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ASSESSORIA JURÍDICO LEGISLATIVA

RETIFICAÇÃO

A CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICO LEGISLATIVA, DA SECRETARIA DE ES-

TADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO

FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo art. 1º da Portaria nº116,

de 10 de novembro de 2015, publicada no DODF nº 216, do dia 11 de novembro de

2015, e com fulcro nos artigos 211, 214 e 229 da Lei Complementar nº 840, de 23 de

dezembro de 2011, RESOLVE:

Art. 1º- Na Portaria nº 44 de 22/04/2016, publicada no DODF n º 76 de 22/04/2016, para

que ONDE SE LÊ: "...30 (trinta) ...", LEIA-SE: "... 60 (sessenta) ..."

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL,

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

PORTARIA Nº 155, DE 13 DE MAIO DE 2016

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO

DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 189, XII, do Regimento

Interno, aprovado pelo Decreto nº 35.837, de 22 de setembro de 2014, e tendo em vista a

autorização contida no art. 60, § 2º, da Lei nº 5.514, de 03 de agosto de 2015, e o que consta

do processo nº 040.000.140/2016, resolve:

Art. 1º Alterar o Quadro de Detalhamento de Despesa da Secretaria de Estado de Fazenda do

DF, aprovado pelo Decreto nº 37.030, de 31 de dezembro de 2015, conforme anexos I e

II.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS

ANEXO I

ALTERAÇÃO DE QDD

REDUÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

ORÇAMENTO  FISCAL

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FONTE DETALHADO TOTALREG IDUSO

130103/00001 19101 SECRETARIA DE  ESTADO 
DE FAZENDA DO DISTRITO 
FEDERAL

1.520.000

04.122.6003.8517 MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS

Ref. 000886 0051 MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 
GERAIS-SECRETARIA DE 
FAZENDA-DISTRITO 
FEDERAL

99 33.90.39 100 760.0000

760.000

28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES

Ref. 001910 0063 RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES-
SECRETARIA DE FAZENDA-
DISTRITO FEDERAL

99 33.90.93 178 760.0000

760.000

TOTAL2016AC00209 1.520.000

ANEXO II

ALTERAÇÃO DE QDD

ACRÉSCIMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

ORÇAMENTO  FISCAL

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FONTE DETALHADO TOTALREG IDUSO

130103/00001 19101 SECRETARIA DE  ESTADO 
DE FAZENDA DO DISTRITO 
FEDERAL

1.520.000

04.122.6003.8517 MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS

Ref. 000886 0051 MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 
GERAIS-SECRETARIA DE 
FAZENDA-DISTRITO 
FEDERAL

99 33.90.39 178 760.0000

760.000

28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES

Ref. 001910 0063 RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES-
SECRETARIA DE FAZENDA-
DISTRITO FEDERAL

99 33.90.93 100 760.0000

760.000

TOTAL2016AC00209 1.520.000

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

RETIFICAÇÃO
Na Ordem de Serviço nº 01, de 20 de abril de 2016, publicada no DODF nº 86, de 06 de
maio de 2016, pág. 26, ONDE SE LÊ: ...Ordem de Serviço nº 01, de 20 de abril de 2016...",
LEIA-SE: "...Ordem de Serviço nº 02, de 20 de abril de 2016...".

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

INSTRUÇÃO Nº 112, DE 12 DE MAIO DE 2016.
Dispõe sobre os horários de funcionamento da Fundação Hemocentro de Brasília, elaboração
de escalas de serviços, distribuição de carga horária de trabalho dos servidores efetivos e
ocupantes de cargos comissionados, e dá outras providências.
A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, no uso
das atribuições que lhe confere o Inciso IV do Artigo 23 do Decreto nº 34.539, de 31 de
julho de 2013, RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer os procedimentos para o controle eletrônico de frequência e aferição do
cumprimento da jornada de trabalho dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal - SES/DF disciplinados por esta Portaria, em caráter complementar às
demais disposições que disciplinam sobre o controle eletrônico de frequência dos servidores
da SES/DF.
Parágrafo único. São considerados como servidores da SES/DF, os efetivos, os requisitados
de outros órgãos, os ocupantes de cargos comissionados e de natureza especial, os con-
tratados nos termos da Lei nº 4.266/2008 e os empregados públicos.

