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CAPÍTULO I - DA LOTAÇÃO
DA REMOÇÃO POR PERMUTA
Art. 1º Poderão ser removidos, mediante permuta, os servidores ocupantes do mesmo cargo,
da mesma especialidade e com a mesma carga horária, da Secretaria De Estado De Políticas
Para Crianças, Adolescentes e Juventude Do Distrito Federal, que cumpram os seguintes
requisitos:
I - não tenham sido removidos há pelo menos 6 (seis) meses, por meio de concurso de
remoção.
II - não tenham sido removidos há pelo menos 6 (seis) meses desde a efetivação da sua
última permuta.
III - concordância das respectivas chefias das Unidades Gestoras envolvidas, mediante
autorização prévia, por escrito.
§ 1º - Em nenhuma hipótese será permitida a permuta com a utilização de vagas definitivas
não ocupadas ou permuta entre uma vaga definitiva e uma vaga provisória.
§ 2º - É permitida a permuta entre os mesmos cargos, da mesma especialidade e ca rg a
horária, quando ambos ocupem vagas provisórias, até o seu provimento por concurso de
remanejamento.
§ 3º - No caso de preenchimento de todos os requisitos elencados neste artigo, o pleito de
remoção por permuta será remetido à Subsecretaria de Administração Geral, para decisão,
após análise da Diretoria de Gestão de Pessoas.
DA OCUPAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO DE VAGAS DEFINITIVAS
Art. 2° As vagas definitivas obtidas por meio de participação em concurso de remanejamento
que estiverem provisoriamente em aberto, somente poderão ser ocupadas em caráter pro-
visório, preferencialmente por servidores efetivos, até o retorno do titular da vaga, em
decorrência de alguma das situações abaixo relacionadas:
I) Afastado para estudos;
II) Em exercício de função/cargo comissionado;
III) Cedido para outros órgãos;
IV) Em licença para o desempenho de mandato classista;
V) Em licença para tratar de interesses particulares;
VI) Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.
§ 1º - O servidor interessado em pleitear a ocupação em caráter provisório de uma vaga
definitiva, provisoriamente em aberto, deverá entregar requerimento próprio à Diretoria de
Gestão de Pessoas para análise, no qual deve constar a concordância das respectivas chefias
das Unidades Gestoras envolvidas, por escrito.
§ 2º - No caso de preenchimento do requisito elencado neste artigo, o pleito de remoção será
remetido à Subsecretaria de Administração Geral.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 3° A efetivação da permuta fica condicionada à conclusão dos trabalhos do servidor na
Unidade/Setor em que estiver atuando.
Art. 4° Fica delegado ao Subsecretário de Administração Geral a deliberação dos casos
omissos nesta Portaria.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CARLOS C. FILHO
___________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF
N° 110 de 10/06/2016, p. 17

PORTARIA Nº 118, DE 21 DE JULHO DE 2016.
Altera o art.1º, § 3º, da portaria nº 90, de 09 de junho de 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, em Exercício, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 105, parágrafo único, inciso III, da lei Orgânica do Distrito Federal.
Considerando as diretrizes e parâmetros previstos no Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo SINASE (2006)? Considerando a Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, que
instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente? Considerando a Lei Nº 12.594 de 18 de
janeiro de 2012? Considerando o levantamento de necessidades realizado pela Comissão
instituída por meio da Portaria nº 16, de 18 de fevereiro de 2016, publicada no DODF nº 33,
de 19 de fevereiro de 2016? Considerando o disposto no art. 5º da Lei nº 5.351 de 04 de
junho de 2014. RESOLVE :
Art. 1º Alterar a redação do § 3º do art. 1º da Portaria nº 90, de 09 de junho de 2016, que
passa a vigorar com a seguinte redação.
"§ 3º As Unidades que executem medida socioeducativa de internação e a Unidade de
Atendimento Inicial deverão manter 10% (dez por cento) dos seus servidores, mencionados
no caput, em regime de expediente."
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CARLOS C. FILHO

