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SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO Nº 09, DE 09 DE ABRIL DE 2019
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 27.958, de 16 de maio de 2007, o qual aprovou
o Estatuto Social da FAPDF, com fundamento no Regimento Interno, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal Nº 111, de 12 de junho de 2007, observando a Lei Complementar nº. 840/2011, o
Decreto nº 29.018, de 02 de maio de 2008, e considerando a necessidade de estabelecer um melhor
controle de frequência dos servidores e aperfeiçoar a prestação dos serviços nesta Fundação, resolve:
Art. 1º O horário de funcionamento da Fundação de Apoio à Pesquisa -FAPDF, o cumprimento da
jornada de trabalho e o controle de frequência de seus servidores observarão o disposto nesta
Instrução.

CAPÍTULO IDO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Art. 2º O horário de funcionamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal -FAPDF, será
de 07 (sete) às 19 (dezenove) horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, podendo ser reduzido ou
ampliado mediante interesse da Administração e respeitando legislação vigente.
§1º As atividades executadas em horário diverso ao de funcionamento da FAPDF, observado o interesse
da Administração, somente serão admitidas quando a chefia da unidade demonstrar a natureza eventual
da medida e justificar a emergência da situação.
§ 2º O horário de atendimento ao público da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal -FAPDF,
será de 08 (oito) às 18 (dezoito) horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

DO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 3º Os servidores em exercício na FAPDF deverão cumprir a jornada de trabalho prevista na
legislação do seu respectivo cargo, emprego ou função.
Art. 4º O servidor cujo regime de trabalho seja de 40 horas semanais poderá cumprir, em caráter
complementar ao equivalente a sua jornada de 8 horas, até 1 hora por dia trabalhando em regime de
sobreaviso.
§1º A opção pela jornada de trabalho em regime de sobreaviso deverá ser formalmente requerida à chefia
imediata do servidor e homologada pelo superior hierárquico, o qual deverá encaminhar à Unidade de
Gestão de Pessoas para atualização do cadastro, desde que observado o interesse da Administração
Pública.
§ 2º No período de sobreaviso, o servidor ficará à disposição do serviço e poderá ser convocado pela
chefia imediata sempre que houver interesse da Administração, inclusive com suspensão temporária do
regime de sobreaviso.
§ 3º O servidor ocupante de cargo em comissão ou função de confiança está sujeito à jornada de 40 horas
semanais, com integral dedicação ao serviço, sem prejuízo do disposto ao caput e nos §§ 1º e 2º deste
artigo.
§ 4º As horas não trabalhadas no regime de sobreaviso, por ausência de convocação, serão liquidadas ao
término da respectiva semana.
§ 5º As horas referentes ao regime de sobreaviso, efetivamente trabalhadas, não terão contagem adicional
para fins de compensação e não gerarão pagamento de horas extras, a qualquer título.
§ 6º Na ocasião de participação em capacitação, o servidor poderá ser dispensado do cumprimento parcial
ou integral de sua jornada de trabalho, desde que o curso ou evento seja inerente à atuação do servidor
e não possa ocorrer em horário diverso à realização de suas atividades.
Art. 5º O descumprimento da convocação para exercício das horas complementares em regime de
sobreaviso ensejará o desconto na remuneração equivalente às horas semanais convocadas e não
cumpridas, conforme informação prestada pela chefia imediata.
§1º No caso de impossibilidade de cumprimento da convocação, decorrente de força maior ou situação
imprevista, o servidor deverá comunicar o fato imediatamente à chefia imediata.
§2º O servidor que descumprir de forma injustificada a convocação para cumprimento das horas
complementares em regime de sobreaviso por 03 (três) vezes consecutivas ou 06 (seis) vezes alternadas
no período de 01 (um) ano, deverá retornar para a jornada de 08 (oito) horas diárias, estando sujeito a
sanções administrativas.
Art. 6º A compensação das horas não cumpridas obedecerá aos seguintes termos:
I-As horas não cumpridas serão descontadas da remuneração, caso não ocorra compensação;
II-Os servidores requisitados deverão realizar a compensação antes do retorno ao órgão de origem.
§ 1º Os casos excepcionais, desde de que devidamente documentados,poderão ser autorizados pelo titular
do cargo de Diretor Presidente da FAPDF.
Art. 7º O descumprimento da jornada de trabalho pode caracterizar falta injustificada, inassiduidade
habitual, abandono de cargo ou impontualidade, sujeitando-se o servidor à apuração disciplinar nos termos
estabelecidos pelaLei Complementar nº 840, de23 de dezembro de 2011.
Parágrafo único. A verificação dos aspectos de assiduidade e de pontualidade, no âmbito das avaliações
periódicas de desempenho e da avaliação especial para fins de aquisição de estabilidade, nos termos da
legislação específica, observará no que couber o disposto nesta Instrução.

DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA
Art. 8º A assiduidade do servidor será aferida preferencialmente por meio da identificação biométrica, na
impossibilidade deste o controle será feito de forma manual por meio de folha de ponto.
Art. 9º As folhas de ponto serão entregues pela unidade de gestão de pessoas e deverá ser assinada
diariamente, de forma legível, sem rasuras e, ao final do mês, atestada pela Chefia Imediata e endossada
pelo dirigente de nível hierárquico imediatamente superior.
I -A folha de ponto deve ser encaminhada a unidade de gestão de pessoas até o quinto dia útil do mês
subsequente, contendo as informações das ocorrências verificadas.
II -As chefias imediatas enviarão as folhas de ponto à unidade de gestão de pessoas seguindo o seguinte
procedimento:
a) Iniciar processo no Sistema Eletrônico de Informações -SEI do tipo "Pessoal: Controle de
Frequência";
b) Incluir documento do tipo Memorando, onde deverá constar a relação nominal das folhas de ponto
encaminhadas, informando as ocorrências a serem lançadas no sistema SIGRH;
c) Imprimir o memorando confeccionado no SEI, anexar as folhas de ponto ao memorando em questão
e enviá-lo fisicamente a unidade de gestão de pessoas;
d) Enviar o processo à unidade de gestão de pessoas, via SEI, para controle e instrução quando do
recebimento das folhas de ponto originais, e)As folhas de ponto não deverão ser digitalizadas.
§ 1º O atraso na remessa poderá ensejar em problemas no pagamento dos servidores, ao mês
subsequente.
§ 2ºA folha de ponto do servidor requisitado deve ser encaminhada a unidade de gestão de pessoas até
o segundo dia útil do mês subsequente, para que se possa enviar ao órgão de origem em tempo hábil.
Art. 10. A frequência diária será coletada a fim de se computar o cumprimento da jornada de trabalho
a que o servidor estiver submetido.
§ 1º O registro dos movimentos de entrada e saída dar-se-á nas seguintes condições:
I -regime de 40 horas com intervalo de refeição/descanso;
a)Início da jornada de trabalho, correspondente ao horário de entrada;
b)Início do intervalo de refeição/descanso;
c)Fim do intervalo de refeição/descanso;

d)Fim da jornada de trabalho, correspondente ao horário de saída.
II -regime de 40 horas com até 1 hora por dia em regime de sobreaviso, sem intervalo de
refeição/descanso:
a)Início da jornada de trabalho, correspondente ao horário de entrada;
b)Fim da jornada de trabalho, correspondente ao horário de saída.
III -regime de 30 horas semanais sem intervalo de refeição/descanso:
a)Início da jornada de trabalho, correspondente ao horário de entrada;
b)Fim da jornada de trabalho, correspondente ao horário de saída.
§ 2º Os horários de início e de término da jornada de trabalho e do intervalo de refeição/descanso deverão
ser estabelecidos, pela chefia imediata, conforme a adequação às necessidades e às peculiaridades de cada
unidade, respeitada a jornada correspondente ao regime de trabalho e observado a manutenção do
funcionamento da Unidade no período de 8h às 12h e de 14h às 18h, nos dias úteis.
§ 3º A chefia imediata incluirá o registro das horas de sobreaviso não convocadas na folha de
frequência.
§ 4º O servidor cuja jornada de trabalho ultrapasse 07 (sete) horas ininterruptas, deverá usufruir intervalo
mínimo de descanso de 1(uma) hora e máximo de 2(duas) horas.
Art. 11. Compete às chefias imediatas:
I -orientar os subordinados para o fiel cumprimento do disposto nesta Instrução;
II -monitorar o cumprimento da jornada de trabalho dos subordinados;
III -justificar as ocorrências geradas no âmbito da sua competência;
Art. 12. Serão descontados da remuneração do servidor, caso não ocorra a compensação:
I -as faltas injustificadas ao serviço e o não atendimento à convocação de sobreaviso;
§ 1º Em caso de falta ao serviço, atraso, ausência ou saída antecipada, desde que devidamente justificados
e autorizados pelo superior hierárquico, poderá ser realizada a compensação de horário até o fim do mês
subsequente da ocorrência.
§ 2º Não haverá o pagamento de pecúnia das horas excedentes.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 15. O descumprimento dos critérios estabelecidos nesta Instrução sujeitará o servidor e sua chefia
imediata, na medida de suas responsabilidades, às sanções do regime disciplinar estabelecido na
legislação aplicável à espécie.
Art. 16. Os casos omissos e excepcionais serão deliberados pelo titular do cargo de Diretor Presidente da
FAP-DF, com base na legislação em vigor.
Art. 17. Os servidores optantes pelo regime de sobreaviso deverão, preferencialmente, agendar seu
comparecimento a serviços médicos, odontológicos ou laborais em horários que não coincidam com sua
jornada de trabalho.
Art. 18. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.

ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

PORTARIA Nº 32, DE 11 DE ABRIL DE 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regulamentares, e tendo em vista o
disposto no art. 12, c/c o art. 63, da Resolução nº 02/2016, que aprova o Regulamento do Parque de
Exposições Agropecuárias Granja do Torto, bem como as instruções contidas na Nota Técnica SEI-GDF
n.º 2/2019 - SEAGRI/SDR e manifestações subsequentes, Processo SEI nº 00070-00002660/2019-91,
resolve:
Art. 1º Apoiar, com a co-participação desta Pasta, a realização da "XXXVI EXPOSIÇÃO
ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MACHADOR DE BRASÍLIA", a ser realizada por
meio da Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador de Brasília - ACCMMB, entre os
dias 12 a 14 de abril de 2019.
Art. 2º Conceder, em caráter excepcional, desconto de 100 % (cem por cento) sobre o valor da taxa de uso
para a utilização das instalações do Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DILSON RESENDE DE ALMEIDA

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA Nº 40, DE 28 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre os mecanismos de fiscalização e de controle interno previstos no art. 6º, §1º-B, inciso III,
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, no art. 34, do Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004,
e no art. 8º, parágrafo único, da Lei distrital nº 3.669, de 13 de setembro de 2005, atinentes ao porte de
arma de fogo por Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 102, incisos I e V, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto
distrital nº 28.691, de 17 de janeiro de 2008, resolve:
Art. 1º Os procedimentos relativos ao porte e a utilização de arma de fogo, de uso permitido ou restrito,
pelos Agentes de Atividades Penitenciárias, ativos e inativos, pertencentes à Carreira de Atividades
Penitenciárias do Distrito Federal, criada pela Lei distrital nº 3.669, de 13 de setembro de 2005, regem-
se pelas disposições legais pertinentes contidas na legislação federal e, supletivamente, por esta
Portaria.
Art. 2º O porte é pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo, sendo válido somente com a
apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo e a Carteira de Identidade Funcional.
Parágrafo único. O porte de arma de fogo é vinculado à dedicação exclusiva às atribuições do cargo,
sendo legitimada a sua utilização, fora de serviço, somente para defesa pessoal ou de sua família.
Art. 3º O porte de arma de fogo de que trata esta Portaria abrange seu exercício dentro e fora dos
estabelecimentos penais do Distrito Federal e, ainda, em todo o território nacional.
Parágrafo único. O Porte de Arma de Fogo em questão será expedido por esta Secretaria de Estado de
Segurança Pública, por intermédio do titular da Subsecretaria do Sistema Penitenciário - SESIPE, ou por
seu substituto legal, para cada integrante da carreira de Atividades Penitenciárias, observado o disposto
no art. 23 do Decreto federal nº 5.123, de 10 de julho de 2004.
Art. 4º O porte de arma em questão está condicionado à comprovação dos requisitos a que se refere o
art. 4º, inciso III, da Lei federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
Parágrafo único. O Agente de Atividades Penitenciárias poderá ser submetido a nova avaliação de
capacidade técnica e de aptidão psicológica, a qualquer tempo, por meio de decisão fundamentada em
processo administrativo, sendo que, em caso de recusa a nova avaliação, o porte poderá ser suspenso.
Art. 5º A previsão do porte de arma de que trata esta Portaria constará na Carteira de Identidade
Funcional dos servidores públicos de que se trata.
Parágrafo único. Na ocorrência de fato superveniente que impeça o cumprimento dos requisitos descritos
no art. 4º, inciso III, da Lei federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, será obrigatória a imediata
apresentação da identidade funcional para as adequações necessárias, com a supressão da autorização
para o porte de arma de fogo ali prevista.
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FERREIRA, 00080.00194663/2018-25, nos termos do artigo 40, § 19 da Constituição da República
Federativa do Brasil, a contar de 05/07/2016; 34.199-1, JOANA D' ARC MOREIRA,
00080.00004353/2019-17, nos termos do artigo 40, § 19 da Constituição da República Federativa do
Brasil, a contar de 43346; 202.511-6, MIRTES MARQUES DE OLIVEIRA, 00080.00006698/2019-05,
nos termos do artigo 40, § 19 da Constituição da República Federativa do Brasil, a contar de
43453.
TORNAR SEM EFEITO a concessão do abono de permanência da servidora JOELMA HEDILENE
GONCALVES LEMES, matrícula 47.297-2, processo 00080-00010867/2018-12 , publicada no DODF n°
183, de terça-feira, 25 de setembro de 2018.