CAPÍTULO I
DAS FORMAS DE AFERIÇÃO DA FREQUÊNCIA

Art. 2º Fica estabelecido o controle de frequência dos servidores da SES/DF por meio de
Sistema de Registro Eletrônico de Frequência - SISREF com identificação biométrica.
§ 1º. Entende-se por identificação biométrica a leitura da imagem das impressões digitais dos
servidores da SES/DF, confrontando-as com banco de dados constituído para esse fim.
§ 2º As Unidades de Saúde da SES/DF que ainda não possuem o SISREF, utilizarão o
controle manual por meio de folha de registro de frequência ou outro tipo de controle
devidamente autorizado pelo Secretário de Estado da Saúde.
§ 3º O SISREF utilizará sistemas e equipamentos padronizados em todas as unidades da
SES/DF, sendo vedada a utilização de quaisquer métodos não autorizados pela autoridade
competente.
§ 4º O registro de controle manual de frequência de que trata o § 2º deste artigo poderá ser
utilizado, também, quando o SISREF estiver indisponível, após autorização da Comissão
Permanente de Implantação, Monitoramento e Controle do Ponto Eletrônico e Escalas da
S E S / D F.

CAPÍTULO II
DO CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA

Art. 3º Para fins de registro de frequência diária e efetivo cumprimento da jornada de
trabalho estabelecida em Lei, os servidores da SES/DF deverão utilizar os equipamentos do
SISREF, que promoverão a leitura do cartão de acesso e biometria das digitais.
Parágrafo único. O cartão de acesso é de porte obrigatório nas dependências das Unidades
Orgânicas da SES/DF, sendo válido como identificação do servidor.
Art. 4º O cadastramento das imagens das digitais dos servidores da SES/DF deverá ser
coordenado pela Comissão Permanente de Implantação, Monitoramento e Controle do Ponto
Eletrônico e Escalas da SES/DF e operacionalizado pelas Comissões Permanentes de Mo-
nitoramento do Ponto Eletrônico das Unidades Orgânicas da SES/DF, Gerências de Pessoas
ou unidades equivalentes.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
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§ 1º As imagens digitais e os dados dos servidores da SES/DF ficarão armazenados em
banco de dados próprio, sendo utilizadas, exclusivamente, para controle da frequência e do
acesso, sendo vedado o seu uso para outros fins.
§ 2º Deverão ser armazenadas, pelo menos, as imagens digitais de dois dedos distintos,
preferencialmente um da mão direita e outro da esquerda.
§ 3º Na eventualidade do servidor da SES/DF não possuir condições físicas de leitura da
impressão digital comprovada durante o seu cadastramento no SISREF, será disponibilizado
cartão de acesso para registro eletrônico de frequência sem cadastro biométrico com validade
de 6 (seis) meses, devendo o servidor comparecer até o prazo estipulado para nova ve-
rificação.
Art. 5º Os equipamentos do SISREF deverão ser instalados em locais de fácil acesso ou de
grande circulação, nas dependências das Unidades de Saúde da SES/DF, de forma a facilitar
o registro da frequência.
Parágrafo único. A correta preservação e guarda dos equipamentos do SISREF são de
responsabilidade dos Diretores Administrativos das Unidades Orgânicas ou cargo equi-
valente.
Art. 6º Os movimentos de registros de entrada e saída de servidores da SES/DF se darão nas
condições seguintes: I - servidores escalados 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 - servidores escalados 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.
§ 1º Os movimentos de registros de entrada e saída, previstos nos incisos "I" e "II" deste
artigo deverão ser realizados exclusivamente nos equipamentos do SISREF instalados nas
dependências da Unidade de Saúde de lotação do servidor, sendo automaticamente des-
considerado o registro em outra Unidade de Saúde.
§2º Os horários de início e de término da jornada de trabalho e dos intervalos de re-
feição/descanso, observado o interesse do serviço, deverão ser estabelecidos previamente
entre chefias e servidores da SES/DF em escala de serviço, conforme a adequação às
conveniências e às peculiaridades de cada unidade, respeitada a carga horária correspondente
aos cargos e as regras previstas na Portaria nº 199/2014 - SES/DF.
§3º Excepcionalmente o servidor poderá registrar o ponto eletrônico fora de sua Unidade de
lotação, por tempo determinado, mediante cadastramento prévio e autorização justificada da
chefia imediata.
§ 4º Os registros de entradas e saídas dos intervalos de refeição/descanso são obrigatórios e
deverão ser efetuados conforme previstos em escala de serviço.
§ 5º Excepcionalmente, o servidor poderá registrar os seus intervalos de refeição/descanso
até 1 (uma) hora antes ou até 1 (uma) hora após o horário previsto, desde que por ne-
cessidade de serviço e autorizado pela chefia imediata.
§ 6º Para fins de cumprimento do disposto no § 2º deste artigo, caberá à Comissão Per-
manente de Implantação, Monitoramento e Controle do Ponto Eletrônico e Escalas da
SES/DF, às Comissões Permanentes de Monitoramento do Ponto Eletrônico das Unidades
Orgânicas da SES/DF e às Gerências de Pessoas ou unidades equivalentes da SES/DF, em
suas áreas de competências, monitorar os casos de incompatibilidade entre as informações de
jornada previamente cadastradas e os registros de movimento de entradas e saídas, ob-
servando o disposto no Anexo I da Portaria nº 199/2014 - SES/DF.
§ 7º A chefia imediata deverá comunicar formalmente a jornada regulamentar de trabalho e
suas alterações às unidades responsáveis para fins de cadastro no sistema de escalas da
SES/DF, conforme disposto na Portaria nº 199/2014 - SES/DF.

