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§ 4º. A lotação em Unidades de Internação e Semiliberdade deverá ser ocupada por servidor
com jornada de trabalho de 40 horas semanais, conforme disposto no art. 18, da Lei nº
5.351/2014, bem como no Parecer 233/2016-PRCON-PGDF da Procuradoria-Geral do Dis-
trito Federal.
Art. 22. A classificação final do concurso de remanejamento será divulgada no site da
SECRIANÇA e em outros meios possíveis para garantir a devida publicidade e trans-
parência.
§ 1° - A discordância do resultado preliminar do Concurso de Remanejamento poderá ser
manifestada pelo candidato diretamente à Comissão, mediante fundamentação conforme
edital, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de divulgação.
§ 2° - O julgamento da reconsideração será realizado no prazo de 10 (dez) dias pela
Comissão designada e será divulgada ao candidato.
§ 3° - Da decisão da Comissão, caberá recurso ao titular da Pasta, no prazo de 05 (cinco)
dias, que deliberará em caráter irrecorrível no prazo de 10 (dez) dias.
§ 4° - Será indeferido o recurso interposto fora do prazo, bem como aquele diverso da forma
definida em edital.
Art. 23 O servidor remanejado por meio do Concurso será lotado na nova unidade orgânica
por ato próprio do Subsecretário de Administração Geral/SUAG ou por autoridade de-
legada.
Art. 24 Havendo impedimento justificável, não previsto em lei, para encaminhamento do
servidor à nova unidade orgânica dentro do prazo previsto em edital, poderá ser concedido
o prazo de até 15 (quinze) dias, mediante requerimento feito pelo próprio servidor, com a
anuência da chefia imediata.
Parágrafo único - O requerimento de que trata o caput deste artigo será submetido à decisão
do titular da Subsecretaria de Administração Geral/SUAG;
CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25 Aos participantes e aos responsáveis pela operacionalização das normas pertinentes
ao concurso de remanejamento, aplicam-se, no que couber, as penalidades previstas na Lei
Complementar Nº 840, de 23 de dezembro de 2011, sem prejuízo de observância aos demais
atos normativos.
Art. 26 Ficam ressalvadas as disposições previstas na Portaria n.º 62, de 07 de março de
2013, que dispõe sobre a servidora nutriz.
Art. 27 Os casos omissos nesta Portaria serão dirimidos pelo titular da Pasta ou por au-
toridade por ele delegada.
Art. 28 Revogam-se Portaria nº 17, de 23 de fevereiro de 2016, Portaria nº 25, de 04 de
março de 2016, Portaria nº 38, de 28 de março de 2016 e Portaria nº 91, de 09 de junho de
2016.
Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AURÉLIO ARAÚJO

PORTARIA Nº 84, DE 29 DE MARÇO DE 2017.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
105, parágrafo único, inciso III, da lei Orgânica do Distrito Federal, as diretrizes e pa-
râmetros previstos no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE (2006), a
Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente,
e considerando a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, bem como a aplicação análoga da
Resolução nº 9, de 12 de julho de 2006, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária - CNPCP, RESOLVE:
Art. 1º O quantitativo de servidores ocupantes do cargo de Atendente de Reintegração
Socioeducativo, Agente Social e Educador Social, que atuem em unidades executoras das
medidas socioeducativas de semiliberdade e internação, feminina, na Unidade de Internação
mista de Santa Maria, na Unidade de Atendimento Inicial - UAI e Central de Vagas, deverão
atender ao seguinte percentual de servidores do sexo feminino:
I - Para as Unidades exclusivamente femininas: mínimo de 80% dos servidores;
II - Para a Unidade de Internação de Santa Maria: mínimo de 40% dos servidores;
III - Para a Unidade de Atendimento Inicial: 30% dos servidores;
IV - Para a Central de Vagas: 50% dos servidores;
Parágrafo único. Entende-se por Educador Social, o servidor contratado por tempo de-
terminado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, cujas
atividades são equivalentes ao cargo de Atendentes de Reintegração Socioeducativos/Agentes
Sociais.
Art. 2º O disposto no caput do artigo anterior possui como finalidade o respeito à dignidade
da pessoa humana, bem como preservar a integridade e direitos do público atendido.
Art. 4º Revoga-se a Portaria nº 32, de 23 de março de 2016.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AURÉLIO ARAÚJO

