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PORTARIA Nº 309, DE 30 DE JUNHO DE 2017
O CHEFE DA UNIDADE SETORIAL DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CON-
TROLADORIA SETORIAL DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência estabelecida pelo art. 432 e seus incisos
e de suas atribuições legais conferidas pelo art. 450, incisos V e IX, cominado com art. 451,
II e IV, todos do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,
aprovado pelo Decreto nº 34.213, de 14 de março de 2013, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal do dia 15 de março de 2013, em sede de Sindicância nº 012/2016, proferido
em 30 de junho de 2017, e diante dos elementos constantes da respectiva instrução pro-
cessual, alicerçados na fundamentação esposada no Julgamento em tela, DECIDE:
Art. 1º Determinar o arquivamento do feito em razão da ocorrência de bis in idem, nos
termos do art. 257, caput, da Lei Complementar 840/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 310, DE 30 DE JUNHO DE 2017
O CHEFE DA UNIDADE SETORIAL DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CON-
TROLADORIA SETORIAL DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência estabelecida pelo art. 432 e seus incisos
e de suas atribuições legais conferidas pelo art. 450, incisos V e IX, cominado com art. 451,
II e IV, todos do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,
aprovado pelo Decreto nº 34.213, de 14 de março de 2013, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal do dia 15 de março de 2013, em sede de Processo Administrativo Disciplinar
nº 019/2015, proferido em 30 de junho de 2017, e diante dos elementos constantes da
respectiva instrução processual, alicerçados na fundamentação esposada no Julgamento em
tela, DECIDE:
Art. 1º Determinar o arquivamento do feito em razão da ocorrência de bis in idem, nos
termos do art. 257, caput, da Lei Complementar 840/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 313, DE 30 DE JUNHO DE 2017
O CHEFE DA UNIDADE SETORIAL DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CON-
TROLADORIA SETORIAL DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência estabelecida pelo art. 432 e seus incisos
e de suas atribuições legais conferidas pelo art. 450, incisos V e IX, cominado com art. 451,
II e IV, todos do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,
aprovado pelo Decreto nº 34.213, de 14 de março de 2013, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal do dia 15 de março de 2013, em sede de Sindicância nº 042/2016, proferido
em 30 de junho de 2017, e diante dos elementos constantes da respectiva instrução pro-
cessual, alicerçados na fundamentação esposada no Julgamento em tela, DECIDE:
Art. 1º Determinar o arquivamento do feito em razão da ocorrência de "bis in idem", nos
termos do art. 257, caput, da Lei Complementar 840/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 345, DE 05 DE JULHO DE 2017
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atri-
buições que lhe confere o inciso II do Artigo 448, do Regimento Interno da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 34.123, de 14 de março de
2013, publicado no DODF nº 54, de 15 de março de 2013:
Considerando a previsão de cessão especial de servidores da SES/DF ao IHBDF, fixada nos
termos do art. 3º da Lei n.º 5.899, publicada no DODF nº 126, de 4 de julho de 2017, e
Considerando a necessidade de conhecer as preferências dos servidores para realizar o levantamento e
o planejamento da instalação do IHBDF, o dimensionamento do repasse a título de fomento a ser
previsto no contrato de gestão e a remoção dos servidores que não serão cedidos, RESOLVE:
Art. 1º Os servidores em exercício no Hospital de Base, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
contados do início da vigência desta Portaria, poderão manifestar interesse pela cessão especial ao
IHBDF, nos termos do art. 3.º da Lei n.º 5.899/2017, ou pela remoção a outra unidade da SES/DF.
§ 1º Caso opte pela remoção a outra unidade, o servidor deverá indicar, na mesma ma-
nifestação, até três unidades de preferência para a remoção.
§ 2º O servidor que não se manifestar no prazo previsto no caput perderá qualquer prioridade na
indicação da preferência para a nova lotação, devendo ter sua lotação definida exclusivamente em
função da necessidade do serviço, respeitadas as demais diretrizes previstas nesta Portaria.