CAPÍTULO III
DO BANCO DE HORAS

Art. 7º O SISREF possibilitará a estruturação de banco de horas em que ficarão registrados
os créditos e os débitos de jornada diária de trabalho.
§ 1º Os atrasos ou antecipações iguais ou inferiores a 30 (trinta) minutos diários poderão ser
compensados pelo servidor no mesmo dia, desde que haja concordância da chefia ime-
diata.
§ 2º Os atrasos superiores a 30 (trinta) minutos somente poderão ser incluídos no banco de
horas, e compensados posteriormente pelo servidor, mediante autorização da chefia ime-
diata.
§3º Ao final do mês, as horas negativas remanescentes que forem autorizadas pela chefia
imediata, terão a possibilidade de ser compensadas pelo servidor até o último dia do 4º
(quarto) mês subsequente ao do cômputo do débito, devendo a compensação ser previamente
estabelecida pela chefia imediata, observada a conveniência para o serviço.
§4º Não havendo compensação conforme §3º, deste artigo, ocorrerá o desconto na folha de
pagamento do servidor do valor referente às horas não trabalhadas.
§5º Os horários registrados antes do início ou após o término da jornada diária de trabalho
do servidor, poderão ser incluídos no banco de horas, mediante autorização da chefia
imediata.
I - caso o servidor não registre todos os seus movimentos de entrada ou saída, não será
possível incluir os créditos no seu banco de horas.
§ 6º Ao final do mês, as horas positivas remanescentes que forem autorizadas pela chefia
imediata poderão ser fruídas pelo servidor até o último dia do 4º (quarto) mês subsequente
ao do cômputo do crédito, devendo o período ser previamente acordado com a chefia
imediata, observada a conveniência para o serviço até o final do terceiro mês e com-
pulsoriamente no quarto mês após a sua aquisição.
§ 7º As horas positivas autorizadas poderão ser fruídas após o 4º (quarto) mês subsequente
ao do cômputo do crédito somente nos casos de licenças motivadas por força maior ou caso
fortuito, não previstos pelo servidor e superiores a 30 dias.
§ 8º À chefia imediata é facultada a autorização dos créditos de horas no banco de horas do
servidor que, após sua autorização, torna-se responsável pela concessão da folga do banco de
horas na mesma quantidade das horas autorizadas previamente.
§ 9º Em nenhuma hipótese serão consideradas como crédito no banco de horas ou horas
extras, as horas registradas antes do início ou após o término da jornada diária de trabalho
do servidor sem autorização da chefia imediata.
§ 10 Em caso de falta ao serviço, desde que devidamente justificado pelo servidor, é
facultado à chefia imediata, atendendo a requerimento do interessado, conceder a pos-
sibilidade de compensação de horário através do banco de horas.
Art. 8º O registro inferior ao horário previamente estabelecido em escala, referente ao
intervalo de refeição/descanso, não será permitido nem computado como crédito de horas
adicionais no banco de horas.
Art. 9º O SISREF disponibilizará a consulta acerca dos registros diários de entradas, saídas,
créditos e débitos de horas de cada servidor da SES/DF, servindo também como ferramenta
gerencial às chefias para fins de confronto com as Escalas de Serviço da SES/D F.

CAPÍTULO IV
DO CONTROLE DA FREQUÊNCIA EM ATIVIDADES EXTERNAS

Art. 10. Os servidores cujas atividades forem executadas fora da sua Unidade de Saúde de
lotação em locais que não possuem o SISREF instalado, preencherão Boletim Diário In-
dividual comprovando a respectiva assiduidade e efetiva prestação do serviço externo.
§ 1º O Boletim Diário Individual deverá conter o objetivo da atividade, endereço do local em
que foi realizada a atividade, data, hora de início e término da atividade, a assinatura do
servidor e da chefia imediata.
2º A aferição do desempenho das atividades afetas aos servidores de que trata este Capítulo
será procedida pelas respectivas chefias imediatas.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 11. São obrigações do servidor:
I - registrar, por meio da leitura de suas digitais, os movimentos de entrada e saída, indicados
no artigo 6º e incisos;
II - apresentar, à chefia imediata, documentos que justifiquem as eventuais ausências am-
paradas por disposições legais;
III - comparecer, quando convocado, à Comissão Permanente de Implantação, Monito-
ramento e Controle do Ponto Eletrônico e Escalas da SES/DF para cadastramento ou re-
cadastramento de suas digitais;
IV - promover o acompanhamento dos registros de sua frequência, responsabilizando-se pelo
controle de sua jornada regulamentar e assinar, até o 7º (sétimo) dia útil do mês subsequente,
o seu Espelho de Ponto Eletrônico junto à chefia imediata;
V - que cumprir horas extras no âmbito desta SES/DF, assinar o Espelho de Ponto Eletrônico
até o dia 8 (oito) do mês subsequente;
VI - comunicar imediatamente à Comissão Permanente de Monitoramento do Ponto Ele-
trônico da sua Unidade Orgânica, à Gerência de Pessoas ou unidade equivalente quaisquer
problemas na leitura do cartão de acesso ou de sua biometria no SISREF;
VII - nos casos de extravio, furto ou roubo do cartão de acesso, registrar Boletim de
Ocorrência na Delegacia de Polícia e comparecer à Comissão Permanente de Implantação,
Monitoramento e Controle do Ponto Eletrônico e Escalas da SES/DF em até 3 (três) dias
úteis para confecção de segunda via;
VIII - nos casos de dano ou defeito no cartão de acesso, comparecer à Comissão Permanente
de Implantação, Monitoramento e Controle do Ponto Eletrônico e Escalas da SES/DF em até
3 (três) dias úteis para confecção de segunda via.
Art. 12. Compete à chefia imediata:
I - orientar os servidores para o fiel cumprimento do disposto nesta Portaria;
II - estabelecer a forma de compensação de créditos e débitos de horas, observado o disposto
no Capítulo III desta Portaria;
III - justificar e tratar as ocorrências geradas no ponto eletrônico dos servidores no âmbito da
sua competência até o 4º (quarto) dia útil do mês subsequente respeitando as regras desta
Portaria;
IV - validar e encaminhar, à Gerência de Pessoas ou unidade equivalente, os Espelhos de
Ponto Eletrônico dos servidores, até o 8º (oitavo) dia útil do mês subsequente, para con-
ferência, registros e lançamentos no sistema.
Parágrafo único. Nas ausências, licenças ou afastamentos legais, o substituto legal ou o
superior hierárquico da chefia imediata serão responsáveis pelas competências deste artigo.
Art. 13. Compete às Comissões Permanentes de Monitoramento do Ponto Eletrônico das
Unidades Orgânicas da SES/DF e às Gerências de Pessoas ou unidades equivalentes:
I - promover a gestão local do SISREF;