CORREGEDORIA

PORTARIA Nº 208, DE 18 DE JULHO DE 2016. (*)
O CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que
lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204, de 13 de julho de 2012, publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 139, de 16 de julho de 2012 e, considerando o que
dispõe o artigo 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011,
R E S O LV E :

Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão da Comissão de Processo
Disciplinar, instaurada por meio da Portaria nº 149, de 17 de maio de 2016, publicada no
DODF nº 96, de 20 de maio de 2016, destinada a apurar os fatos constantes dos autos do
processo nº 417.000.729/2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ISRAEL CARRARA DE PINNA
__________________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreção no original, publicado no DODF
nº 138, de 20 de julho de 2016, página 22.

PORTARIA Nº 209, DE 18 DE JULHO DE 2016. (*)
O CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que
lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204, de 13 de julho de 2012, publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 139, de 16 de julho de 2012 e, considerando o que
dispõe o artigo 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011,
R E S O LV E :
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão da Comissão de Processo
Disciplinar, instaurada por meio da Portaria nº 151, de 17 de maio de 2016, publicada no
DODF nº 96, de 20 de maio de 2016, destinada a apurar os fatos constantes dos autos do
processo nº 417.001.121/2015.
Art. 2º Designar ROSILENE BEATRIZ LOPES, Especialista Socioeducativo, matrícula nº
220.700-1, para substituir o servidor FELIPE PIRANGY CARVALHO DE LIMA, Atendente
de Reintegração Socioeducativo, matrícula nº 220.469-X 0, na qualidade de membro.
Art. 3º Designar ANDREIA DE CARVALHO NOGUEIRA, Atendente de Reintegração
Socioeducativo, matrícula nº 220.503-3, como substituto eventual, nos termos do artigo 229,
§7º da LC nº 840/2011.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ISRAEL CARRARA DE PINNA
___________________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreção no original, publicado no DODF
nº 138, de 20 de julho de 2016, página 22.

PORTARIA Nº 210, DE 18 DE JULHO DE 2016. (*)
O CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que
lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204, de 13 de julho de 2012, publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 139, de 16 de julho de 2012 e, considerando o que
dispõe o artigo 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011,
R E S O LV E :
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão da Comissão de Processo
Disciplinar, instaurada por meio da Portaria nº 150, de 17 de maio de 2016, publicada no
DODF nº 96, de 20 de maio de 2016, destinada a apurar os fatos constantes dos autos do
processo nº 417.001.196/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ISRAEL CARRARA DE PINNA
___________________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreção no original, publicado no DODF
nº 138, de 20 de julho de 2016, página 23.

DECISÃO DE 19 DE JULHO DE 2016.
Processo: 480.000.574/2011
Vistos e examinados os presentes autos do processo administrativo instaurado para apurar
irregularidades atribuídas à empresa VBL Serviços, Produções e Eventos Ltda., em con-
tratações efetuadas com a Administração, entendo que restaram caracterizadas práticas de
atos ilícitos que atentam contra a necessária idoneidade da referida empresa para contratações
públicas, nos termos do artigo 88, incisos II e III, c/c o artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993. Isso posto, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.105, de
27 de dezembro de 2002, pelo Decreto Distrital nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, pelo
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal,
anexo ao Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, pela Lei n° 4.938, de 19 de
setembro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Correição do Distrito Federal e pela Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, adoto o Relatório Final constante do Processo Administrativo
nº 480.000.574/2011 e o Parecer nº 077/2016 - AJL/GAB/CGDF, de 11 de julho de 2016,
como fundamento deste ato e DECLARO A INIDONEIDADE da empresa VBL Serviços,
Produções e Eventos Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda sob o nº 13.292.282/0001-90, com fulcro no artigo 87, inciso IV e no artigo 88,
incisos II e III, ambos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Intime-se a empresa VBL
Serviços, Produções e Eventos Ltda., por meio de seu representante legal para ciência desta
Decisão.

HENRIQUE MORAES ZILLER
Controlador-Geral
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