Art. 2º Os servidores serão cedidos ao IHBDF com a mesma carga horária que atualmente
exercem no Hospital de Base e terão preservados todos os direitos relativos ao regime
estatutário, no seu cargo e carreira de origem, inclusive no que tange à remuneração do cargo
e à contagem de tempo de serviço.
Art. 3º A primeira lotação dos servidores que não concordarem com a cessão especial ao
IHBDF será realizada de ofício, respeitadas as seguintes diretrizes:
I - O primeiro e principal critério para a definição das novas lotações é a necessidade do
serviço, a melhor assistência à população do DF e a redução dos custos com horas extras;
II - Os servidores serão lotados de forma a manter preferencialmente as atividades da mesma
natureza das que exercem no Hospital de Base, respeitadas as atribuições de seu cargo;
III - Os servidores serão lotados em hospitais regionais, atendendo-se, tanto quanto possível,
à ordem de preferência manifestada na forma do art. 1º desta Portaria, podendo ser lotados
excepcionalmente em unidade não hospitalar, como UPA 24h ou farmácia, em função da
carência desses serviços.
IV - Nenhum servidor atualmente lotado do Hospital de Base será lotado na atenção
primária;
V - Nenhum servidor atualmente lotado no Hospital de Base será lotado no Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU), exceto se expressamente autorizado pelo Secretário de Saúde, mediante
justificativa prévia, fundamentada na estrita necessidade do serviço;
VI - Caso existam mais servidores interessados na lotação do que vagas disponíveis no local
escolhido, terão prioridade os servidores há mais tempo em exercício na SES/DF;
VII - servidores com restrições laborais que prejudiquem as atividades necessárias ao bom
funcionamento do Hospital de Base não poderão ser cedidos ao IHBDF, devendo ser lotados
de forma a maximizar o aproveitamento do seu trabalho sem descumprir a restrição.
Art. 4º As novas lotações serão efetuadas gradativamente, à medida que for feita a subs-
tituição, em até 180 (cento e oitenta) dias após o início da vigência do contrato de gestão
com o IHBDF, a fim de garantir a assistência e o funcionamento do Hospital de Base durante
o período de transição.
Art. 5º A Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP), em conjunto com a Coordenação
Especial de Tecnologia de Informação em Saúde (CTINF), deverá oferecer ferramenta in-
formatizada para a implementação do disposto nesta Portaria, no prazo de até 15 (quinze)
dias, a contar de sua publicação.
Parágrafo único. A SUGEP deverá divulgar o endereço na intranet em que o formulário com o
questionário para a manifestação de que trata o art. 1º estará disponível para preenchimento.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor 15 (quinze) dias a contar da data de sua publicação.

HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADORIA SETORIAL DA SAÚDE

UNIDADE SETORIAL DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 299, DE 21 DE JUNHO DE 2017
O CHEFE DA UNIDADE SETORIAL DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CON-
TROLADORIA SETORIAL DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais estabelecidas pelo art.