II - cobrar e controlar a entrega dos Espelhos de Ponto Eletrônico dos servidores garantindo
o recebimento no prazo estipulado nesta Portaria com as devidas assinaturas dos respon-
sáveis;
III - responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos Relatórios de Frequência Individuais
nos Núcleos de Pessoas ou unidades equivalentes, com vistas aos controles interno, externo
e disciplinar, quando assim solicitados;
IV - registrar no SISREF as ocorrências que lhe competem;
V - promover, por meio dos Núcleos de Pessoas ou unidades equivalentes, o acompa-
nhamento regular dos registros de frequência dos servidores, responsabilizando-se pelo con-
trole da jornada regulamentar;
VI - emitir relatórios gerenciais mensais de controle de faltas injustificadas, de utilização de
ocorrências indevidas e outros que se fizerem necessários para a boa gestão do sistema;
VII - registrar alterações ou ajustes efetuados referentes às suas atribuições, após análise das
regras vigentes e pedido formal da chefia imediata do servidor, nos campos destinados às
justificativas no SISREF;
VIII - informar à Corregedoria/SES e a SUGEP/SES, até o dia 30 (trinta) do mês sub-
sequente, as faltas injustificadas, superiores a 30 (trinta) dias consecutivos ou 60 (sessenta)
dias no período de 12 (doze) meses, referentes aos servidores lotados em suas respectivas
Unidades Orgânicas;
IX - informar à Corregedoria/SES quaisquer infrações disciplinares relacionadas ao registro
de frequência dos servidores lotados em suas respectivas Unidades.
X - incluir, tempestivamente no SISREF, as informações da lotação do servidor da SES/DF
e seus afastamentos regulamentares, observado o contido na Portaria nº 199/2014 - SES/DF,
evitando-se o registro indevido de débito ou crédito de horas.
XI - Identificar o servidor que exceda o limite de 04 (quatro) faltas de marcação de intervalo
e encaminhar à Corregedoria para apuração.
XII- Excepcionalmente, a Superintendência, ou cargo correspondente, poderá permitir a
dispensa de marcação de intervalo, aos servidores em que a obrigatoriedade dessas mar-
cações prejudicaria o cumprimento das atribuições do cargo efetivo.
Art. 14. Compete à DIPMAT/SUGEP/SES:
I - auxiliar a Comissão Permanente de Implantação, Monitoramento e Controle do Ponto
Eletrônico e Escalas da SES/DF, as Comissões Permanentes de Monitoramento do Ponto
Eletrônico das Unidades Orgânicas da SES/DF e as Gerências de Pessoas ou unidades
equivalentes no fiel cumprimento das normas e manuais de assuntos desta Portaria;
II - promover a integração das Unidades da SES/DF para discussão de assuntos referentes a
esta Portaria;
III - propor correções, alterações ou atualizações desta Portaria, quando necessárias.
Art. 15. Compete à Comissão Permanente de Implantação, Monitoramento e Controle do
Ponto Eletrônico e Escalas da SES/DF:
I - coordenar a implantação do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência - SISREF e o
sistema de escalas da SES/DF, em conjunto com as Comissões Permanentes de Moni-
toramento do Ponto Eletrônico das Unidades Orgânicas da SES/DF;
II - monitorar e avaliar o fiel cumprimento das regras previstas nas legislações específicas
relacionadas à escala, carga horária e ao registro da frequência dos servidores;
III - monitorar e avaliar o funcionamento do SISREF e do sistema padrão de escalas da
SES/DF;
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IV - propor correções, alterações ou atualizações desta portaria, quando necessárias;
