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PORTARIA Nº 316, DE 1º DE JUNHO DE 2020
O CONTROLADOR SETORIAL DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21,
incisos III e V, da Portaria Conjunta nº 24, de 11 de outubro de 2017, publicada no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 222, de 21 de novembro de 2017, do Senhor Secretário de
Estado de Saúde e do Senhor Controlador-Geral do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º Acolher o relatório da SINDICÂNCIA: 041/2016, ofertado pela 2ª Comissão de
Permanente Disciplina, conforme Relatório Conclusivo (fls. 125 a 140) do processo nº
0060-008792/2016, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, e DETERMINAR o
arquivamento do presente PAD, com fulcro no art. 257, caput, da Lei Complementar
Distrital nº 840, de 23 de dezembro de 2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIO BRUNO CARNEIRO MONTEIRO
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instituição educacional da rede pública de ensino do Distrito Federal, mantido pela
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
Art. 2º Aprovar os Planos de Cursos dos Cursos Técnicos de Nível Médio integrado à
Educação de Jovens e Adultos de Técnico em Administração, eixo tecnológico Gestão e
Negócios, e de Técnico em Informática, eixo tecnológico Informação e Comunicação,
incluindo as matrizes curriculares que constituem os anexos I e II do presente parecer.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS
PORTARIA Nº 124, DE 27 DE MAIO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 182, inciso XVIII do Regimento Interno desta Pasta,
aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto

PORTARIA Nº 317, DE 1º DE JUNHO DE 2020
O CONTROLADOR SETORIAL DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21,
incisos III e V, da Portaria Conjunta nº 24, de 11 de outubro de 2017, publicada no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 222, de 21 de novembro de 2017, do Senhor Secretário de
Estado de Saúde e do Senhor Controlador-Geral do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º Acolher Parcialmente o relatório do Processo Administrativo Disciplinar nº
020/2014, ofertado pela 1ª Comissão de Permanente Disciplina, conforme Relatório
Conclusivo (fls. 343 a 371) do processo nº 0060-006542/2014, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, e DETERMINAR o arquivamento do presente PAD, com fulcro
no art. 257, caput, da Lei Complementar Distrital nº 840, de 23 de dezembro de 2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIO BRUNO CARNEIRO MONTEIRO

no Parecer nº 44/2020-CEDF, de 19 de maio de 2020, do Conselho de Educação do
Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, e, ainda, o que consta no
Processo nº 00080-00237478/2019-13, resolve:
Art. 1º Aprovar os 10 (dez) Planos de Cursos dos Cursos Técnicos de Nível Médio,
modalidade presencial, para a rede pública de ensino do Distrito Federal, incluindo as
matrizes curriculares que constituem os anexos I a X do presente parecer, a saber:
a) Técnico em Aquicultura, eixo tecnológico Recursos Naturais;
b) Técnico em Biocombustíveis, eixo tecnológico Produção Industrial;
c) Técnico em Canto, eixo tecnológico Produção Cultural e Design;
d) Técnico em Confeitaria, eixo tecnológico Produção Alimentícia;
e) Técnico em Design de Joias, eixo tecnológico Produção Cultural e Design;
f) Técnico em Design de Móveis, eixo tecnológico Produção Cultural e Design;
g) Técnico em Laboratório de Ciências da Natureza, eixo tecnológico Desenvolvimento

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 19, DE 03 DE JUNHO DE 2020
O DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA
À SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no
uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 124, da Instrução
Normativa nº 06, de 29 de janeiro de 1999, resolve:
Art. 1º Aprovar o cadastro do estabelecimentoLD DROGARIA LTDA, Licença Sanitária nº
FAR-00021-07/2020,Autorização nº 1147/2020, Endereço: SRES QUADRA 06 BLOCO A
LOJA 47 - CRUZEIRO/DF para aquisição e dispensação de medicamentos de uso sistêmico
à base de substância Retinoica constante da lista “C2” da Port. 344/98 – SVS/MS.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.
MANOEL SILVA NETO

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE

Educacional e Social;
h) Técnico em Museologia, eixo tecnológico Produção Cultural e Design;
i) Técnico em Panificação, eixo tecnológico Produção Alimentícia;
j) Técnico em Viticultura e Enologia, eixo tecnológico Produção Alimentícia.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS
PORTARIA Nº 125, DE 28 DE MAIO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 182, inciso XVIII do Regimento Interno desta Pasta,
aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto
no Parecer nº 38/2020-CEDF, de 14 de abril de 2020, do Conselho de Educação do
Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, e, ainda, o que consta no
Processo n° 00080.00178652/2018-06, resolve:
Art. 1º Autorizar a oferta do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, do Instituto Sousa
Arantes, situado na EQNP 30/34, Área Especial F, P Sul, Ceilândia - Distrito Federal,

ORDEM DE SERVIÇO Nº 94, DE 29 DE MAIO DE 2020
O SUBSECRETÁRIO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 7º, da Portaria nº 708, de 03 de julho de 2018, publicado no DODF nº 125, de 04
de julho de 2018 e republicada no DODF nº 149, de 07 de agosto de 2018; resolve:
Art. 1º Tornar sem Efeito a Ordem de Serviço nº 85, de 25 de maio de 2020, publicada no
DODF nº 99, de 27 de maio de 2020, página 16, o ato que designou componentes da
Câmara Técnica de Radiologia da GEDIAG/DISAH/CATES/SAIS, uma vez que a
referida Ordem de Serviço tornou-se publicada anteriormente.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANO MORESCO AGRIZZI

mantido pelo Jardim de Infância Tagarela, situado no mesmo endereço.
Art. 2° Aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo as matrizes
curriculares que constituem os anexos I e II do citado parecer.
Art. 3° Aprovar o Regimento Escolar da instituição educacional.
Art. 4° Validar os atos escolares praticados pela instituição educacional, a contar de 5 de
fevereiro de 2020 até a data da publicação da portaria oriunda do citado parecer.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS
PORTARIA Nº 126, DE 28 DE MAIO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 182, inciso XVIII do Regimento Interno desta Pasta,

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto
no Parecer nº 39/2020-CEDF, de 14 de abril de 2020, do Conselho de Educação do
Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, e, ainda, o que consta no

PORTARIA Nº 123, DE 27 DE MAIO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 182, inciso XVIII do Regimento Interno desta Pasta,
aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto
no Parecer nº 43/2020-CEDF, de 19 de maio de 2020, do Conselho de Educação do
Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, e, ainda, o que consta no
Processo nº 00080-00083644/2019-55, resolve:
Art. 1º Recredenciar, a contar de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2024, para a
continuidade da oferta, na modalidade de Educação a Distância, do Curso Técnico de
Nível Médio integrado à Educação de Jovens e Adultos de Técnico em Administração,
eixo tecnológico Gestão e Negócios, e de Técnico em Informática, eixo tecnológico
Informação e Comunicação, o Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de
Ceilândia - CEP-ETC, situado na QNN 14, Área Especial, Ceilândia - Distrito Federal,

Processo n° 00080-00094072/2019-30, resolve:
Art. 1º Validar, com o exclusivo fim de atendimento aos estudantes irregularmente
matriculados, os atos escolares praticados no ano letivo de 2019, pelo Colégio Marechal
Duque de Caxias – Sede IX, situado no SEPS 708/907, S/N, Conjunto B – Asa Sul –
Brasília – DF, mantido pelo Sistema CMDC de Ensino Ltda., com sede na Rua 5, Chácara
117 S/N, Lotes 28, 29 e 30, Setor Habitacional Vicente Pires – Distrito Federal.
Art. 2° Advertir o Sistema CMDC de Ensino Ltda., com sede na Rua 5 Chácara 117 S/N
Lotes 28, 29 e 30 – Setor Habitacional Vicente Pires – Distrito Federal pelo
descumprimento das normas contidas na Resolução nº 1/2018-CEDF.
Art. 3° Determinar ao órgão próprio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal – SEEDF, que dê publicidade aos pais de alunos e/ou responsáveis, inclusive por
intermédio de suas associações representativas, das conclusões do citado parecer.
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Art. 4° Determinar ao órgão próprio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal – SEEDF, que encaminhe ao Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, cópia do citado parecer, após sua homologação, para a tomada das
providências que julgar necessárias.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS
PORTARIA Nº 128, DE 29 DE MAIO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 182, inciso XVIII do Regimento Interno desta Pasta,
aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto
no Parecer nº 42/2020-CEDF, de 28 de abril de 2020, do Conselho de Educação do
Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, e, ainda, o que consta no
Processo nº 00080-00153075/2018-31, resolve:
Art. 1º Credenciar, para a oferta da modalidade de educação a distância, a contar da data
da publicação da portaria oriunda do presente parecer até 31 de dezembro de 2024, o
Centro Educacional de Taguatinga – CETAG, situado na Quadra C 7, Lote 11, Loja 1,
Taguatinga - Distrito Federal, mantida pelo Centro de Apoio e Preparação Educacional
EIRELI, situado no mesmo endereço.
Art. 2º Autorizar a oferta da educação de jovens e adultos equivalente ao ensino
fundamental, do 6º ao 9º ano, e ao ensino médio.
Art. 3º Autorizar a oferta do Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Transações
Imobiliárias, Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, na modalidade de Educação a
Distância.
Art. 4º Aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo as matrizes
curriculares que constituem os anexos I e II do presente parecer.
Art. 5º Aprovar o Plano de Curso do Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em
Transações Imobiliárias, Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, incluindo a matriz
curricular que constitui anexo III do presente parecer.
Art. 6º Aprovar o Regimento Escolar da instituição educacional.
Art. 7º Cessar, a contar da data da publicação da portaria oriunda do presente parecer, os
efeitos da Ordem de Serviço nº 68/Suplav/SEEDF, de 9 de maio de 2019.
Art. 8º Determinar o registro do curso técnico de nível médio ora aprovado no Sistema
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC, pra fins de
validade nacional.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS
PORTARIA Nº 133, DE 03 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre os critérios para atuação dos profissionais em exercício nas unidades
escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas atividades educacionais não
presenciais, no período de pandemia pelo coronavírus.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
suas atribuições previstas nos incisos III e V, do Parágrafo único, do artigo 105, da Lei
Orgânica do Distrito Federal, no inciso XVI do artigo 182, do Regimento Interno da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº
38.631/2017, bem como nos termos das Leis nº 5.105/2013 e nº 5.106/2013, RESOLVE:
Art. 1º Considerando as medidas para enfrentamento da emerge?ncia de saúde pública de
importa?ncia internacional decorrentes do novo coronavírus decretadas pelo Governo do
Distrito Federal, a atuação e a carga horária dos servidores integrantes das Carreiras
Magistério Público e Assistência à Educação do Distrito Federal e dos professores
substitutos contratados temporariamente, bem como a reorganização das turmas e a oferta
das atividades não presenciais, se dará nos termos do disposto nesta Portaria.
§1º Esta Portaria aplica-se a todos os profissionais da educação lotados e/ou em exercício
nas unidades escolares, unidades escolares especializadas, escolas de natureza especial –
UEs/UEEs/ENEs, bibliotecas escolares e bibliotecas escolares-comunitárias da rede
pública de ensino do Distrito Federal, unidades parceiras e àqueles que atuam como
formadores nos cursos de formação continuada da Subsecretaria de Formação Continuada
dos Profissionais da Educação.
§2º Todas as unidades administrativas e escolares da SEEDF são responsáveis, no
exercício de suas competências regimentais, pela efetiva aplicação destas normas e
controle de sua fiel observância.
Art. 2º As atividades educacionais não presenciais estão descritas nos Planos de Gestão
Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais no Distrito
Federal e Estratégico de Retomada das Atividades Não Presenciais da Educação
Profissional e serão validadas como efetiva carga horária letiva.
Art. 3º As atividades educacionais não presenciais acontecerão de forma gradativa e
conforme as seguintes fases:
I - Fase 1: acolhimento e formação dos profissionais da educação, e planejamento e
produção das atividades não presenciais;
II - Fase 2: levantamento sobre turmas/estudantes, modulação de pessoal (se necessário),
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produção de atividades não presenciais e formação continuada dos profissionais da
educação;
III - Fase 3: retorno dos estudantes de forma não presencial, produção de atividades
não presenciais e formação continuada dos profissionais da educação.
§1º As datas de início e término de cada fase serão definidas posteriormente, com
exceção da Fase 1 que será iniciada dia 05 de junho de 2020.
§2º As fases de implementação das atividades educacionais não presenciais nas UEEs
que ofertam Educação Profissional serão estabelecidas individualmente, de acordo
com os cursos ofertados e suas respectivas Matrizes Curriculares, conforme
estabelecido no Plano Estratégico de Retomada das Atividades Não Presenciais da
Educação Profissional, e autorizadas pela SUPLAV, SUBEB e SUGEP.
Art. 4º Compete aos Comitês Central, Regional e Local a ampla divulgação e
implementação dos Planos de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades
Pedagógicas Não Presenciais no Distrito Federal e Estratégico de Retomada das
Atividades Não Presenciais da Educação Profissional, das orientações quanto ao
teletrabalho, da formação continuada dos profissionais, da produção de material
impresso e da utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem.
Art. 5º Para as UEEs que ofertam Educação Profissional, a operacionalização do
retorno às atividades educacionais não presenciais será efetivada, após validação pela
DIEP/SUBEB, do Calendário de Retomada das Atividades, seguindo as orientações
estabelecidas no Plano Estratégico para Retomada das Atividades Pedagógicas Não
Presenciais da Educação Profissional, para reorganização do planejamento pedagógico
e administrativo da unidade.
Parágrafo único. No âmbito das UEEs que ofertam Educação Profissional,
inicialmente, deverá ser organizado o planejamento das atividades não presenciais, de
acordo com os recursos tecnológicos e às condições de acesso dos estudantes,
demonstrados no diagnóstico realizado em cada unidade.
Art. 6º A SUPLAV juntamente à SUBEB e SUBIN, por meio das UNIPLATs e
UNIEBs/CREs e às equipes gestoras farão levantamento prévio dos estudantes que
estão em condições favoráveis para acessar os ambientes virtuais de aprendizagem e
as teleaulas, e aqueles que necessitarão de material impresso e atendimento pela
central, bem como levantamento dos estudantes com Deficiências, Transtorno do
Espectro Autista e Altas Habilidades/Superdotação que necessitam de acessibilidade,
complementação ou suplementação curricular.
Art. 7º A SUGEP juntamente às UNIGEPs/CREs e às equipes gestoras irão realizar
análise da modulação e reorganização dos professores, quando for o caso.
§1º Os professores que irão produzir as teleaulas serão selecionados previamente pela
SUBEB e pela SUBIN.
§2º Os professores poderão, de acordo com o perfil dos estudantes e da
disponibilidade de acesso às atividades não presenciais, escolher os meios de atuação
previsto nos Planos de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades
Pedagógicas Não Presenciais no Distrito Federal e Estratégico de Retomada das
Atividades Não Presenciais da Educação Profissional.
§3º As teleaulas e os materiais para os ambientes virtuais de aprendizagem e
impressos devem ser adaptados para os estudantes com deficiência.
Art. 8º A carga horária de trabalho dos professores selecionados para produção das
teleaulas será distribuída da seguinte forma:
I - regência em teleaula do componente curricular da Matriz Curricular da
modalidade/etapa de ensino, conforme seleção;
II - mediação e acompanhamento dos estudantes pelos ambientes virtuais de
aprendizagem, se necessária a complementar a carga horária do professor;
III - coordenação pedagógica coletiva, por área e individual.
Art. 9º Para os professores que atuarão nas teleaulas, a coordenação pedagógica será
distribuída da seguinte forma:
I - coordenação pedagógica coletiva com todos os professores responsáveis pela
regência de teleaulas;
II - coordenação pedagógica por área do conhecimento/componente curricular dos
professores responsáveis pela regência de teleaulas;
III - coordenação pedagógica individual, ao planejamento, pesquisa e formação
continuada.
Parágrafo único. Para os professores com carga horária de 20h semanais, considerarse-á os incisos I e III deste artigo.
Art. 10 A carga horária de trabalho dos professores regentes para produção e/ou
apoio à adequação de materiais pedagógicos para os ambientes virtuais de
aprendizagem e impressos, mediadores nos ambientes virtuais de aprendizagem e/ou
na central de atendimento será distribuída da seguinte forma:
I - regência nos ambientes virtuais de aprendizagem do componente curricular da
Matriz Curricular da modalidade/etapa de ensino; produção de material impresso de
acordo com componente curricular da Matriz Curricular da modalidade/ etapa de
ensino; correção do material impresso;
II - mediação e acompanhamento dos estudantes pelos ambientes virtuais de
aprendizagem; mediação e acompanhamento dos estudantes pela central de
atendimento;
III - coordenação pedagógica coletiva, por área e individual.
Art. 11 Os professores regentes que estiverem atuando na produção e/ou apoio à
adequação de materiais pedagógicos para os ambientes virtuais de aprendizagem e
impressos, mediadores nos ambientes virtuais de aprendizagem e/ou na central de
atendimento, a coordenação pedagógica será distribuída da seguinte forma:
I - coordenação pedagógica coletiva com todos os professores da unidade escolar, e
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