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SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018

Estabelece procedimentos destinados ao registro e controle dos bens patrimoniais da Fun-
dação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal - FEPECS/SES-DF no Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat, nas con-
dições dispostas no Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, com alterações do
Decreto nº 31.581/2010, bem como no Decreto nº 21.909/2001 e Instruções Normativas
vigentes.
O SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FA-
ZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência prevista no inciso II do Art. 123
do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 35.565,
de 25 de junho de 2014, e tendo em vista o disposto no Art. 1º da Portaria/SEF nº 16, de 17
de janeiro de 2014,
CONSIDERANDO o que estabelece o inciso X do Art. 123, combinado com o disposto nos
incisos II e IV do Art. 147 do Anexo Único ao Decreto nº 35.565, de 25 de junho de 2014,
que aprova do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda do DF;
CONSIDERANDO o que estabelece as disposições constantes no inciso II do Art. 2º, inciso
VI do Art. 3º, inciso V do Art. 4º e Art.10, todos da Lei nº 830, de 27 de dezembro de
1994;
CONSIDERANDO que as normas estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público - MCASP são obrigatórias para todos os órgãos e entidades da administração
direta e indireta dos entes da Federação, incluindo seus fundos, autarquias, fundações;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 03, de 29 de janeiro de 2018, da Fundação de
Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal - FEPECS/SES-DF, que recepciona naquela fundação pública as disposições contidas
no Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, com alterações introduzidas pelo Decreto
nº 31.581/2010, bem como no Decreto nº 21.909/2001, que regulamenta a utilização do
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat;
CONSIDERANDO ainda a Instrução Normativa nº 01/2015-SEF/SUCON, de 17 de agosto
de 2015, que disciplina a elaboração, a organização e os procedimentos para a realização do
inventário patrimonial anual realizado pelas Unidades Administrativas da administração
centralizada e órgãos relativamente autônomos do Governo do Distrito Federal e a Instrução
Normativa nº 03/2017-SEF/SUCON, de 18 de agosto de 2017, que disciplina a organização
e os procedimentos contábeis e patrimoniais para a incorporação dos bens móveis, imóveis
e semoventes dos órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal que
mantém registros no Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat, RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o registro e controle dos bens patrimoniais da Fundação de Ensino e
Pesquisa em Ciências da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal -
FEPECS/SES-DF no Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat, nas condições dispostas no
Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, com alterações introduzidas pelo Decreto nº
31.581/2010, bem como no Decreto nº 21.909/2001, que regulamenta a utilização do Sistema
Geral de Patrimônio - SisGepat.
Art. 2º A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, da Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal - FEPECS/SES-DF deverá providenciar as ações junto à Co-
ordenação Geral de Patrimônio - COPAT, desta Subsecretaria de Contabilidade - SU-
CON/SEF para efetuar o registro dos bens patrimoniais no Sistema Geral de Patrimônio -
SisGepat, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Instrução Normativa.
Parágrafo Único. É de responsabilidade da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da
Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - FEPECS/SES-DF, por in-
termédio da Coordenação Geral de Patrimônio - COPAT, fazer gestões junto à Subsecretaria
de Tecnologia de Informação e Comunicação - SUTIC/SEF, para fins de carga dos bens
patrimoniais da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal - FEPECS/SES-DF no Sistema Geral de Patrimônio -
SisGepat, bem como para instalação do sistema em terminais setoriais.
Art. 3º Fica a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, da Secretaria de Estado
de Saúde do Distrito Federal - FEPECS/SES-DF, submetida aos procedimentos, ações e
mecanismos atualmente vigentes no SisGepat.
Parágrafo Único. Os casos omissos deverão ser dirimidos pela Coordenação Geral de Pa-
trimônio - COPAT desta Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEF, na condição de órgão
central do subsistema de patrimônio, ficando a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências
da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - FEPECS/SES-DF sub-
metida às orientações emanadas pela COPAT, no limite de sua independência funcional,
autonomia administrativa e financeira.
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

HELVIO FERREIRA

PORTARIA Nº 32, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Institui, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, equipe res-
ponsável pelo sigilo na utilização do Sistema SEI-GDF relativo às informações provenientes
do Sistema OUV-DF.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 105, incisos I e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, art.
182, incisos, V, X e XV do Regimento Interno desta Pasta, aprovado pelo Decreto nº 38.631,
de 20 de novembro de 2017, RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída equipe responsável pelo sigilo na utilização do Sistema SEI-GDF
relativo às informações provenientes do Sistema OUV-DF, no âmbito da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal, para as unidades orgânicas especificadas no Anexo I.
§ 1º Cada unidade orgânica presente no Anexo I contará com uma equipe composta por um
titular e um suplente indicados para atuarem como responsáveis pelas ações presentes nesta
Portaria.
§ 2º Os titulares e suplentes deverão assinar Termo de Compromisso junto à Ouvidoria-Geral
da Controladoria-Geral do Distrito Federal.
Art. 2º Caberá às equipes das unidades orgânicas elencadas no Anexo I as seguintes com-
petências:
I - acompanhamento diário do Sistema OUV-DF, auxiliando no âmbito de sua área de
competência, a unidade orgânica de Ouvidoria do Gabinete desta Secretaria no tratamento
das manifestações e das informações registradas nos sistemas SEI-GDF e/ou O U V - D F.
II - proceder à abertura de processos restritos e sigilosos no Sistema SEI-GDF padronizados
pelo Órgão Central do Sistema de Gestão de Ouvidoria - SIGO/DF, com total atenção ao
previsto no inciso I do art. 23 do Decreto Distrital nº 36.462/2015, devendo zelar pelo sigilo
das informações recebidas, bem como pelo sigilo dos dados do denunciante sob pena de
responder administrativamente, civilmente e penalmente, conforme dispõe o art. 181 e se-
guintes da Lei Complementar nº 840/2011.
Art. 23. As manifestações classificadas como denúncias seguirão os seguintes procedi-
mentos:
I - O registro das denúncias poderá ser realizado em cada unidade seccional e também na
Ouvidoria-Geral, devendo em todas as hipóteses ser respeitado o sigilo das informações
recebidas, bem como o sigilo dos dados do denunciante sob pena de responder admi-
nistrativamente, civilmente e penalmente, conforme dispõe o art. 181 e seguintes da Lei
Complementar nº 840/2011;
III - encaminhar o processo, com total atenção ao sigilo necessário, às partes citadas na
manifestação para conhecimento, providências necessárias e/ou esclarecimentos;
IV - após recebimento das manifestações das partes, encaminhar os pronunciamentos a
Ouvidoria do Gabinete desta Secretaria através do Sistema OUV-DF.
Art. 3º Para a realização das atividades previstas no art. 2º, as unidades orgânicas presentes
no Anexo I, no âmbito de sua área de competência, ficam autorizadas a acessar e a criar
processos restritos e sigilosos no Sistema SEI-GDF relativos à Ouvidoria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO

ANEXO I

Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia
Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia
Coordenação Regional de Ensino do Gama
Coordenação Regional de Ensino do Guará
Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante
Coordenação Regional de Ensino do Paranoá
Coordenação Regional de Ensino de Planaltina
Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro
Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia
Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria
Coordenação Regional de Ensino de São Sebastião
Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho
Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga
Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB
Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional - S U P L AV
Subsecretaria de Modernização e Tecnologia - SUMTEC
Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional - SIAE
Subsecretaria de Gestão dos Profissionais da Educação - SUGEP
Subsecretaria de Administração Geral - SUAG
Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação - EAPE

PORTARIA N° 33, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe conferem o artigo 105, parágrafo único, III, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, e o artigo 182, inciso V do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017 e
considerando a Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, recepcionada pela Lei Distrital nº
2.304, de 21 de janeiro de 1999, a Lei Nº 3.506, de 20 de dezembro de 2004 e o Decreto nº
37.010, de 23 de dezembro de 2015, RESOLVE:
Art. 1º Republicar os Anexos I e XI da Portaria nº 22, de 02 de fevereiro de 2018, publicada
no DODF nº 25, de 05 de fevereiro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO
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