V - propor correções ou alterações no SISREF e no sistema padrão de escalas da S E S / D F,
quando necessárias;
VI - controlar e prezar pelo fiel cumprimento das escalas e o registro eletrônico de frequência
dos servidores;
VII - propor e ministrar a capacitação adequada aos operadores do SISREF.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 16. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação da presente Portaria serão
dirimidos pela Comissão Permanente de Implantação, Monitoramento e Controle do Ponto
Eletrônico e Escalas da SES/DF, naquilo que couber.
Art. 17. São consideradas como faltas injustificadas e descontadas da remuneração do
servidor:
I - as faltas injustificadas ao serviço;
II - os registros eletrônicos efetuados em Unidades de Saúde divergentes da lotação do
servidor, excetuando-se o disposto no §3º do art. 6º da presente resolução;
III - a ausência total dos registros eletrônicos diários não justificados nos termos desta
Portaria;
IV - os esquecimentos do cartão de acesso por mais de 2 (duas) vezes por mês;
V - o não comparecimento à Unidade responsável para solicitar a segunda via do cartão de
identificação em até 3 (três) dias úteis após a perda, roubo, furto, defeito ou dano.
Art. 18. São considerados como atraso e descontados da remuneração do servidor:
I - os atrasos ou saídas antecipadas não autorizadas pela chefia imediata do servidor;
II - os esquecimentos de um dos registros eletrônicos previstos no dia por mais de 2 (duas)
vezes por mês.
Art. 19. Mesmo dentro dos limites previstos nos arts. 17, IV e 18, II, a falta de marcação
deverá ser justificada, apresentando-se à Comissão do Ponto o relatório de produtividade
com a relação dos pacientes atendidos ou das atividades realizadas, devidamente atestados
pela chefia.
Art. 20. Será realizada auditoria sistemática e aleatória pelos órgãos de controle para ob-
servância das regras dispostas nesta Portaria.
Art. 21. A chefia imediata fica sujeita às sanções administrativas, civis e criminais pelas
justificativas ou utilizações de ocorrências indevidas nos Espelhos de Ponto Eletrônicos dos
servidores e pelo descumprimento dos incisos do artigo 13 desta Portaria.
Art. 22. O servidor que comprovadamente causar dano ao equipamento do SISREF, à sua
rede de alimentação ou, de alguma forma, concorrer para a ocorrência do fato, será res-
ponsabilizado administrativa, civil e criminalmente.
Art. 23. 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 Lei Complementar n° 840, de 11 de dezembro de 2011, cabendo a Gerência
de Gestão de Pessoas - GEPES ou Núcleo de Administração de Pessoal - NUPES, após
avaliação da Comissão Permanente o conhecimento, instrução e julgamento dos proce-
dimentos disciplinares porventura instaurados.
Art. 24. Havendo necessidade de alterações nos prazos, a Comissão Permanente de Im-
plantação, Monitoramento e Controle do Ponto Eletrônico e Escalas da SES/DF comunicará
aos responsáveis locais, para divulgação aos servidores e às chefias imediatas.
Art. 25. São dispensados do controle de frequência os ocupantes dos Cargos de Natureza
Especial.
Art. 26. Todas as situações que excedam os limites desta Portaria deverão ser encaminhadas
à Corregedoria para apuração.
Art. 27. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, em razão da revogação da
Portaria nº 31/2016.
Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário.

MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO Nº 404, DE 11 DE MAIO DE 2016.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso XLI, do Regimento aprovado pelo
Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2007 e considerando o que dispõe a Resolução nº 38,
do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de 30 de outubro de 1990, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 90 (noventa) dias, a contar de 02 de maio de 2016, o prazo para
conclusão dos trabalhos da Comissão de Levantamento, Avaliação e Leilão de Bens Pa-
trimoniais, instituída pela Instrução nº 97, de 29 de janeiro de 2016, publicada no DODF nº
23 de 03 de fevereiro de 2016.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

JAYME AMORIM DE SOUSA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA

PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 37, DE 09 DE MAIO DE 2016.

O ADMINISTRADOR REGIONAL, DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA

MARIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo

artigo 49, do Decreto nº 22.338, de 24 de agosto de 2001, RESOLVE:

Art. 1º Convocar o Sr. GILMAR OLIVEIRA MIRANDA, CPF: 536.173.635-04, para tratar

de assuntos de seu interesse e caso queira, apresentar defesa escrita, no prazo de 20 dias,

referente aos processos: 410.001.632/2012, 410.00.625/2015.

Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

NERY MOREIRA DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO

TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E

SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO Nº 74, DE 13 DE MAIO DE 2016.
O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais,
conforme o disposto no inciso VII, do artigo 14, da Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de
2008, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei nº 10.520/2002, conforme de-
liberação da Diretoria Colegiada, tendo em vista o que consta nos autos do Processo:
197.000.435/2016, referente ao Pregão Eletrônico nº 10/2016, que versa sobre a contratação
de Empresa Especializada em imunização preventiva, para fornecimento e aplicação de
vacinas contra a Gripe Influenza (H1N1), individuais injetáveis, aos servidores e cola-
boradores da ADASA, tendo em vista a adjudicação de seu objeto, pelo pregoeiro, em favor
da Clínica Reabilitar Ltda. - EPP, CNPJ nº 02.2015.288/0001-473, RESOLVE: HOMO-
LOGAR o certame.

PAULO SALLES

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

DECISÃO Nº 100.000.919/2016-PRESI/IBRAM.
O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, por meio de sua
presidente, Sra. Jane Maria Vilas Boas, nos termos da Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007,
dá publicidade - conforme preconiza a Resolução CONAMA nº 237/1997 - à decisão de
INDEFERIR o pedido de Licença de Operação para a atividade de Avicultura, localizado na
Fazenda Santa Bárbara, DF-135, Trecho Nova Betânia, São Sebastião, referente ao processo
de licenciamento ambiental nº 190.000.913/2006, nos termos do Parecer Técnico nº
431.000.011/2016-GERUR/COIND/SULAM. JANE MARIA VILAS BOAS, Presidente.

EXTRATO DA DECISÃO Nº 100.000.736/16- PRESI/IBRAM.
Processo: 391.000.461/2013. Autuado (a): NOROESTE MARMORES E GRANITOS LTDA
ME. Objeto: Auto de Infração nº 2856/2013. Decisão: Procedência do Auto de Infração pela
prática da infração ambiental prevista no artigo 54, inciso XIII, da Lei Distrital nº 41/89,
mantendo-se a multa no valor de R$1.121,68 (mil cento e vinte e um reais e sessenta e oito
centavos) e a advertência para requerer o licenciamento ambiental da atividade. Fica fa-
cultada ao autuado a interposição de recurso junto ao Secretário de Estado de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos do Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data do
recebimento da Notificação/Decisão supracitada. JANE MARIA VILAS BÔAS, Presiden-
te.

EXTRATO DA DECISÃO Nº 100.000.787/16- PRESI/IBRAM.
Processo: 391.001.281/2014. Autuado (a): PATRÍCIA MENDES GONÇALVES.
Objeto: Auto de Infração nº 4571/2014. Decisão: Procedência do Auto de Infração por
infringência ao artigo 54, inciso XXII, da Lei Distrital n.º 41/89, para que a autuada sane as
irregularidades apontadas no auto de infração nº 2487/2012. Conceder a redução da pe-
nalidade de multa em 90% (noventa por cento), nos termos do artigo 49, § 2º, da Lei nº
041/89, mediante a pactuação de acordo escrito. A efetivação da redução da multa ficará
condicionada ao comparecimento do autuado a este Instituto, para assinatura do "Acordo"
que será encaminhado em anexo ao ato notificatório desta decisão. Findo o lapso temporal
sem manifestação, mantém-se a multa em sua integralidade. Fica facultada ao autuado a
interposição de recurso junto ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
do Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da
Notificação/Decisão supracitada.JANE MARIA VILAS BÔAS, Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE


