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I - o teletrabalho deve ser implementado como regra, de forma a evitar 
o comparecimento do servidor à Secretaria para o cumprimento de 
atividades administrativas;
II - o regime de teletrabalho deverá ser adotado enquanto estiver vigente 
o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020;
III - o servidor deverá ficar à disposição do serviço, por meio de contato 
telefônico ou eletrônico, durante o horário correspondente à sua jornada 
regular de trabalho;
Parágrafo único. Cabe ao gestor da unidade monitorar o atendimento dos 
incisos I a III deste artigo.
Art. 3º A chefia imediata definirá as metas a serem alcançadas pelos 
servidores, como previsto no Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020.
§ 1º O monitoramento pela chefia imediata deverá ser registrado em 
processo SEI, semanalmente, por meio de relatório sintético contendo 
dados estatísticos e gerenciais sobre a utilização dos sistemas por cada 
unidade e, principalmente, a declaração de que os serviços realizados 
atenderam às demandas necessárias ao período excepcional.
§ 2º Além do monitoramento previsto no § 1º deste artigo, as chefias 
imediatas poderão adotar outras formas de supervisão, desde que tenham 
como objetivo a organização dos trabalhos em regime de teletrabalho e 
que garantam a produtividade diária e o acompanhamento posterior.
Art. 4º A Subsecretaria de Tecnologia da Informação - SUTIC prestará 
o apoio técnico necessário para garantir às unidades desta Secretaria 
de Estado de Economia o acesso remoto aos sistemas tecnológicos 
utilizados e necessários à execução das atividades fora das dependências 
administrativas dos servidores.
Parágrafo único. A SUTIC atenderá as demandas de acesso aos serviços 
eletrônicos internos por meio do e-mail: centraldeserviços@economia.df.gov.br.
Art. 5º É responsabilidade do servidor participante do teletrabalho:
I - cumprir as atribuições e tarefas indicadas pela chefia;
II - submeter-se ao acompanhamento periódico semanal para apresentação 
de relatórios e outros requisitos quando julgados pertinentes pela chefia;
III - manter telefone de contato e aplicativo de troca de mensagens 
instantâneas atualizados e ativos, de forma a garantir a comunicação 
imediata com a chefia;
IV - manter-se conectado ao e-mail institucional e acessá-lo todos os 
dias úteis, para garantir a efetiva comunicação com a chefia imediata e a 
equipe de trabalho;
V - dar ciência à chefia imediata, por meio do e-mail institucional ou 
outro meio de comunicação, do andamento dos trabalhos e apontar 
eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou 
prejudicar o cumprimento das atividades sob sua responsabilidade, a 
fim de possibilitar, de forma tempestiva, a avaliação pela chefia quanto à 
possibilidade de repactuação de atividades;
VI - preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota, mediante 
observância às normas e orientações pertinentes, sob pena de 
responsabilidade, nos termos da legislação em vigor;
VII - registrar no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, conforme 
pactuado, as análises realizadas;
VIII - disponibilizar por conta própria e às suas custas a infraestrutura 
tecnológica e de comunicação adequada à execução das atividades fora 
das dependências das unidades administrativas, sendo vedado ao órgão 
ou entidade qualquer tipo de ressarcimento.
Parágrafo único. As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo 
servidor em regime de teletrabalho, sendo vedada a utilização de terceiros, 
servidores ou não, para o cumprimento das tarefas estabelecidas.
Art. 6º Compete ao setorial de gestão de pessoas:
I - acompanhar os resultados das diferentes unidades;
II - analisar sugestões e propor medidas que visem à racionalização e à 
otimização dos procedimentos relacionados ao teletrabalho, em caráter 
excepcional e provisório;
III - propor minutas de relatórios e outras instruções relacionadas ao 
teletrabalho em caráter excepcional e provisório;
IV - elaborar, com apoio dos dirigentes das unidades, relatórios mensais de 
acompanhamento e de avaliação do teletrabalho em caráter excepcional e 
provisório.
Parágrafo único. As competências previstas nos incisos I, II, III e 
IV serão realizadas em conjunto com a Subsecretaria de Gestão de 
Pessoas desta Secretaria.

