas;
V. apresentação de recurso dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão de
Seleção que proferiu a decisão, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05
(cinco) dias, observados os termos do art. 21 do Decreto Distrital n° 37.843/2016;
VI. divulgação do resultado definitivo de habilitação das OSC's classificadas.
§1° A não entrega ou a entrega intempestiva da documentação elencada no Anexo III é causa
de inabilitação da OSC classificada.
§2° Na hipótese de entrega intempestiva da documentação, a Comissão de Seleção informará
ao Secretário o resultado definitivo de habilitação, para fins de adoção de providências
relativas à celebração da parceria, conforme o critério de oportunidade e conveniência da
administração pública e a correspondente disponibilidade orçamentária.
Art. 19 A demonstração do cumprimento dos requisitos de habilitação previstos em Edital de
Chamamento Público poderá ser realizada mediante comprovação de registro em Cadastro
específico da Secretaria de Estado de Educação, quando houver.
Art. 20 O Edital de Chamamento Público poderá ter caráter permanente quando a finalidade
for selecionar OSC para realizar programa, projeto ou outra ação das Políticas Públicas
Educacionais, que demandem a necessidade de um fluxo contínuo de celebração de parcerias,
a exemplo dos objetos relacionados à educação infantil e às ações de habilitação e reabilitação para estudantes com deficiência.
Art. 21 A SEEDF publicará o extrato do Edital de Chamamento Público no Diário Oficial do
Distrito Federal-DODF e sua íntegra no sítio oficial www.se.df.gov.br.
DA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA
Art. 22 A celebração da parceria é o momento posterior ao encerramento do Edital de
Chamamento Público e ocorrerá conforme o critério de oportunidade e conveniência da
administração pública e a correspondente disponibilidade orçamentária.
Art. 23 O chamamento público é requisito para a celebração de parceria cujo objeto envolva
o compartilhamento de bem patrimonial, independentemente da parceria envolver ou não a
transferência de recursos financeiros entre os partícipes.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012018100500009

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Art. 24 A OSC habilitada em Edital de Chamamento Público será convocada para celebrar
a parceria mediante comunicação oficial do Secretário, que informará no mínimo o prazo, a
forma, os parâmetros gerais a serem observados e a indicação do local para entrega da
documentação prevista no Anexo IV.
Art. 25 O setor indicado para receber a documentação da OSC convocada, conforme previsto
no art. 24 desta Portaria, adotará as providências necessárias para a conferência, atesto e
autuação de processo administrativo eletrônico, realizando as diligências necessárias, remetendo os autos ao setor competente, na forma do Regimento Interno, mediante Nota
Técnica, conforme Anexo V, para adoção das providências pertinentes e relativas às seguintes ações:
I. solicitar autorização à GOVERNANÇA-DF, quando for caso, e, sempre que possível, em
processo eletrônico;
II. indicar dotação orçamentária;
III. emitir a nota de empenho, se for o caso;
IV. realizar o exame de compatibilidade dos custos e valores indicados no Plano de Trabalho
com os praticados no mercado, quando for o caso;
V. elaborar a minuta definitiva de termo de colaboração, fomento ou acordo de cooperação,
conforme o caso;
VI. emitir o relatório e parecer técnico para subsidiar a aprovação do Plano de Trabalho.
Art. 26 A análise e aprovação do Plano de Trabalho levará em consideração os requisitos
previstos no art. 28 do Decreto Distrital n° 37.843/2016, inclusive o relatório e parecer
técnico, que avaliará no mínimo:
I. a compatibilidade do objeto da parceria com os objetivos, finalidades institucionais e
capacidade técnica e operacional da OSC selecionada;
II. a adequação do mérito da proposta em relação ao objeto da parceria;
III. a identidade e reciprocidade de interesse dos partícipes na realização da parceria em
mútua cooperação;
IV. a viabilidade de execução da parceria;
V. a adequação do cronograma de desembolso;
VI. a descrição de meios disponíveis para fiscalização e monitoramento da execução da
parceria;e
VII. a orientação técnica sobre a designação do Gestor da parceria e da comissão de
monitoramento e avaliação.
Art. 27 O Plano de Trabalho será elaborado pela OSC com base no roteiro previsto no Anexo
VI.
Art. 28 Deverá constar em anexo do Plano de Trabalho informações sobre eventuais recursos
complementares que irão convergir em esforços para alcance dos resultados esperados, bem
como sobre a fruição de isenções de contribuições sociais relacionadas ao Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS.
Art. 29 Os recursos complementares contidos no anexo do Plano de Trabalho, públicos ou
privados, não serão considerados para fins de cálculos do valor global da parceria, cabendo
a área técnica se manifestar expressamente no relatório e parecer técnico, referido no art. 26
desta Portaria, quanto ao interesse público nos casos em que o Plano de Trabalho contenha
a previsão de recursos complementares para consecução do objeto.
Art. 30 A OSC parceira deverá colocar à disposição da SEEDF a capacidade instalada
pactuada no Plano de Trabalho, durante a vigência da parceria, quando a prestação de
atendimento a estudantes da Rede Pública de Ensino constituir meta e/ou resultado esperado
do ajuste.
Art. 31 A SEEDF poderá solicitar outras informações necessárias à boa execução e acompanhamento do objeto da parceria.
Art. 32 A área técnica responsável pela análise do Plano de Trabalho poderá realizar
diligências para solicitar ajustes no Plano de Trabalho, como condição para sua aprovação,
desde que devidamente motivada, a fim de adequá-lo à proposta selecionada, aos termos do
Edital, às peculiaridades das Políticas Públicas Educacionais ou à demanda identificada para
o objeto, concedendo prazo à OSC de até 05 (cinco) dias.
Art. 33 A designação do Gestor obedecerá aos seguintes parâmetros:
I. limite de até 05 (cinco) parcerias, com um endereço de execução cada, para acompanhamento simultâneo por cada Gestor;
II. cargo, formação e lotação compatível com a natureza e complexidade do objeto da
parceria;
III. conclusão de curso de capacitação para desempenho da função de Gestor;
Parágrafo único. É vedada a acumulação da função de Gestor, simultaneamente, à função de
membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias - CMAP.
Art. 34 Nos casos de parceria celebrada com previsão de atuação em rede é obrigatória a
designação de Comissão para gestão da parceria.
Art. 35 Nos casos de designação de Comissão para gestão da parceria, a coordenação dessa
comissão ficará a cargo de um servidor efetivo.
Art. 36 A modulação relativa aos Gestores de parceria será objeto de Portaria específica.
Art. 37 A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias - CMAP, instituída pela
Portaria SEEDF n° 148, de 28 de maio de 2018, e suas alterações, é responsável pelas ações
de monitoramento e avaliação das parcerias abrangidas por esta Portaria.

Art. 38 O servidor indicado para Gestor ou membro da Comissão de Monitoramento e
Avaliação das parcerias deverá declarar-se impedido para desempenho das respectivas fun
ções nas hipóteses previstas no Decreto Distrital n° 37.843, de 2016.
Art. 39 O Secretário decidirá sobre os aspectos previstos no art. 5° do Decreto Distrital n°
37.843/2016, em caráter prévio à celebração da parceria, conforme a seguir:
I. avaliação da capacidade operacional da administração pública distrital para celebrar a
parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades;
II. avaliação de compatibilidade das finalidades institucionais das organizações da sociedade
civil com o objeto da parceria e da viabilidade técnica, operacional e financeira das propostas;
III. designação de gestores capacitados a controlar e fiscalizar; e
IV. capacitação de pessoal e disponibilização de estrutura para apreciação das propostas de
parceria e das prestações de contas.
Art. 40 Adotadas as providências previstas no art. 25 desta Portaria, os autos serão encaminhados para emissão de parecer jurídico, observado o disposto no parágrafo único do
art. 15 do Decreto Distrital n° 37.843, de 2016, após atendidos todos os requisitos do art. 29,
I a VI do referido Decreto, mediante emissão de Nota Técnica apontando as providências
adotadas, conforme Anexo VII, que indicará a presença ou não dos elementos técnicos
mínimos que subsidiarão a análise jurídica de adequação jurídico-formal quanto aos requisitos necessários para a celebração de parceria.
DA DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E NÃO APLICAÇÃO DA
EXIGÊNCIA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Art. 41 O chamamento público é obrigatório na seleção de OSC para celebrar parceria com
a SEEDF, ressalvadas as hipóteses de dispensa, de inexigibilidade e de não aplicação de
chamamento público, previstas no Decreto Distrital n° 37.843, de 2016.
Art. 42 A dispensa da realização do chamamento público no caso de urgência decorrente de
paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, exigirá a apresentação, pelo Secretário, de justificativa caracterizando a situação de urgência para dispensa do chamamento público, de
justificativa da escolha da OSC, bem como a demonstração das providências para a realização de Chamamento Público.
Art. 43 A dispensa da realização do chamamento público no caso de prestação de serviços
de educação atenderá aos requisitos de credenciamento prévio da OSC nos termos do art. 24
do Decreto Distrital n° 37.843, de 2016, e de apresentação, pelo Secretário, de justificativa
indicando a opção pela dispensa de chamamento público, a hipótese de dispensa e a motivação para escolha da OSC.
Art. 44 A inexigibilidade de chamamento público exigirá a apresentação, pelo Secretário, de
justificativa quanto à opção pela inexigibilidade de chamamento público e a caracterização
de uma das hipóteses previstas no art. 25 do Decreto Distrital n° 37.843/2016.
Art. 45 O credenciamento prévio e o cadastro específico de parceiras de que tratam o art. 24,
IV, e art. 25, V, do Decreto Distrital n° 37.843, de 2016, compreende o credenciamento,
recredenciamento e autorização para Instituições de Educação Básica e de cursos, realizada
pela SEEDF com base nas normas estabelecidas pelo Conselho de Educação do Distrito
Federal para o Sistema de Ensino do Distrito Federal, em observância às disposições da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Art. 46 A não aplicação da exigência de chamamento público atenderá aos requisitos e
procedimentos previstos no Decreto Distrital n° 37.843, de 2016, e suas alterações.
Art. 47 A ausência de chamamento público por dispensa ou inexigibilidade exigirá a apresentação de justificativa formal pelo administrador público, conforme a seguir:
§1° O extrato do ato de justificativa deverá ser publicado no sítio eletrônico oficial na data
de sua edição, e no Diário Oficial do Distrito Federal no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena
de nulidade do ato de formalização da parceria.
§2° O ato de justificativa poderá ser objeto de impugnação no prazo de 05 (cinco) dias após
a publicação no sítio eletrônico oficial, cujo teor será analisado pelo Secretário em até 05
(cinco) dias.
§3° Havendo fundamento na impugnação, será anulado o ato que declarou a dispensa ou
considerou inexigível o chamamento público.
Art. 48 A dispensa, inexigibilidade ou não aplicação da exigência do chamamento público,
não afastam a aplicação dos demais dispositivos da Lei Nacional n° 13.019, de 2014, e suas
alterações, do Decreto n° 37.843, de 2016, e suas alterações, e desta Portaria.
DA EXECUÇÃO DA PARCERIA
Art. 49 A Execução é o momento imediatamente posterior à assinatura da parceria, constituído das seguintes fases:
I. liberação dos recursos financeiros, conforme cronogramas de desembolso e de execução
aprovados;
II. realização das ações e atividades previstas no Plano de Trabalho, conforme cronograma de
execução aprovado;
III. cumprimento e atendimento das cláusulas previstas no instrumento de parceria assinado
pelos partícipes;
IV. acompanhamento, controle e fiscalização pelo Gestor da parceria;
V. monitoramento e avaliação pela Comissão designada para essa finalidade.
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Art. 50 O Gestor, ao ser designado, deverá elaborar o planejamento do controle, acompanhamento e fiscalização da parceria, visando sua atuação em caráter preventivo, tempestivo e saneador, considerando o objeto, as cláusulas do instrumento, as obrigações dos
partícipes, as atividades e projetos a serem executados pela OSC, o quadro de receitas e
despesas, o cronograma da parceria (execução e desembolso), as metas, os resultados esperados, os indicadores, os parâmetros de aferição da qualidade e as medidas de transparência, entre outros aspectos relevantes e imprescindíveis ao desempenho de suas atribuições previstas no Decreto Distrital n° 37.843, de 2016.
Art. 51 O Gestor da parceria realizará visitas in loco no endereço de execução do objeto
indicado no Plano de Trabalho aprovado da parceria, em caráter periódico e regular, ao
menos 01 (uma) vez a cada 07 (sete) dias corridos, enquanto viger o ajuste, conforme seu
planejamento de controle, acompanhamento e fiscalização, registrando as ocorrências, fatos e
situações identificadas no Relatório Técnico de Acompanhamento da Execução do Objeto RAE.
Art. 52 O Gestor da parceria emitirá o Relatório Técnico de Acompanhamento da Execução
do Objeto - RAE, para fins de controle, acompanhamento e transparência, conforme modelo
no Anexo VIII, contendo os seguintes elementos:
I. identificação: razão social, CNPJ, instrumento e respectivo número, endereço de execução,
vigência;
II. considerações sobre os aspectos qualitativos e quantitativos da execução parcial do objeto,
no período: alegações relevantes e pertinentes sobre a execução do objeto no período, do
ponto de vista quantitativo e também qualitativo, inclusive considerando o Relatório Informativo da Execução do Objeto - RIE apresentado pela parceira;
III. relato das Visitas Técnicas: descrição das visitas in loco realizadas, com data, hora,
situações e fatos observados;
IV. achados: identificação dos pontos relevantes e destaques encontrados no período, seja por
meio das visitas in loco realizadas e/ou do RIE apresentado pela parceira;
V. conclusões: alegações finais relevantes sobre os achados relacionados à execução do
objeto no período;
VI. recomendações: proposição de ações ou medidas administrativas necessárias para aprimoramento ou saneamento da execução do objeto, do alcance das metas e resultados esperados;
VII. parecer: manifestação conclusiva e expressa sobre a regularidade da execução do objeto
no período;
Parágrafo único. A periodicidade para apresentação do RAE observará os cronogramas da
parceria, prevalecendo os prazos relativos ao desembolso.
Art. 53 A OSC apresentará ao Gestor da parceria, para fins de controle, acompanhamento e
transparência, o Relatório Informativo da Execução do Objeto - RIE, conforme modelo no
Anexo IX, contendo os seguintes elementos:
I. identificação: razão social, CNPJ, instrumento e respectivo número, endereço de execução,
vigência;
II. atividades efetivamente realizadas no âmbito da parceria, no período: descrição das
atividades e ações previstas no Plano de Trabalho e executadas no período;
III. recursos financeiros da parceria executados no período: informação sobre o total de
recursos financeiros recebidos no período e descrição de sua aplicação, conforme quadro de
receitas e despesas aprovado no Plano de Trabalho, pedido de reembolso, realização de
remanejamento de pequeno valor, aplicação de rendimentos de ativos financeiros;
IV. relação nominal de usuários inseridos e desligados na parceria, no período: informação
sobre quais usuários foram inseridos e desligados, acompanhada das respectivas datas;
V. considerações finais: alegações finais relevantes sobre a execução do objeto no período.
Parágrafo único. A periodicidade para apresentação do RIE observará os cronogramas da
parceria, prevalecendo os prazos relativos ao desembolso.
Art. 54 O Relatório Técnico de Acompanhamento da Execução do Objeto - RAE de que trata
o art. 52 desta Portaria, emitido pelo Gestor, e o Relatório Informativo da Execução do
Objeto - RIE de que trata o art. 53 desta Portaria, emitido pela OSC, são mecanismos de
controle, acompanhamento, fiscalização e transparência, destinados a apoiar a identificação
tempestiva de possíveis fatos ou situações que possam vir a comprometer o alcance dos
resultados esperados.
Art. 55 O RIE e o RAE serão anexados aos respectivos processos administrativos pelo
Gestor, que os submeterá à respectiva Unidade de Apoio Técnico - UAT para homologação
e adoção das providências cabíveis e pertinentes.
Art. 56 O Gestor verificará o preenchimento das vagas pactuadas no ajuste, destinadas ao
atendimento do público-alvo da parceria, periodicamente, conforme os prazos definidos no
cronograma de desembolso para liberação de recursos financeiros, e, na hipótese de não
preenchimento dessas vagas, apresentará à UAT proposição para alteração do Plano de
Trabalho, mediante Termo Aditivo, no prazo de 30 dias, visando o ajustamento das vagas da
parceria à demanda real para o seu objeto.
Art. 57 O Gestor poderá apostilar a parceria quando a alteração for relativa exclusivamente
ao Plano de Trabalho e não envolver aumento ou diminuição do valor global e/ou promover
mudanças de cláusulas do instrumento assinado, adotando para isso o modelo de apostilamento contido no Anexo X, exigindo-se a sua manifestação e concordância prévia quanto
à pertinência da alteração pretendida.

Art. 58 As alterações realizadas na parceria mediante termo aditivo requerem a manifestação
prévia do Gestor.
Art. 59 O Reembolso é uma medida excepcional e poderá ser admitido, mediante decisão
motivada do Secretário, quando a liberação de parcela ocorrer após a efetiva prestação do
serviço, devidamente atestada pelo Gestor, e mediante a apresentação tempestiva do pedido
pela OSC no Relatório Informativo da Execução do Objeto - RIE, acompanhado da justificativa, das informações sobre a despesa e o crédito na conta bancária dos fornecedores ou
prestadores de serviços.
Art. 60 O remanejamento de pequeno valor será definido no Plano de Trabalho da parceria,
no limite máximo de R$10.000,00 por operação, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor global da parceria para o respectivo exercício.
Art. 61 A OSC comunicará ao Gestor da parceria sobre o valor remanejado dentro do mesmo
mês em que ocorreu o procedimento, por meio do Relatório Informativo da Execução do
Objeto - RIE, acompanhado da justificativa, da data e do valor remanejado, o item de origem
e o de destino do valor movimentado, os valores anteriores e posteriores ao remanejamento
no Plano de Trabalho.
Art. 62 A aplicação de rendimentos de ativos financeiros poderá ser realizada pela OSC em
benefício da execução do objeto, nos itens de custeio previamente aprovados no Plano de
Trabalho, com posterior comunicação ao Gestor da parceria, dentro do mesmo mês em que
ocorreu o procedimento, por meio do Relatório Informativo da Execução do Objeto - RIE,
acompanhado da justificativa, da data, do valor de rendimento e do valor aplicado, o item
contemplado, os valores anteriores e posteriores no Plano de Trabalho.
Parágrafo único. A não aplicação de rendimentos de ativos financeiros pela OSC, gerados no
mesmo exercício, requer a apresentação de justificativa formal ao Gestor da parceria, que
deverá se manifestar expressamente quanto ao acolhimento da justificativa e, se for o caso,
propondo recomendações.
Art. 63 O apostilamento da parceria, em decorrência de remanejamento de pequeno valor
e/ou da aplicação de rendimentos de ativos financeiros, será solicitado pela OSC ao Gestor
por meio do RIE.
Art. 64 A não comunicação do pedido de reembolso, do remanejamento de pequeno valor
e/ou da aplicação de rendimentos de ativos financeiros realizados, ou a sua comunicação
intempestiva, pode implicar em nulidade dos procedimentos, caracterizando desvio de finalidade na aplicação do recurso, sendo sujeita a sanção de advertência e devolução do
recurso, garantida a defesa prévia.
Art. 65 A pretensão de alteração da parceria deverá ser comunicada pelo demandante ao
outro partícipe com antecedência mínima de 30 dias corridos, conforme o seguinte procedimento:
I. se a proposição for de iniciativa da OSC parceira será emitido ofício ao Secretário,
protocolado junto ao Gestor, contendo a justificativa;
II. se a proposição for de iniciativa da SEDDF será emitido ofício ao dirigente máximo da
OSC protocolado junto à parceira.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 66 Prestação de Contas é um procedimento de acompanhamento sistemático das parcerias, instaurado para demonstração e verificação do cumprimento de metas e resultados
esperados, nos termos do Decreto Distrital n° 37.843, de 2016.
Art. 67 O dever de prestar contas surge a partir do momento em que ocorre a liberação de
recursos envolvidos na parceria, nos termos do Decreto Distrital n° 37.843, de 2016, e suas
alterações.
Art. 68 A Prestação de Contas pode ser:
I. anual; e
II. final ou simplificada.
Art. 69 Há duas fases no procedimento de prestação de contas:
I. apresentação das contas, de responsabilidade da OSC; e
II. análise e manifestação conclusiva sobre as contas, de responsabilidade da Administração,
conforme o Decreto Distrital n° 37.843, de 2016, e suas alterações.
Art. 70 A apresentação das contas anual é realizada em até 90 (noventa) dias corridos da data
em que se completam 12 (doze) meses da assinatura da parceria e assim sucessivamente,
quando se tratar de prestação de contas anual.
Art. 71 A apresentação das contas final é realizada em até 90 (noventa) dias corridos da data
de encerramento da parceria, quando se tratar de prestação de contas final ou simplificada.
Art. 72 O prazo de análise da prestação de contas é de até 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, prorrogáveis por igual período, incluindo o prazo necessário para julgamento das
contas.
Art. 73 A prestação de contas é realizada pela OSC e entregue ao Gestor, mediante a
apresentação do Relatório de Execução do Objeto ou, quando for o caso, do Relatório Anual
de Execução do Objeto, conforme Anexo XI.
Art. 74 A OSC poderá apresentar declaração de entidade pública ou privada local, manifestação do Conselho de Educação do Distrito Federal ou outro documento que sirva para
expor o grau de satisfação dos usuários, nos termos do Decreto Distrital n° 37.843, de
2016.
Art. 75 A SEEDF realizará pesquisa para verificar o grau de satisfação dos usuários, 01
(uma) vez por semestre, nos termos do Decreto Distrital n° 37.843, de 2016.
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Art. 76 Em caso de omissão da OSC perante seu dever de prestação de contas anual, no
prazo devido, compete ao Gestor notificá-la, a fim de que entregue as contas no prazo
máximo de até 15 (quinze) dias corridos, sob pena de aplicação de uma das sanções previstas
no Decreto Distrital n° 37.843, de 2016, conforme a seguir:
I. advertência; ou
II. suspensão.
Art. 77 A aplicação de sanção à OSC é precedida de processo administrativo para garantir a
sua prévia defesa, nos termos do Decreto Distrital n° 37.843, de 2016, cuja competência para
instaurar o procedimento e aplicar a sanção de advertência ficam delegadas ao Secretário
Adjunto de Educação e, no seu impedimento, ao Chefe de Gabinete.
Art. 78 A não apresentação das contas pela OSC, decorridos os 90 (noventa) dias corridos,
com ou sem justificativa, requer a comunicação ao Secretário pelo Gestor para decidir sobre
a possibilidade de retenção de repasse, sem prejuízos à instauração de processo administrativo para aplicação de sanção.
Art. 79 Apresentada a prestação de contas anual, o Gestor procederá à análise do Relatório
Anual de Execução do Objeto, mediante procedimento simplificado, nos termos do Decreto
Distrital n° 37.843, de 2016, com foco na verificação do alcance das metas e resultados no
exercício em questão, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos.
Art. 80 A análise do Gestor sobre a prestação de contas poderá concluir por uma dessas duas
hipóteses:
I. cumprimento integral do objeto ou parcial com justificativa suficiente quanto às metas não
alcançadas;
II. descumprimento do objeto e da meta.
Art. 81 Na hipótese do cumprimento integral ou parcial do objeto, o procedimento de análise
está concluso e será encaminhado ao Secretário para manifestação e julgamento das contas,
com parecer favorável a sua regularidade.
Art. 82 Na hipótese do descumprimento do objeto, o Gestor adotará as seguintes providências:
I. notificará à OSC para apresentar justificativa sobre o possível descumprimento ou indício
de irregularidade identificado, no prazo de até 30 dias corridos, nos termos do Decreto
Distrital n° 37.843, de 2016;
II. notificará à OSC para que demonstre que a irregularidade não existe, comprove que sanou
a irregularidade, cumpriu a obrigação para o alcance da meta, ou, apresente o Relatório
Parcial de Execução Financeira, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, caso a justificativa
mencionada no inciso I não seja considerada suficiente;
III. a depender da gravidade do caso concreto, o Gestor emitirá parecer técnico preliminar, a
fim de informar ao Secretário e indicar as medidas adequadas ao caso, recomendando
providências, nos termos do Decreto Distrital n° 37.843, de 2016.
Art. 83 Após a análise do Relatório de Execução Financeira ou, quando for o caso, do
Relatório Anual de Execução Financeira, o Gestor emitirá o parecer técnico conclusivo,
abordando os seguintes aspectos:
I. impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
II. grau de satisfação do público-alvo; e
III. possibilidade de sustentabilidade das ações que foram objeto da parceria.
Art. 84 O Relatório de Execução Financeira será exigido quando não estiver comprovado o
alcance das metas no relatório de execução do objeto, ou diante de indícios da existência de
irregularidades, e será apresentado pela OSC ao Gestor mediante notificação específica,
contendo, no mínimo, as seguintes informações:
I. relação das despesas e receitas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do Plano de Trabalho;
II. relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;
III. comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando
houver;
IV. extrato da conta bancária específica;
V. cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, dados da
OSC e do fornecedor, além da indicação do produto ou serviço; e
VI. memória de cálculo do rateio das despesas, nos casos em que algum item do Plano de
Trabalho for pago proporcionalmente com recursos da parceria, para demonstrar que não
houve duplicidade ou sobreposição de fontes de recursos no custeio de um mesmo item.
Art. 85 A análise do Relatório de Execução Financeira será realizada pelo Gestor, sendo esse
subsidiado pelo competente setor de prestação de contas da SEEDF, contemplando:
I. o exame da conformidade das despesas constantes na relação de pagamentos com as
previstas no Plano de Trabalho, considerando a análise da execução do objeto; e
II. a verificação da conciliação bancária, por meio da correlação entre as despesas da relação
de pagamentos e os débitos efetuados na conta.
Art. 86 A análise da prestação de contas anual poderá ser realizada pela técnica de auditoria
de amostragem, considerando como critérios a materialidade, a criticidade e o impacto
social.
Art. 87 Para definição da amostragem a que se refere o art. 86 desta Portaria será anualmente
designado um Grupo de Trabalho, mediante Ordem de Serviço da Subsecretaria de Administração Geral.
Art. 88 O prazo para julgamento das contas será de 30 (trinta) dias corridos, prorrogáveis por
igual período, de modo a respeitar o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos,
prorrogáveis por igual período, nos termos do Decreto Distrital n° 37.843, de 2016.

Art. 89 O ressarcimento ao erário pela OSC, por meio de ações compensatórias, é decisão
exclusiva do Secretário, sujeita a celebração de termo de compromisso, controle e fiscalização, atendendo aos seguintes procedimentos:
I. solicitação pela OSC acompanhada de justificativa e da proposta de Plano de Trabalho;
II. aprovação do mérito da proposta pela área técnica competente;
III. inexistência de ocorrências impeditivas no SIGGO e no CEPIM;
IV. comprovação de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista.
Art. 90 São requisitos para autorização de ressarcimento por ações compensatórias:
I. a decisão final de julgamento das contas não tenha sido pela devolução integral dos
recursos;
II. não tenha sido apontada, no parecer técnico conclusivo ou na decisão final de julgamento
das contas, a existência de dolo ou fraude na situação que levou à rejeição das contas;
III. a vigência do Plano de Trabalho apresentado para as ações compensatórias não ultrapasse
a metade do prazo originalmente previsto para a execução da parceria; e
IV. as ações compensatórias propostas sejam de relevante interesse público;
V. demonstração do interesse público na execução da ação compensatória;
VI. manifestação favorável do Gestor da parceria;
VII. designação de Gestor para acompanhamento e fiscalização do Termo de Compromisso.
DAS SANÇÕES
Art. 91 A aplicação das sanções, garantida a prévia defesa, ocorrerá por execução da parceria
em desacordo com o Plano de Trabalho, com o termo de colaboração, fomento ou acordo de
cooperação, com as normas do Decreto Distrital n° 37.843, de 2016, desta Portaria ou da Lei
Nacional nº 13.019, de 2014.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 92 Os fluxos, requisitos e procedimentos relativos ao processamento das parcerias,
previstos nesta Portaria e/ou definidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação das
parcerias - CMAP, instituída pela Portaria SEEDF n° 148, de 28 de maio de 2018, serão
objeto de divulgação e ação de comunicação junto aos setores e servidores envolvidos, com
apoio e suporte da assessoria de comunicação da SEEDF.
Art. 93 O EAPE promoverá programas específicos e cursos regulares para capacitação das
equipes da SEEDF e das OSC parceiras nos temas relativos a esta Portaria.
Art. 94 As disposições da Portaria SEEDF n° 42, de 25 de fevereiro de 2013, não se aplicam
às parcerias abrangidas pelo Decreto Distrital n° 37.843, de 2016, celebradas entre a SEEDF
e as Organizações da Sociedade Civil.
Art. 95 Os editais de chamamento público em andamento deverão adequar-se aos termos
desta Portaria, desde que em benefício da execução do objeto, no prazo de até 90 (noventa)
dias corridos.
Art. 96 As parcerias vigentes deverão adequar-se aos termos desta Portaria, mediante termo
aditivo, desde que em benefício da execução do objeto, no prazo de até 120 (cento e vinte)
dias corridos.
Art. 97 O inteiro teor desta Portaria e seus anexos serão disponibilizados no sítio oficial da
SEEDF: www.se.df.gov.br.
Art. 98 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria SEEDF n° 43, de 25
de fevereiro de 2013 e a Portaria n° 04, de 08 de janeiro de 2018.
CLOVIS LUCIO DA FONSECA SABINO
___________________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreções no original, publicada no DODF
n° 188, de 02/10/2018, páginas 12-15.
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Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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PORTARIA Nº 308, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no
uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto na Lei nº 6.023 de 18 de
dezembro de 2017, e demais normativos que dispõem sobre o Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira - PDAF, RESOLVE:
Art. 1º Tornar público, para o exercício de 2018, o valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e
cem mil reais) em despesa de custeio no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, que será descentralizado diretamente as Unidades Executoras - UExs das Coordenações Regionais de Ensino - CREs.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar
previsto no Programa de Trabalho 12.122.6221.2387.3898 tendo como Natureza de Despesa
335043 e será distribuído conforme os valores descritos no anexo único, tendo como objetivo
atender as demandas específicas das unidades escolares vinculadas as respectivas CREs.
Art. 3º As CREs, por ocasião da execução do recurso, deverão autuar, no Sistema Eletrônico
de Informação (SEI), processo apartado a 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 Por ocasião do pagamento do recurso constante no anexo único, o Ordenador de
Despesas deverá observar a regularidade da apresentação da prestação de contas pela Unidade Executora.
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Art. 5º As contratações e pagamentos deverão ser efetivados obedecendo aos normativos
regulamentares do PDAF, acrescidos dos procedimentos abaixo elencados:
I - pagamento por meio de cheque nominativo ao próprio fornecedor do produto e/ou
serviço.
II - anexação das cópias dos cheques emitidos ao processo;
III - identificação na nota fiscal da unidade escolar a que se destinam os recursos; e
IV - ateste de recebimento do material e/ou serviços por servidores regularmente lotados na
unidade escolar contemplada;
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 Conta da Uex da Unidade Escolar.
Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à Prestação
de Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.
Art. 7º O processo de Liberação de Recursos deverá ser apensado ao processo de Prestação
de Contas da Unidade Escolar.
Art. 8º A execução do recurso 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. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLOVIS LUCIO DA FONSECA SABINO
ANEXO ÚNICO
Nº
1
2
3
4
5
6
7

CRE
GAMA
PLANALTINA
PLANO PILOTO
RECANTO DAS EMAS
SANTA MARIA
SÃO SEBASTIÃO
SOBRADINHO
TOTAL

CUSTEIO
R$ 150.000,00
R$ 200.000,00
R$ 80.000,00
R$ 105.000,00
R$ 40.000,00
R$ 35.000,00
R$ 490.000,00
R$ 1.100.000,00

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORDEM DE SERVIÇO N° 217, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018.
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DO ESTADO
DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, com
fulcro no disposto no art. 7º da Lei nº 3.163/2003, RESOLVE:
Art. 1º Tornar pública a relação de Unidades Escolares contempladas com recursos do
Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF que tiveram sua prestação de contas APROVADAS COM RESSALVAS no âmbito desta SEEDF, conforme
relação do Anexo I;
Art. 2º Informar, nos termos do artigo 24 alínea "b", 25 da Portaria nº 134/2012: "Os
originais dos documentos a que se refere o artigo 23 deverão ser mantidos em arquivo, em
boa ordem, nas dependências da unidade escolar, à disposição da GRAG, dos órgãos de
Controle Interno e Externo do Distrito Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data
de aprovação das contas ou de instauração da respectiva Tomada de Contas Especial - TCE,
ainda que a unidade executora utilize serviço de terceiros para sua contabilidade."
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA
ANEXO I
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO ESTADO
DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, com
fulcro no disposto no art. 7º da Lei nº 3.163/2003, APROVA COM RESSALVAS as prestações de contas das unidades escolares a seguir listadas, na seguinte ordem: Regional de
Ensino; Unidade Escolar; Processo de Prestação de Contas e Exercício Financeiro:
/ Regional: CRE BRAZLÂNDIA; Unidade Executora: Caixa Escolar do CED 02 de Brazlândia; Processo: 461.000.198/2015; Exercício: 2015 / Regional: CRE CEILÂNDIA; Unidade Executora: Caixa Escolar da Escola Classe 18 de Ceilandia; Processo:
462.000.015/2016; Exercício: 2015 / Regional: CRE CEILÂNDIA; Unidade Executora: Caixa Escolar da Escolar Técnica de Ceilândia; Processo: 462.000.672/2016; Exercício: 2016 /
Regional: CRE CEILÂNDIA; Unidade Executora: Caixa Escolar da Escola Classe 11 de
Ceilândia; Processo: 462.000.675/2015; Exercício: 2015 / Regional: CRE CEILÂNDIA;
Unidade Executora: Caixa Escolar do CEF Prfª Mª do Rosario G da Silva; Processo:
462.000.754/2015; Exercício: 2015 / Regional: CRE CEILÂNDIA; Unidade Executora: Caixa Escolar da Escola Classe 16 de Ceilândia; Processo: 462.000.969/2015; Exercício: 2015
/ Regional: CRE CEILÂNDIA; Unidade Executora: Caixa Escolar da Escola Classe 27 de
Ceilândia; Processo: 462.001.094/2015; Exercício: 2015 / Regional: CRE GAMA; Unidade
Executora: APM da Escolar Classe 07 do Gama; Processo: 463.000.364/2015; Exercício:
2015 / Regional: CRE GAMA; Unidade Executora: Caixa Escolar da Escola Classe 19 do
Gama; Processo: 463.000.395/2015; Exercício: 2015 / Regional: CRE GAMA; Unidade
Executora: APM do CEF 10 do GAMA; Processo: 463.000.405/2015; Exercício: 2015 /
Regional: CRE GAMA; Unidade Executora: Caixa Escolar da Escola Classe 02 do Gama;
Processo: 463.000.425/2015; Exercício: 2015 / Regional: CRE GAMA; Unidade Executora:
APM do Jardim Infância 02 do Gama; Processo: 463.000.450/2015; Exercício: 2015 /
Regional: CRE GAMA; Unidade Executora: APM do CEF 04 do Gama; Processo:
463.000.493/2016; Exercício: 2016 / Regional: CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; Unidade
Executora: APM do CEF 02 Riacho Fundo I; Processo: 465.000.216/2015; Exercício: 2015
/ Regional: CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; Unidade Executora: Caixa Escolar do CEF 03
do Riacho Fundo I; Processo: 465.000.238/2016; Exercício: 2016 / Regional: CRE NÚCLEO
BANDEIRANTE; Unidade Executora: APM do CEF Metropolitana; Processo:
465.000.263/2016; Exercício: 2016 / Regional: CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; Unidade
Executora: Caixa Escolar da Escolar Classe Kanegae; Processo: 465.000.336/2015; Exercício: 2015 / Regional: CRE NÚCLEO BANDEIRANTE; Unidade Executora: Caixa Escolar
do CEF Vargem Bonita; Processo: 465.000226/2015; Exercício: 2015 / Regional: CRE
PARANOÁ; Unidade Executora: Caixa Escolar da Escolar Classe Cariru; Processo:
466.000.179/2015; Exercício: 2015 / Regional: CRE PLANALTINA; Unidade Executora:
APM da Escolar Classe Palmeiras; Processo: 467.000.379/2016; Exercício: 2016 / Regional:
CRE PLANALTINA; Unidade Executora: Caixa Escolar da Escola Classe 15 de Planaltina;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012018100500013
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Processo: 467.000.621/2016; Exercício: 2016 / Regional: CRE PLANO PILOTO/CRUZEIRO; Unidade Executora: Caixa Escolar da Escola Classe Laura Sales Aspalha; Processo:
468.000.769/2015; Exercício: 2015 / Regional: CRE PLANO PILOTO/CRUZEIRO; Unidade
Executora: APM da Escolar Classe 204 Sul; Processo: 468.000.792/2015; Exercício: 2015 /
Regional: CRE PLANO PILOTO/CRUZEIRO; Unidade Executora: APM do CEF 01 do
Planalto; Processo: 468.000.851/2015; Exercício: 2015 / Regional: CRE RECANDO DAS
EMAS; Unidade Executora: APM do CEF 115 do Recanto das Emas; Processo:
469.000.222/2015; Exercício: 2015 / Regional: CRE SANTA MARIA; Unidade Executora:
Caixa Escolar do CEF Sargento Lima; Processo: 471.000.230/2016; Exercício: 2016 / Regional: CRE SANTA MARIA; Unidade Executora: Caixa Escolar do CEF 403 de Santa
Maria; Processo: 471.000283/2015; Exercício: 2015 / Regional: CRE SANTA MARIA;
Unidade Executora: Caixa Escolar do CEF Sargento Lima; Processo: 471.000317/2015;
Exercício: 2015 / Regional: CRE SÃO SEBASTIÃO; Unidade Executora: Caixa Escolar da
Escola Classe Aguilhada; Processo: 472.000.176/2015; Exercício: 2015
/ Regional: CRE SÃO SEBASTIÃO; Unidade Executora: Caixa Escolar do CEF do Bosque;
Processo: 472.000.191/2016; Exercício: 2016 / Regional: CRE SOBRADINHO; Unidade
Executora: Caixa Escolar da Escola Classe Morro do Sansão; Processo: 473.000.344/2016;
Exercício: 2016 / Regional: CRE SOBRADINHO; Unidade Executora: APAM da Escolar
Classe Catingueiro; Processo: 473.000.412/2016; Exercício: 2016 / Regional: CRE SOBRADINHO; Unidade Executora: APAM da Escolar Classe Sonhém de Cima; Processo:
473.000.458/2015; Exercício: 2015 / Regional: CRE SOBRADINHO; Unidade Executora:
Caixa Escolar da Escolar Classe Boa Vista; Processo: 473.000371/2016; Exercício: 2016

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 164, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 (*)
A SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO,
DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso XX, do artigo 61, do Regimento Interno da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto n° 38.631, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto nos artigos 113 e 115 da Resolução nº 1/2012CEDF e, ainda, o contido no Processo 00080-00129790/2018-53, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a suspensão temporária das atividades, pelo período de 02 (dois) anos, a
partir do ano letivo de 2018, até 31/12/2019, no Colégio Ideal - Unidade I, situado na QND
30, Lote 02, Taguatinga - Distrito Federal, mantido pelo Colégio Ideal Ltda., com sede no
mesmo endereço.
Art. 2º Autorizar que a conservação, manutenção e guarda do acervo fiquem sob a responsabilidade do Colégio Ideal - Unidade III, situado na Área Especial nº 26, Setor G Norte,
Taguatinga - Distrito Federal.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
CLAUDIA G. DE O. BARRETO
___________________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreção na original, publicada no DODF
nº 170 de 05/09/2018, página 07.

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,
DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO
DO DISTRITO FEDERAL
CONSELHO DE GESTÃO
RESOLUÇÃO Nº 289, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018
Cancela a concessão do Incentivo Econômico de empresa beneficiada no âmbito do Pró-DF
II
A CÂMARA SETORIAL DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA, nos termos da Lei nº 3.266, de 30 de dezembro de
2003, regulamentada pelo Decreto nº 38.382, de 31 de julho de 2017, em sua 98ª Reunião
Ordinária, realizada em 20 de setembro de 2018, RESOLVE:
Art. 1º Cancelar a concessão do incentivo econômico e da pré-indicação de área da empresa
Aliança Atacadista Ltda, objeto do processo nº. 370.000.239/2007.
Art. 2º Tornar sem efeito a Resolução nº. 1396/2010 - COPEP/DF, de 03 de dezembro de
2010, publicada no DODF nº. 233, de 09 de dezembro de 2010, que tornou público o
deferimento do PVTEF da empresa, bem como cancelar a pré-indicação de área da empresa,
excluindo a mesma do Edital nº. 50, de 24 de março de 2010, publicado no DODF nº. 59,
de 26 de março de 2010.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se disposições em contrário.
ANTÔNIO VALDIR OLIVEIRA FILHO
Coordenador-Executivo
RESOLUÇÃO Nº 290, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018
Defere a solicitação de redução da área edificada de empresa beneficiada no âmbito do PróDF II
A CÂMARA SETORIAL DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA, nos termos da Lei nº 3.266, de 30 de dezembro de
2003, regulamentada pelo Decreto nº 38.382, de 31 de julho de 2017, em sua 98ª Reunião
Ordinária, realizada em 20 de setembro de 2018, RESOLVE:
Art. 1º Deferir o pedido de redução da área edificada, de 1.500,00m² para 920,00m², da
empresa Coferplan de Ferros do Planalto Ltda, objeto do processo nº. 370.000.289/2010.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO VALDIR OLIVEIRA FILHO
Coordenador-Executivo
Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