KELLY CRISTINA RIBEIRO BUENO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 62, DE 08 DE ABRIL DE 2019
A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela alínea "b" do inciso X
do art. 4º da Portaria nº 376, de 13/11/2018, resolve: AUTORIZAR o afastamento nos termos do artigo
156 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, a RAFAEL GAUCHE, matrícula nº
213.325-3, sem remuneração, para exercer o Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-07, de Ouvidor
da Ouvidoria, do Gabinete, da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal, a contar de
13/03/2019, enquanto perdurar a situação, conforme processo nº 00080-00006623/2019-16.

KELLY CRISTINA RIBEIRO BUENO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 63, DE 08 DE ABRIL DE 2019
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E AFERIÇÃO DE MÉRITO,
DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, constituída pela Portaria
nº 87, de 17 de junho de 2015, publicada no DODF nº 116 de 18 de junho de 2015, de acordo com
o disposto no Decreto nº 37.770, de 14 de novembro de 2016, resolve: TORNAR PÚBLICO o resultado
da Aferição do Mérito, de que trata o art. 8º do Decreto n.º 37.770, de 14 de novembro de 2016, e
Portaria n.º 02, de 05 de janeiro de 1995, para fins de Promoção Funcional (mudança de classe). Os
servidores concorrentes à Promoção Funcional que não estiverem de acordo com o resultado obtido
terão 30 (trinta) dias a contar da publicação, para interposição de recursos junto a Comissão de
Avaliação de Desempenho e Aferição de Mérito dessa Secretaria. O recurso deverá ser acompanhado de
provas necessárias. Este ato não gera efeitos funcionais e financeiros. Relação por ordem de matrícula,
nome do servidor, cargo, situação atual, pontuação por mérito, pontuação relativa à Avaliação de
Desempenho, pontuação total, situação proposta e data de vigência:
28.237-5, RONALDO CAMPOS GRANJEIRO, Analista de Gestão Educacional - Medicina, 1ªIV,
109.00, 40.00, 149,00, ESPI, a contar de 29/03/2019;

RAUL SOARES DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 28, DE 08 DE ABRIL DE 2019
O DIRETOR-GERAL DO TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições
previstas no art. 12, do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 39.603, de 28 de dezembro de 2018,
e diante do preceituado no art. 51 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e no art. 1º,
IX, do Decreto nº 39.133, de 15 de junho de 2018, e, ainda, ante as considerações apresentadas nos autos
do Processo SEI nº 00098-00003631/2019-58, resolve: EXONERAR, a pedido, THIAGO CALABRARO
MENEGAZZI, matrícula 179.315-2, do cargo efetivo de Analista de Transportes Urbanos, 3º Classe,
Padrão V, da Carreira de Atividades em Transportes Urbanos, a contar de 19 de março de 2019.

JOSIAS DO NASCIMENTO SEABRA

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORDEM DE SERVIÇO Nº 44, DE 11 DE ABRIL DE 2019

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições definidas no
Decreto nº 39.041, de 10 de maio de 2018, considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, no Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, e na instrução do Processo SEI-GDF nº 00370-
00000734/2019-17, resolve:
Art. 1º Designar ROSÂNGELA GOMES SANTANA SOUSA, matrícula nº 175.284-7, e CLOVIS DE
AMORIM MACEDO, matrícula nº 39.182-4, como executor e suplente da execução das Notas de
Empenho 2019NE00086 e 2019NE00087, emitidas a favor das empresas IDpromo e Promofoto, referente
ao fornecimento de crachás e acessórios.
Art. 2º Os servidores de que trata a presente Ordem de Serviço devem observar e cumprir o disposto nos
artigos 67 e 73, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no inciso II e no § 5º, do art. 41, do Decreto
nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, na Ordem de Serviço nº 134, de 28 de outubro de 2015, da
SUAG/SDE; e demais normativos vigentes que regem a matéria.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

DARLEY BRAZ DE QUEIROZ

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

PORTARIA Nº 26, DE 29 DE MARÇO DE 2019
Constitui Grupo de Trabalho para discussão e elaboração de minuta de Projeto de Lei acerca dos produtos
artesanais, com vistas à definição, fixação das características e diretrizes sanitárias mínimas para a estruturação
e funcionamento das agroindústrias artesanais, e para modernizar e desburocratizar a atual legislação.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de sua competência definida no art. 105, parágrafo único, inciso
III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 1º, inciso IV, do Regimento Interno desta
Secretaria, aprovado pelo Decreto nº 39.442, de 8 de novembro de 2018, resolve:

Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho para elaborar minuta de Projeto de Lei que caracterize os produtos
artesanais, defina as diretrizes para a inclusão das agroindústrias artesanais no processo de agroindustrialização
e comercialização da sua produção, disponha as diretrizes sanitárias mínimas para a estruturação e
funcionamento das agroindústrias artesanais, modernize e desburocratize a Lei Distrital nº 4.096, de 11 de
fevereiro de 2008, à luz da recentemente publicada Lei Federal nº 13.680, de 14 de junho de 2018.
Art. 2º Designar, para compor o Grupo de Trabalho de que trata o artigo primeiro:
I - MATEUS MARTINS BARCELOS, matrícula: 1.661.607-3, SEAGRI-DF;
II - MARÍLIA TIBERI CALDAS, matrícula: 185.674-X, SEAGRI-DF;
III - THAIS CRISTINA DIAS DE LIMA, matrícula: 186.396-7, SEAGRI-DF;
IV - WENDEL NEIVA MARTINS LAGO, matrícula: 186.240-5, SEAGRI-DF;
V - SÔNIA MARIA FERREIRA CASCELLI, matrícula 230-5, EMATER-DF;
VI - FERNANDA BARBOSA DE SOUSA LIMA, matrícula 0956-3, EMATER-DF;
VII - SÉRGIO DIAS ORSI, matrícula: 355-7, EMATER-DF.
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho será coordenado por Mateus Martins Barcelos, que será substituído em
suas ausências ou impedimentos por THAIS CRISTINA DIAS DE LIMA.
Art. 3º Estabelecer prazo de 90 dias, a partir da publicação deste ato, para a conclusão dos trabalhos e entrega da
proposta de minuta.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DILSON RESENDE DE ALMEIDA

PORTARIA N° 33, DE 11 DE ABRIL DE 2019
Institui a Equipe Gestora do Plano Estratégico de Febre Aftosa 2017-2026, no âmbito do Distrito Federal.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo único,
inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 2º, caput, da Lei nº 5.224/2013, e
Considerando o disposto na Portaria nº 116, de 20 de setembro de 2017, do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento; Considerando a exigência da interação entre as partes envolvidas no Programa de Prevenção
da Febre Aftosa como parte do Plano Estratégico 2017-2026; Considerando as tratativas contidas no Processo
SEI nº 00070-00017854/2018-10; resolve:
Art. 1° Instituir a Equipe Gestora do Plano Estratégico de Febre Aftosa 2017-2026, no âmbito do Distrito
Federal.
§ 1º Comporão a equipe de que trata o caput deste artigo:
I-DENISE FERREIRA CALDEIRA, Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária da SEAGRI,
matrícula 186.282-0;
II - PRISCILLA PEREIRA MOURA, Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária da SEAGRI,
matrícula 186.326-0;
III - JANAINA BITENCOURT LICURGO, Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária da
SEAGRI, matrícula 187.051-3;
IV-FERNANDA CAROLINA DE AZEVEDO OLIVEIRA, Analista de Desenvolvimento e Fiscalização
Agropecuária da SEAGRI, matrícula 186.327-4;
V - RAISSON HENRIQUE DEFENSOR, Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária da
SEAGRI, matrícula 186.425-4;
VI-MATEUS MARTINS BARCELOS, Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária da
SEAGRI, matrícula 1.661.607-3;
VII - EDSON ROHDEN, Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária da SEAGRI, matrícula
187.084-X;
§2º Ficam convidados a integrar a equipe de que trata o caput deste artigo, nos termos dos ofícios contidos no
Processo Administrativo SEI nº 00070-00017854/2018-10:
I - FABIANA AFONSO MARTINS SANTOS, matrícula 1373116, representante do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA/SSA/SISA/DDA/SFA-DF;
II - FLÁVIA DE CARVALHO LAGE, matrícula 0577-0, representante da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Distrito Federal, EMATER-DF;
II I- JORDAN MENEZES ALVES (titular) e JOSÉ DE AZEVEDO (suplente), representantes da Federação de
Agricultura e Pecuária do Distrito Federal - FAPE-DF.
IV - ANA LOURDES ARRAIS DE ALENCAR MOTA, médica veterinária, representante da Fundação
Universidade de Brasília, FUB.
§3º - A Coordenação da Equipe de que trata esta Portaria ficará a cargo da Gerência de Saúde Animal -
GESAN/SEAGRI-DF, sob a supervisão dos superiores imediatos.
Art. 2º São competências da Equipe Gestora do Plano Estratégico de Febre Aftosa 2017-2026:
I - Realizar a gestão, o planejamento, o acompanhamento, a discussão e a coordenação das atividades do Plano
Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa no âmbito do
Distrito Federal, em consonância com as diretrizes da SEAGRI-DF e do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
II - Planejar, acompanhar, atualizar e avaliar a execução das ações do Plano Estratégico no âmbito do Distrito
Federal com vistas à suspensão da vacinação, o reconhecimento e a manutenção do status do país de livre da
febre aftosa.
Art. 3° Para o desempenho das suas atribuições, a coordenação da Equipe Gestora Distrital do Plano
Estratégico, quando julgar pertinente, poderá convidar colaboradores ad hoc.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DILSON RESENDE DE ALMEIDA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RETIFICAÇÃO

Na Ordem de Serviço de 18 de novembro de 2008, publicada no DODF nº 230, de 19 de novembro de
2008, pág. 46, o ato de averbação de tempo de serviço prestado em atividade insalubre pelo PAULO
UMBERTO DA ROCHA, matrícula n° 100.769-6 à Extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal,
ONDE SE LÊ: "...724 dias, LEIA-SE: "...944 dias...".

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

DESPACHOS DO SUBSCRETÁRIO
Em 08 de abril de 2019

INTERESSADO: Comissão Permanente de Disciplina - CPD/SSPDF REFERÊNCIA: Memorando nº 138
(20692836) - CPD/GAB/SSPDF ASSUNTO: Prorrogação de prazo para conclusão do PAD nº 002/2019 -
SESIPE (Processo SEI restrito nº 00050-00006465/2019-14 e sigiloso nº 00050-00017335/2018-18) Consoante
solicitação da Comissão Permanente de Disciplina, concedo 60 (sessenta) dias de prorrogação de prazo, a partir
do dia 13 de abril de 2019, na forma do art. 217, parágrafo único, da Lei Complementar distrital nº 840, de 056
de dezembro de 2011, para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2019 - SESIPE (Processo
SEI restrito nº 00050-00006465/2019-14 e sigiloso nº 00050-00017335/2018-18), instaurado por meio da
Ordem de Serviço Ordem de Serviço nº 048, de 06 de fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 029, de 11 de fevereiro de 2019, para apurar a prática de supostas transgressões disciplinares
atribuídas ao servidor ELIEL HENRIQUE NUNES LIMA, Agente de Atividades Penitenciárias, matrícula nº
1.682.628-0, lotado no Centro de Progressão Penitenciária-CPP/SESIPE.
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