Art. 7º O disposto nesta Portaria aplica-se, no que couber, a terceirizados 
e demais colaboradores das unidades desta Secretaria.
Art. 8º Cessada a vigência do Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, 
o retorno do servidor à unidade de trabalho se dará no primeiro dia útil 
subsequente.
Art. 9º Os Secretários Adjuntos e Executivos tratarão os casos omissos 
das unidades subordinadas, observando o contido no Decreto nº 40.546, 
de 20 de março de 2020.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO
DA ORDEM URBANÍSTICA – DF LEGAL

PORTARIA N° 19, DE 23 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a suspensão de novas concessões de licenças-prêmio, 
licenças sem vencimento, participação em congressos e liberação para 
graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado no âmbito da Secretaria 
de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF 
Legal.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM 
URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso III, do parágrafo único, do artigo 105 
da Lei Orgânica do Distrito Federal, e com fundamento na Lei n° 6.302, 
de 16 de maio de 2019 e no Decreto n° 40.550, de 23 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n° 40.550, de 23 de março de 2020, e as 
recomendações dos órgãos oficiais de saúde que dispõem sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Novo Coronavirus;
CONSIDERANDO ainda que a fiscalização das disposições do Decreto 
n° 40.550, de 23 de março de 2020, será exercida pela Secretaria de 
Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF 
LEGAL, em conjunto com os demais órgãos de fiscalização e forças 
policiais do Governo, por meio da aplicação de suas legislações 
específicas; Resolve:
Art. 1° Ficam suspensas as novas concessões de licenças-prêmio, licenças 
sem vencimento, abonos, férias, participação em congressos e liberação 
para graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado no âmbito desta 
Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito 
Federal – DF Legal, exceto nos casos de extrema necessidade e de 
interesse público deliberados pelo Secretário de Estado de Proteção da 
Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.
Parágrafo único – Por solicitação da chefia imediata ou do Subsecretário 
das respectivas áreas e com a anuência do Secretário Executivo ou por 
determinação do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística 
do Distrito Federal – DF Legal, as férias e licenças-prêmio já marcadas 
poderão ser suspensas por necessidade do serviço.
Art. 2º A determinação prevista nesta portaria poderá ser reavaliada a 
qualquer momento.
Art 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUTEMBERG TOSATTE GOMES

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 62, DE 24 DE MARÇO DE 2020
Regulamenta o Decreto nº 40.551, de 23 de março de 2020, que assegura 
o direto à alimentação das crianças regularmente matriculadas em 
instituições educacionais parceiras e creches da Rede Pública de Ensino 
do Distrito Federal, enquanto suspensos os atendimentos por decisão 
judicial e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
38.631, de 20 de novembro de 2017 e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, 
art. 105, parágrafo único, inciso III, e considerando os termos do Decreto 
nº 40.551, de 23 de março de 2020, que determinou a suspensão parcial e 
temporária dos termos de parceria firmados com as instituições educacionais 
parceiras, bem como a supressão dos repasses do valor da per capita, 
definido na Portaria/SEDF nº 178, de 27 de maio de 2019, resolve:
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Art. 1º. Determinar a supressão, de forma linear, a contar da suspensão 
das atividades nas creches, de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores 
da per capita, definida na Portaria/SEDF nº 178, de 27 de maio de 2019, 
fixadas nos termos de parceria firmados com instituições educacionais 
parceiras do serviço de creche no Distrito Federal, com base no Decreto 
nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, durante o período determinado 
pelo art. 2º, caput, do Decreto nº 40.550, de 23 de março de 2020, ou 
enquanto durar a suspensão das atividades das creches.
Art. 2º Os valores suprimidos na forma do artigo anterior serão utilizados 
como fonte de receita do benefício “Bolsa Alimentação Escolar Creche”, 
de que trata o Decreto nº 40.551, de 23 de março de 2020, cabendo à 
Subsecretaria de Administração Geral – SUAG e à Subsecretaria de 
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação – SUPLAV a adoção das 
medidas necessárias para o integral cumprimento desta Portaria.
Art. 3º Caberá à SUPLAV identificar o nome e o CPF dos responsáveis 
legais das crianças atualmente matriculadas nas creches e repassar, de 
forma imediata, esses dados para o Banco de Brasília S/A, entidade 
responsável pela confecção dos cartões e pelo pagamento da Bolsa 
Alimentação Escolar Creche no valor fixado pelo artigo 7º do Decreto 
40.551, de 23 de março de 2020.
Art. 4º A entrega dos cartões aos responsáveis legais das crianças será 
feita de forma gradativa, para evitar aglomerações de pessoas, em 
locais específicos a serem divulgados no site da Secretaria de Estado de 
Educação www.se.df.gov.br e/ou outros meios de comunicação.
Parágrafo único. Os cartões não retirados pele responsável legal até a data 
de 05/04/2020 permanecerão sob do domínio da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal e distribuídos conforme rotina estabelecida.
Art. 5º Caberá à SUAG orientar e notificar, imediatamente, de forma 
individual as entidades parceiras dos termos da presente Portaria e do 
Decreto nº 40.551/2020.
Art. 6º Caberão à SUAG e à SUPLAV fiscalizar a correta aplicação dessa 
Portaria, sendo que os recursos não gastos no atendimento do benefício 
previsto no artigo 2º dessa Portaria serão revertidos ao mesmo programa 
de trabalho específico no qual se originou o pagamento, no orçamento da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, findo o período de 
suspensão das atividades das creches.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 12 de março de 2020

