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PORTARIA Nº 429, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019
Torna público, para o exercício de 2019, despesa de custeio no âmbito do Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira - PDAF.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, por delegação de competência, conforme Portaria 314, de 10 de setembro de 2019, artigo
13, inciso II, 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$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais) em despesa de custeio no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira
- PDAF, que será descentralizado diretamente às Coordenações Regionais de Ensino de Planaltina e
Taguatinga.
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar prevista no
Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.0070 tendo como Natureza de Despesa 335043 e será
distribuído conforme o valor descrito no anexo único, tendo como objetivo atender a demanda específica
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 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.
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 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. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
QUINTINO DOS REIS BORGES FILHO
ANEXO ÚNICO

Nº
1
2

CRE
PLANALTINA
TAGUATINGA
TOTAL

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

CUSTEIO
R$ 140.000,00
R$ 100.000,00
R$ 240.000,00

TOTAL
R$ 140.000,00
R$ 100.000,00
R$ 240.000,00

Nº 232, sexta-feira, 6 de dezembro de 2019

PORTARIA Nº 440, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Altera os artigos 7º, 11, inciso XI, 26 e 27 da Portaria - SEEDF nº 211, de 19 de junho de 2019, que
trata do afastamento remunerado para estudos dos servidores da Carreira Assistência à Educação da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, por delegação de competência prevista no Art. 13, da Portaria 314, de 10 de setembro de
2019, resolve:
Art. 1º Alterar os artigos 7º, 11, inciso XI, 26 e 27 da Portaria - SEEDF nº 211, de 19 de junho de
2019, que trata do afastamento remunerado para estudos dos servidores da Carreira Assistência à
Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 7º Não poderá candidatar-se ao processo seletivo de afastamento remunerado para estudos o
servidor que:
I - possuir titulação correspondente ao nível do curso para o qual solicita afastamento;
II - não tiver cumprido, em efetivo exercício de suas atribuições, o prazo igual ao do afastamento
remunerado para estudos anteriormente concedido;
III - estiver afastado por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro;
IV - estiver afastado para tratar de interesse particular;
V - estiver respondendo a Processo Administrativo Disciplinar instaurado.
Parágrafo único. O servidor deverá apresentar declaração emitida pela Subsecretaria de Gestão de
Pessoas (SUGEP) da SEEDF comprovando não se enquadrar nas hipóteses previstas nos incisos I a IV,
bem como declaração emitida pela Corregedoria da SEEDF comprovando não se enquadrar na hipótese
prevista no inciso V.
Art. 11. O servidor beneficiado com o afastamento remunerado para estudos tem como dever:
XI - apresentar à EAPE, no prazo máximo de 6 (seis) meses após o retorno às atividades laborais, título
ou grau obtido com o curso que justificou o seu afastamento remunerado para estudos e cópia do
trabalho final, conforme o curso, para fins de análise referente à relação do projeto apresentado na
solicitação de afastamento remunerado para estudos;
Art. 26. O afastamento remunerado para estudos, em nível de especialização, será no máximo de 1 (um)
ano e meio; em nível de mestrado, será no máximo de 2 (dois) anos e, em nível de doutorado ou pósdoutorado, no máximo de 4 (quatro) anos.
Art. 27. Casos omissos serão analisados pela Comissão de afastamento remunerado para estudos, pela
autoridade máxima da EAPE e, em última instância, pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito
Federal."
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
QUINTINO DOS REIS BORGES FILHO

PORTARIA Nº 439, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Altera os artigos 47, 51, inciso XI, e 67 da Portaria - SEEDF nº 210, de 19 de junho de 2019, que trata
do afastamento remunerado para estudos dos servidores da Carreira Magistério Público da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, por delegação de competência prevista no Art. 13, da Portaria 314, de 10 de setembro de
2019, resolve:
Art. 1º Alterar os artigos 47, 51, inciso XI, e 67 da Portaria - SEEDF nº 210, de 19 de junho de 2019,
que trata do afastamento remunerado para estudos dos servidores da Carreira Magistério Público da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 47. Não poderá candidatar-se ao processo seletivo de afastamento remunerado para estudos o
servidor que:
I - possuir titulação correspondente ao nível do curso para o qual solicita afastamento;
II - não tiver cumprido, em efetivo exercício de suas atribuições, o prazo igual ao do afastamento
remunerado para estudos anteriormente concedido;
III - estiver afastado por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro;
IV - estiver afastado para tratar de interesse particular;
V - estiver respondendo a Processo Administrativo Disciplinar instaurado.
Parágrafo único. O servidor deverá apresentar declaração emitida pela Subsecretaria de Gestão de
Pessoas (SUGEP) da SEEDF comprovando não se enquadrar nas hipóteses previstas nos incisos I a IV,
bem como declaração emitida pela Corregedoria da SEEDF comprovando não se enquadrar na hipótese
prevista no inciso V.
Art. 51. O servidor beneficiado com o afastamento remunerado para estudos tem como dever:
XI - apresentar à EAPE, no prazo máximo de 6 (seis) meses após o retorno às atividades laborais, título
ou grau obtido com o curso que justificou o seu afastamento remunerado para estudos e cópia do
trabalho final, conforme o curso, para fins de análise referente à relação do projeto apresentado na
solicitação de afastamento remunerado para estudos;
Art. 67. O afastamento remunerado para estudos, em nível de mestrado, será no máximo de 2 (dois)
anos e, em nível de doutorado ou pós-doutorado, no máximo de 4 (quatro) anos."
Art. 2º Casos omissos serão analisados pela Comissão de afastamento remunerado para estudos, pela
autoridade máxima da EAPE e, em última instância, pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito
Federal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
QUINTINO DOS REIS BORGES FILHO

PORTARIA Nº 442, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2019
Torna público, para o exercício de 2019, despesa de custeio e capital no âmbito do Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, por delegação de competência, conforme Portaria 314, de 10 de setembro de 2019, artigo
13, inciso II, 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$ 352.800,00 (trezentos e cinquenta e dois
mil e oitocentos reais) em despesa de custeio e capital no âmbito do Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira - PDAF, que será descentralizado diretamente ao Centro de Educação
Profissional Escola de Música de Brasília (CEP EMB) e à Coordenação Regional de Ensino do Plano
Piloto (CRE PP), para apoio à Escola de Aperfeiçoamento e Profissionais de Educação (EAPE).
Art. 2º O recurso disponibilizado na presente portaria é oriundo de Emenda Parlamentar prevista nos
Programas de Trabalho 12.122.6221.9068.0079 e 12.122.6221.9068.0094, tendo como Natureza de
Despesa 335043 e 445042, e será distribuído conforme o valor descrito no anexo único, tendo como
objetivo atender a demanda específica do CEP EMB e da CRE PP, para apoio à EAPE.
Art. 3º A Coordenação Regional de Ensino e a Unidade Escolar, 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 e às Unidades Escolares 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 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.
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 e 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 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. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
QUINTINO DOS REIS BORGES FILHO

Este documento pode ser verificado
pelo código 50012019120600008

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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