PORTARIA N° 85, DE 11 DE ABRIL DE 2017
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere artigo 105,
parágrafo único, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e o artigo 4º, inciso XXIV
do Decreto nº 36.236, de 1º de Janeiro de 2015, considerando a necessidade de lotação de
servidores de acordo com o interesse da Administração Pública, as diretrizes e parâmetros
previstos no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE (2006), RESOL-
VE:
CONSIDERANDO o Regulamento de lotação e Remanejamento Interno dos Servidores da
Carreira Socioeducativa, nos termos da portaria nº 17 de 23 de fevereiro de 2016, publicado
no DODF nº37, de 25 de fevereiro de 2016, pag 7;
CONSIDERANDO o Decreto 36.236 de 1º de janeiro de 2015;
CONSIDERANDO as especificidades, peculiaridades e o caráter sigiloso dos trabalhos de
Produção de Conhecimento, Produção de documentos de Inteligência, Inteligência de Estado,
Gestão de fontes Humanas, Segurança de Dignitários, Segurança Orgânica e de Dados,
Segurança de Comunicações, Execução de Técnicas Operacionais e Utilização de Técnicas
de Entrevista desenvolvidos pela Unidade de Inteligência;

CONSIDERANDO a necessidade de assessorar o processo decisório do Gabinete da Se-
cretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal
com uma atuação célere, eficiente, proporcional e oportuna;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 180, inciso X, da LC nº840/2011;
CONSIDERANDO o princípio da proteção da integridade física e mental dos socioeducandos;
R E S O LV E :
Art. 1º Estabelecer requisitos específicos a serem observados pelos servidores para opção de
lotação na Unidade de Inteligência, cumulativos aos critérios ordinários constantes do Re-
gulamento de Lotação e Remanejamento Interno dos Servidores.
Art. 2º Determinar que os servidores a serem lotados e os que já estão lotados na Unidade
de Inteligência preencham os seguintes requisitos objetivos:
I - possuir estabilidade, nos termos do artigo 32, caput, da LC nº 840/2011;
II - não possuir condenação criminal;
III - não ter sido punido pela prática de infração disciplinar, nos termos nos termos do art.
230, X, da LC nº 840/2011;
IV - não ter previsão de aposentadoria para o ano subsequente.
V - Possuir Curso ou Estagio ministrado por Instituição Pública credenciada na Área de
Inteligência.
Art. 3º Antes da efetiva lotação na Unidade de Inteligência, o servidor optante deve lavrar
Termo de Responsabilização pela veracidade, procedência e atendimento integral aos re-
quisitos objetivos supramencionados e ainda apresentar certidão nada consta civil e criminal
no âmbito estadual, federal e distrital.
Art. 4º Quando da efetiva lotação na Unidade de Inteligência, o servidor deverá assinar
Termo de Confidencialidade que visa assegurar informações sigilosas no âmbito da in-
teligência.
Art. 5º Os casos omissos serão submetidos à apreciação do Chefe da Inteligência.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AURÉLIO ARAÚJO

CORREGEDORIA

PORTARIA Nº 50, DE 10 DE ABRIL DE 2017
A CORREGEDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, 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, con-
siderando o que dispõem os artigos 255 a 258 da Lei Complementar - LC nº 840, de 23 de
dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Tornar pública a decisão exarada em 3 de abril de 2017, nos autos do processo nº
417.002.156/2016, de ACOLHER parcialmente o relatório conclusivo da Comissão de Sin-
dicância.
Art. 2º Determinar o ARQUIVAMENTO dos autos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALINE NOGUEIRA DE ALMEIDA

PORTARIA Nº 55, DE 10 DE ABRIL DE 2017
A CORREGEDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, 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, con-
siderando o que dispõe o artigo 217, parágrafo único, da Lei Complementar - LC nº 840, de
23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão
de Processo Disciplinar, reinstaurada pela Portaria nº 24, de 10 de fevereiro de 2017,
publicada no DODF nº 32, de 14 de fevereiro de 2017, página 22, destinada a apurar os fatos
constantes dos autos do processo nº 417.002.020/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 16 de abril de 2017.

ALINE NOGUEIRA DE ALMEIDA

PORTARIA Nº 56, DE 10 DE ABRIL DE 2017
A CORREGEDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, 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, con-
siderando o que dispõe o artigo 217, parágrafo único, da Lei Complementar - LC nº 840, de
23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão
de Sindicância, reinstaurada pela Portaria nº 38, de 14 de março de 2017, publicada no
DODF nº 52, de 16 de março de 2017, página 49, destinada a apurar os fatos constantes dos
autos do processo nº 417.000.634/2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 16 de abril de 2017.

ALINE NOGUEIRA DE ALMEIDA