Processo: 00080-00034444/2020-11 INTERESSADO: Hans Lewis 
Anguilet Ondo Com fulcro no art. 3º do Regimento do Conselho de 
Educação do Distrito Federal, aprovado pela Portaria nº 3/SEEDF, de 15 
de janeiro de 2019, e tendo em vista os elementos contidos no Processo 
nº 00080-00034444/2020-11, HOMOLOGO o PARECER Nº 26/2020-
CEDF, de 10 de março de 2020, do Conselho de Educação do Distrito 
Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos seguintes termos: 
CONCLUSÃO – Em face do que dispõe a Resolução nº 1/2019-CEDF, 
o parecer é pela declaração de equivalência ao ensino médio dos estudos 
realizados por Hans Lewis Anguilet Ondo, no ano 2018, no(a) Lycée 
Prive Awassi, em Libreville, República Gabonesa, inclusive para fins de 
prosseguimento de estudos.

Processo: 00080-00049108/2020-64 INTERESSADO: Alejandro 
Emilio Milla Espino Com fulcro no art. 3º do Regimento do Conselho 
de Educação do Distrito Federal, aprovado pela Portaria nº 3/SEEDF, 
de 15 de janeiro de 2019, e tendo em vista os elementos contidos no 
Processo nº 00080-00049108/2020-64, HOMOLOGO o PARECER Nº 
27/2020-CEDF, de 10 de março de 2020, do Conselho de Educação 
do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos 
seguintes termos: CONCLUSÃO – Em face do que dispõe a Resolução 
nº 1/2019-CEDF, com base no artigo 14, o parecer é pela declaração 
de equivalência ao ensino médio dos estudos realizados por Alejandro 
Emilio Milla Espino, concluídos em 2019, conforme documento 
expedido pelo(a) Institución Educativa Maria Reina Marianistas, 
Código Modular Nº 0343558, em San Isidro, Lima, República do Peru, 
inclusive para fins de prosseguimento de estudos.

