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§ 2º O Subcomitê de Ética;
I- Subsecretário de Gestão de Pessoas (coordenador);
II- Subsecretário de Assistência Integral à Saúde (secretaria-executiva);
III- Superintendente da Região Norte;
IV- Superintendente da Região Sul;
V- Diretor Executivo da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - Fepecs.
§ 3º O Subcomitê de Gestão de Processos;
I- Subsecretário de Planejamento (coordenador);
II- Subsecretário de Administração Geral (secretaria - executiva);
III - Coordenador Especial de Tecnologia de Informação em Saúde;
IV- Superintendente da Região Centro-Sul;
V- Presidente da Fundação Hemocentro de Brasília.
§ 4º O Subcomitê de Gestão de Projetos;
I- Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos (coordenador);
II- Chefe da Assessoria de Gestão participativa e Relações Institucionais (secretaria-executiva);
III- Subsecretário de Vigilância em Saúde;
IV- Superintendente da Região Leste
V- Fundo de Saúde do Distrito Federal.
Art. 4º Os subcomitês terão como objetivo assessor o CIG no tocante aos temas de cada um.
Art. 5º Os coordenadores dos subcomitês terão mandato de 1 (um) ano, devendo ser substituído por outro
membro do subcomitê ao final desse período.
Art. 6º O Comitê Interno de Governança Pública poderá instituir subcomitês ad hocs, por meio de portaria, para
desenvolver ações específicas definidas pelo CIG.
Art. 7º O Comitê Interno de Governança Pública deve divulgar suas atas, relatórios e resoluções em sítio
eletrônico do órgão.
Art. 8º A participação no Comitê é considerada prestação de serviço público relevante e não remunerada.
Art. 9º Revoga-se a Portaria Nº 352, de 15 de maio de 2019 na sua íntegra.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
OSNEI OKUMOTO
PORTARIA Nº 202, DE 14 DE JUNHO DE 2019 (*)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições
previstas no art. 105, Parágrafo Único, incisos III e V e no art. 182, II, V, X e XVI do Regimento Interno da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regulamentado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de
novembro de 2017, bem como nos termos da Lei Distrital nº 6.023, de 18 de dezembro de 2017 e nos demais
normativos que dispõem sobre o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, resolve:
Art. 1º Tornar público, para o exercício de 2019, o valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) em
despesas de custeio no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, previsto
no Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0001, que será descentralizado, em caráter complementar,
diretamente às Unidades Executoras (UEx) das Coordenações Regionais de Ensino (CREs).
Art. 2º Os recursos disponibilizados na presente portaria visam fomentar a realização do "Festival de
Tecnologia, Ciência e Inovação - FESTIC" e serão distribuídos conforme os valores descritos no Anexo Único,
tendo como objetivo difundir a cultura científica nas unidades escolares e estimular as atividades que envolvam
o letramento científico e o processo investigativo entre gestores, professores e estudantes da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal.
Art. 3º A transferência de recursos às CREs da rede pública do Distrito Federal tem como condição a
adimplência, por parte das UEx, quanto à apresentação da prestação de contas anual dos exercícios anteriores,
bem como a regularidade das prestações de contas parciais do período em curso.
Art. 4º Os processos de liberação de recursos descentralizados por meio da presente Portaria, serão autuados
pela Gerência de Planejamento da Descentralização Administrativa e Financeira (GPDAF) da Subsecretaria de
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV) e deverão, após pagamento, serem apensados aos
processos de prestação de contas, pelas CREs, apartados dos demais processos de liberação de recursos.
Art. 5º Todas as aquisições com recursos do PDAF devem estar em conformidade com o disposto na Lei
Distrital nº 6.023/2017 e demais normativos que deliberam sobre o PDAF.
Parágrafo único: As aquisições com recursos do PDAF devem ser inseridas no documento de aprovação de
destinação dos recursos pelo Conselho Escolar até que seja regulamentado modelo próprio, o qual deverá ser
previamente aprovado pelo órgão interno de deliberação da Uex.
Art. 6º Os recursos a serem repassados deverão ser utilizados, exclusivamente, para a realização do "Festival de
Tecnologia, Ciência e Inovação - FESTIC". Caso haja saldo remanescente, deverá ser reprogramado para o
exercício subsequente para mesma finalidade ou, havendo relevante interesse público e demanda da
Comunidade Escolar, deverá ser solicitada à SUPLAV a autorização para ser utilizado.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RAFAEL PARENTE
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PORTARIA Nº 206, DE 17 DE JUNHO DE 2019 (*)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições
previstas no art. 105, Parágrafo Único, incisos III e V e no art. 182, II, V, X e XVI do Regimento Interno da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regulamentado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de
novembro de 2017, bem como nos termos da Lei nº 6.023, de 18 de dezembro de 2017 e nos demais normativos
que dispõem sobre o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, resolve:
Art. 1º Tornar público, para o exercício de 2019, o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em despesa
de custeio no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, que será
descentralizado à Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga e Coordenação Regional de Ensino do
Recanto das Emas.
Art. 2º Os recursos disponibilizados na presente Portaria é oriundo de Emenda Parlamentar prevista no
Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0004, tendo como Natureza de Despesa 335043 e serão distribuídos
conforme os valores descritos no anexo único, tendo como objetivo atender as demandas específicas das
Unidades Escolares vinculadas às Coordenações Regionais de Ensino.
Art. 3º As Coordenações Regionais de Ensino, por ocasião da execução do presente recurso, deverão autuar, no
Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processo apartado à Prestação de Contas da UEx, que será inicialmente
composto de: I - Portaria que descentralizou o recurso; II - Documento de aprovação da destinação dos recursos
pelo Conselho Escolar, até que seja regulamentado modelo próprio.
Art. 4º A transferência de recursos às CREs da rede pública do Distrito Federal tem como condição a
adimplência, por parte das UEx, quanto à apresentação da prestação de contas anual dos exercícios anteriores,
bem como a regularidade das prestações de contas parciais do período em curso.
Art. 5º 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 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 Contas da UEx da Coordenação Regional de Ensino.
Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à Prestação de Contas no
quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.
Art. 7º O processo de Liberação de Recursos deverá ser apensado ao processo de Prestação de Contas da
Coordenação Regional de Ensino.
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 a autorização da SUPLAV.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RAFAEL PARENTE
ANEXO ÚNICO
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Nº
1
2

CRE
TAGUATINGA
RECANTO DAS EMAS
TOTAL

CAPITAL
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

CUSTEIO
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
R$ 400.000,00

TOTAL
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
R$ 400.000,00

(*) Republicada por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicada no DODF nº 116, de
24/6/2019, página 8.

___________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 116, de
24/6/2019, página 7.

PORTARIA Nº 212, DE 24 DE JUNHO DE 2019
Torna público, para o exercício de 2019, o valor de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) em
despesa de custeio e de capital no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira PDAF, que será descentralizado diretamente às Coordenações Regionais de Ensino.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições
previstas no art. 105, Parágrafo Único, incisos III e V e no art. 182, II, V, X e XVI do Regimento Interno da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regulamentado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de
novembro de 2017, bem como nos termos da Lei Distrital nº 6.023, de 18 de dezembro de 2017 e nos demais
normativos que dispõem sobre o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, resolve:
Art. 1º Tornar público, para o exercício de 2019, o valor de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais)
em despesa de custeio e de capital no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira PDAF, que será descentralizado diretamente às Coordenações Regionais de Ensino.
Art. 2º Os recursos disponibilizados na presente Portaria são oriundos de Emenda Parlamentar prevista no
Programa de Trabalho 12.122.6221.2387.3984, tendo como Natureza de Despesa 335043 e 445042 e serão
distribuídos conforme o valor descrito no anexo único, tendo como objetivo atender as demandas específicas
das Unidades Escolares vinculadas às Coordenações Regionais de Ensino.
Art. 3º As Coordenações Regionais de Ensino, por ocasião da execução do presente recurso, deverão autuar, no
Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processo apartado à Prestação de Contas da UEx, que será inicialmente
composto de: I - Portaria que descentralizou o recurso. II - Documento de aprovação da destinação dos recursos
pelo Conselho Escolar, até que seja regulamentado modelo próprio.
Art. 4º A transferência de recursos às CREs da rede pública do Distrito Federal tem como condição a
adimplência, por parte das UEx, quanto à apresentação da prestação de contas anual dos exercícios anteriores,
bem como a regularidade das prestações de contas parciais do período em curso.

Este documento pode ser verificado
pelo código 50012019062600003

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CRE
BRAZLÂNDIA
CEILÂNDIA
GAMA
GUARÁ
NÚCLEO BANDEIRANTE
PARANOÁ
PLANALTINA
PLANO PILOTO
RECANTO DAS EMAS
SAMAMBAIA
SANTA MARIA
SÃO SEBASTIÃO
SOBRADINHO
TAGUATINGA
TOTAL

VALOR
R$ 39.473,68
R$ 53.007,52
R$ 81.203,01
R$ 30.451,13
R$ 60.902,26
R$ 72.180,45
R$ 29.323,31
R$ 101.503,76
R$ 63.157,89
R$ 71.052,63
R$ 49.624,06
R$ 42.857,14
R$ 28.195,49
R$ 27.067,67
R$ 750.000,00

no

endereço

eletrônico

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