450, incisos V e IX, c/c art. 451, inciso II, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 34.213, de 14 de março de 2013,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 15 de março de 2013, RES O LV E :
Art. 1º Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão do Processo
Administrativo Disciplinar nº 178/2015, instaurado pela Portaria nº 188, de 27 de abril de
2017, publicada no DODF nº 081, de 28 de abril de 2017, com fundamento no art. 217,
Parágrafo único, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 307, DE 29 DE JUNHO DE 2017
O CHEFE DA UNIDADE SETORIAL DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADO-
RIA SETORIAL DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDE-
RAL, no uso da competência estabelecida pelo art. 432 e seus incisos e de suas atribuições legais conferidas
pelo art. 450, incisos V e IX, cominado com art. 451, II e IV, todos do Regimento Interno da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 34.213, de 14 de março de 2013, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal do dia 15 de março de 2013, em sede de Processo Administrativo Dis-
ciplinar nº 016/2016, proferido em 29 de junho de 2017, e diante dos elementos constantes da respectiva
instrução processual, alicerçados na fundamentação esposada no Julgamento em tela, DECIDE:
Art. 1º Determinar o arquivamento do feito em razão da ocorrência de bis in idem, nos
termos do art. 257, caput, da Lei Complementar 840/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 308, DE 30 DE JUNHO DE 2017
O CHEFE DA UNIDADE SETORIAL DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADO-
RIA SETORIAL DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDE-
RAL, no uso da competência estabelecida pelo art. 432 e seus incisos e de suas atribuições legais conferidas
pelo art. 450, incisos V e IX, cominado com art. 451, II e IV, todos do Regimento Interno da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 34.213, de 14 de março de 2013, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal do dia 15 de março de 2013, em sede de Sindicância nº 010/2016, proferido
em 30 de junho de 2017, e diante dos elementos constantes da respectiva instrução processual, alicerçados na
fundamentação esposada no Julgamento em tela, DECIDE:
Art. 1º Determinar o arquivamento do feito em razão da ocorrência de bis in idem, nos
termos do art. 257, caput, da Lei Complementar 840/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 288, DE 04 DE JULHO DE 2017
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições regimentais e considerando o disposto no inciso V, Parágrafo Único, do
artigo 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 113 e 169 da Resolução nº
1/2012-CEDF e, ainda, a análise e deferimento do Regimento Escolar da Instituição Edu-
cacional pela Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, constante no
Processo 084.000476/2013, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Regimento Escolar do Instituto Mérito, situado na Colônia Agrícola
Vicente Pires, Chácara 54, Sobrelojas 1 a 12, Vicente Pires - Distrito Federal, mantida por
Ana Carolina Satiko Ishibashi Moura - ME, com sede na QNE 24, Lotes 06/10 e QNE 22,
Lotes 25/26, Taguatinga - Distrito Federal, registrando que o referido instrumento legal
contém 102 artigos e 35 páginas.
Art. 2º Determinar que a direção da instituição dê ampla divulgação do Regimento Escolar
entre os membros da comunidade interessada.
Art. 3º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO

PORTARIA Nº 289, DE 04 DE JULHO DE 2017
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições regimentais e considerando o disposto no Decreto no 33.867, de 22 de
agosto de 2012, e demais normativos que dispõem sobre o Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira (PDAF), RESOLVE:
Art. 1º Tornar público, para o exercício de 2017, o valor de R$ 1.738.500,00 (um milhão,
setecentos e trinta e oito mil e quinhentos reais) em despesas de custeio e R$ 111 . 5 0 0 , 0 0
(cento e onze mil e quinhentos reais) em despesas de capital no âmbito do Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF), que serão descentralizados, em caráter
complementar, diretamente às Unidades Executoras (UEXs) das Coordenações Regionais de
Ensino de Ceilândia, Gama, Paranoá, Planaltina, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho e
Ta g u a t i n g a .
Art. 2º Os recursos disponibilizados na presente Portaria são oriundos de emenda par-
lamentar, prevista no Plano de Trabalho nº 12.122.6221.2387.0004, naturezas de despesas
números 335043 e 445042, e deverão ser distribuídos conforme os valores descritos no anexo
único, tendo como objetivo atender às demandas específicas das unidades escolares vin-
culadas às Coordenações Regionais de Ensino.
Art. 3º As CREs, por ocasião da execução do presente recurso deverão solicitar a autuação
de processos apartado à Prestação de Contas das UEXs, e será inicialmente composto:
I - Portaria que descentralizou o recurso;
II - cópia do Memorando com o detalhamento referente aos valores destinados a cada
unidade escolar, expedido pela Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação
( S U P L AV ) ;
III - Ata de Prioridades com destinação dos valores descentralizados às respectivas unidades
escolares, conforme detalhamento constante no Memorando citado no item II.
Art. 4º 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;
IV - atesto de recebimentos dos produtos e/ou execução dos serviços deverão ser assinados
por servidores regularmente lotados na unidade escolar contemplada;
Art. 5º Ao final da execução da emenda parlamentar, deverá ser formulado Quadro Resumo
de Execução Financeira (RESEQ), em duas vias originais, sendo que uma delas obri-
gatoriamente comporá o Processo de Prestação de Contas da UEx das CREs.
Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à Prestação
de Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
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