Processo: 00080-00201959/2018-18 INTERESSADO: Secretaria 
de Estado de Educação do Distrito Federal Com fulcro no art. 3º do 
Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado 
pela Portaria nº 3/SEEDF, de 15 de janeiro de 2019, e tendo em 
vista os elementos contidos no Processo nº 00080-00201959/2018-
18, HOMOLOGO o PARECER Nº 29/2020-CEDF, de 10 de 
março de 2020, do Conselho de Educação do Distrito Federal, 
aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos seguintes termos: 
aprovar os Planos de Cursos dos Cursos Técnicos de Nível Médio, 
modalidade presencial: Técnico em Agente Comunitário de Saúde, 
eixo tecnológico Ambiente e Saúde; Técnico em Cenografia, eixo 
tecnológico Produção Cultural e Design; Técnico em Cervejaria, 
eixo tecnológico Produção Alimentícia; Técnico em Composição e 
Arranjo, eixo tecnológico Produção Cultural e Design; Técnico em 
Cuidados de Idosos, eixo tecnológico Ambiente e Saúde; Técnico 
em Eventos, eixo tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer; 
Técnico em Fabricação de Instrumentos Musicais, eixo tecnológico 
Produção Cultural e Design; Técnico em Ludoteca, eixo tecnológico 
Desenvolvimento Educacional e Social; Técnico em Modelagem do 
Vestuário, eixo tecnológico Produção Cultural e Design; Técnico 
em Processos Fonográficos, eixo tecnológico Produção Cultural e 
Design.; Técnico em Produção de Áudio e Vídeo, eixo tecnológico 
Produção Cultural e Design; e, Técnico em Vestuário, eixo tecnológico 
Produção Industrial, para a rede pública de ensino do Distrito Federal, 
incluindo as matrizes curriculares que constituem os anexos I a XII do 
presente parecer.

Processo: 00080.00178551/2019-16  INTERESSADO: CEUBRAS 
Com fulcro no art. 3º do Regimento do Conselho de Educação do 
Distrito Federal, aprovado pela Portaria nº 3/SEEDF, de 15 de janeiro 
de 2019, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº 
00080.00178551/2019-16, HOMOLOGO o PARECER Nº 28/2020-
CEDF, de 10 de março de 2020, do Conselho de Educação do Distrito 
Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos seguintes 
termos: a) indeferir o pleito de credenciamento para a oferta da Educação 
de Jovens e Adultos, 2º e 3º segmentos, na modalidade a distância, do 
CEUBRAS, situado na Quadra QS 408, Conjunto C, Lote 2, Bloco 
B Loja 1, Samambaia – Distrito Federal, mantido pelo CEUBRAS – 
Centro de Ensino Universalizante Brasileiro Ltda.-ME, com sede no 
mesmo endereço; b) determinar ao órgão próprio da Secretaria de 
Estado de Educação o encaminhamento do presente parecer aos órgãos 
licenciadores do Distrito Federal, após homologação, para as devidas 
providências; c) determinar ao órgão próprio da Secretaria de Estado de 
Educação o encaminhamento do presente parecer ao Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios, após homologação.

Processo: 0084-000146/2017 INTERESSADO: Colégio Cultural 
Com fulcro no art. 3º do Regimento do Conselho de Educação do 
Distrito Federal, aprovado pela Portaria nº 3/SEEDF, de 15 de janeiro 
de 2019, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº 0084-
000146/2017, HOMOLOGO o PARECER Nº 24/2020-CEDF, de 3 de 
março de 2020, do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado 
em Sessão Plenária de igual data, nos seguintes termos: a) credenciar, 
a contar da data da publicação da portaria oriunda do presente parecer 
até 31 de dezembro de 2024, o Colégio Cultural, situado na Quadra 
206, Conjunto 6, Lote 8, Recanto das Emas - Distrito Federal, mantido 
pelo Colégio Cultural Ltda.-ME, com sede no mesmo endereço; b) 
autorizar a oferta da educação infantil, creche, para crianças de 2 e 3 
anos de idade, e pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos de idade; c) 
autorizar a oferta do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano; d) aprovar a 
Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo as Matrizes 
Curriculares que constituem os anexos I e II do presente parecer; e) 
aprovar o Regimento Escolar da instituição educacional; f) validar os 
atos escolares irregularmente praticados pela instituição educacional, 
a contar de 1º de janeiro de 2016 até a data de publicação da portaria 
oriunda do presente parecer; g) advertir a instituição educacional pela 
inobservância do artigo 97 da Resolução nº 1/2012 - CEDF, vigente à 
época da autuação do processo.

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS


