
Art. 3º A Coordenação Regional de Ensino, por ocasião da execução do presente recurso,
deverá autuar, no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), processo apartado à Prestação
de Contas da UEx, que será inicialmente composto de:
I - Portaria que descentralizou o recurso;
II - Documento de aprovação da destinação dos recursos pelo Conselho Escolar, até que
seja regulamentado modelo próprio.
Art. 4º A transferência de recursos às CREs da rede pública do Distrito Federal tem como
condição a adimplência, por parte das UEx, quanto à apresentação da prestação de contas
anual dos exercícios anteriores, bem como a regularidade das prestações de contas parciais
do período em curso.
Art. 5º Todas as aquisições com recursos do PDAF devem estar em conformidade com o
disposto na Lei Distrital nº 6.023/2017 e demais normativos que deliberam sobre o PDAF.
Art. 6º Ao final da execução da Emenda Parlamentar deverá ser formulado Quadro
Resumo de Execução Financeira (RESEQ), em duas vias originais, sendo que uma delas
obrigatoriamente comporá o Processo de Prestação de Contas da UEx da Coordenação
Regional de Ensino.
Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à
Prestação de Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.
Art. 7º A execução da Emenda Parlamentar deverá ser efetivada no exercício referente ao
primeiro pagamento.
Parágrafo Único: Caso haja saldo residual e/ou não execução completa do recurso no
exercício referente ao primeiro pagamento, a sua utilização ficará condicionada a
autorização da SUPLAV.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA
 

ANEXO ÚNICO

Nº CRE CAPITAL CUSTEIO TOTAL

1 GUARÁ R$ 0,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00

2 NÚCLEO BANDEIRANTE R$ 0,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00

  TOTAL R$ 0,00 R$ 550.000,00 R$ 550.000,00

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL
 

PORTARIA Nº 124, DE 04 DE MARÇO DE 2021

Altera a Portaria nº 44, de 29 de abril de 2020, que regulamenta o Serviço Voluntário
Gratificado - SVG, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal e dá outras
providências.

O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições legais previstas no artigo 4º, inc. I e parágrafo único, do Decreto Federal
nº 10.573, de 14 de dezembro de 2020, bem como o disposto no art. 2º, caput, da Lei
Distrital n.º 6.261, de 29 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1° Os artigos 13 e 15 da Portaria n° 44, de 29 de abril de 2020 passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 13........................

§ 2º No caso de serviço extraordinário deverão ser observadas as seguintes regras para
desistência:
I - se o serviço for no mesmo dia ou em até três dias de sua disponibilização, a
desistência sem a penalização deverá ocorrer em até sessenta minutos após a inscrição;
II - caso o serviço deva ser prestado após três dias ou mais de sua disponibilização, a
desistência poderá se dar na forma do caput deste artigo.
..................................." (NR)
"Art. 15........................
§1º É vedada ao servidor a prestação do SVG no horário correspondente à sua escala
regulamentar de serviço, exceto nos 10 (dez) primeiros dias do seu período anual de
férias ou durante o abono de ponto.
§2º O SVG prestado em desacordo com o parágrafo anterior não ensejará o pagamento
da indenização correspondente e acarretará a vedação para a prestação de serviço pelos
60 (sessenta) dias subsequentes." (NR)
Art. 2° Publique-se o Diário Oficial do Distrito Federal.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor no dia 1° de abril de 2021.

ROBSON CÂNDIDO DA SILVA

PORTARIA Nº 125, DE 04 DE MARÇO DE 2021
Dispõe sobre os procedimentos a serem observados, no âmbito da Polícia Civil do Distrito
Federal, para acompanhamento e apuração do Estágio Probatório dos servidores policiais
civis, e dá outras providências.
O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 5º, inciso I, da Lei Distrital nº 837, de 28 de dezembro
de 1994, considerando o disposto nas Leis Federais nº 4.878/1965, 9.264/1996 e
8.112/1990 e no Decreto Federal nº 59.310/1966, resolve:

Art. 1º O Estágio Probatório tem por objetivo avaliar a aptidão e a capacidade do
servidor policial integrante das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, dentro
do prazo legal, no desempenho das atribuições do cargo de provimento efetivo para o
qual foi nomeado e empossado, mediante aprovação em concurso público.

Parágrafo único - O Dirigente da unidade de lotação do servidor ou sua Chefia
imediata, ao receber o novo servidor, o informará da missão da PCDF e da unidade,
de seus objetivos e meios de consecução, bem como das condições de apuração do
estágio de acordo com os regramentos previstos nesta Portaria e nos diplomas legais
aplicáveis à espécie.

Art. 2º O Estágio Probatório constitui-se do período de 03 (três) anos de efetivo
exercício do servidor policial, durante o qual serão apurados os seguintes requisitos:

I - Assiduidade;

II - Disciplina;

III - Capacidade de iniciativa;

IV - Produtividade;

V - Responsabilidade;

VI - Idoneidade moral.

Art. 3º Os requisitos mencionados no item anterior serão apurados em 5 (cinco) etapas
semestrais iniciadas, a partir do 6º (sexto) mês de exercício, mediante preenchimento
dos campos da Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, gerada no Sistema
SEI e assinada pela Chefia imediata do servidor, pelo Dirigente da Unidade e pelo
servidor avaliado.

Art. 4º O estágio probatório ficará suspenso, reiniciando a contagem do período pelo
tempo que faltar, quando da reassunção do cargo, nos seguintes casos:

I - licença por motivo de doença em pessoa da família;

II - licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro por prazo
indeterminado e sem remuneração;

III - licença para o serviço militar;

IV - licença para atividade política;

V - licença para o desempenho de mandato classista;
VI - afastamento para exercício de mandato eletivo;
VII - afastamento para estudo no exterior;
VIII - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou
com o qual coopere;
IX - licença para tratamento de saúde, desde que superior a 30 (trinta) dias;
X - licença por acidente em serviço, desde que superior a 30 (trinta) dias.
XI- participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para
outro cargo na Administração Pública Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.
Art. 5º O Dirigente da unidade policial e a a Chefia imediata do servidor, após
discussão de cada requisito da Avaliação de Estágio Probatório, assinarão
conjuntamente e de comum acordo a avaliação, dando ciência ao servidor avaliado. A
avaliação será encaminhada ao Departamento de Gestão de Pessoas até o 5º (quinto)
dia útil após a sua finalização para acompanhamento e apuração do resultado final.
§ 1º - É facultado ao servidor interessado formular, no prazo de 30 (trinta) dias,
perante o Dirigente da unidade, pedido de reconsideração, apresentando fatos e provas
que expliquem ou justifiquem comportamentos envolvidos na avaliação.
§ 2º - O Dirigente da unidade reapreciará a avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias,
cotejando as novas informações e provas trazidas pelo interessado.
§ 3º - O servidor interessado poderá apresentar recurso hierárquico que será apreciado
pelo Diretor do respectivo Departamento ou equivalente, qual seja, a instância
superior a que está submetido, no prazo de 30 (trinta) dias, contados à partir da
ciência do servidor quanto à análise de seu pedido de reconsideração.
§ 4º - No caso de avaliação de servidor com deficiência, o Dirigente da Unidade
solicitará à Delegacia-Geral da Polícia Civil, a formação de equipe multidisciplinar
composta por 03 (três) integrantes, sendo: 1 (um) médico, a Chefia imediata do
servidor e 1 (um) servidor estável ocupante do mesmo cargo do servidor avaliado.
Art. 6º O Departamento de Gestão de Pessoas receberá e arquivará as Avaliações de
Estágio Probatório no assentamento funcional digital do servidor e, ao término do
trigésimo mês, promoverá a apuração do resultado final, extraindo a média aritmética
simples do somatório das 5 (cinco) avaliações parciais realizadas, sem prejuízo da
continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a VI do artigo 2º.
Parágrafo único - Serão considerados aprovados os servidores em estágio probatório
que obtiverem média final igual ou superior a 6 (seis) e reprovados os que obtiverem
nota inferior a esse número.
Art. 7º As Avaliações que resultarem na aprovação do servidor, de acordo com o
critério previsto no artigo anterior, serão publicadas pelo Departamento de Gestão de
Pessoas com a confirmação no cargo , nos termos da Portaria nº 25, de 25 de junho
de 2018 - PCDF.
Parágrafo único - Os atos homologatórios e de confirmação de servidor no cargo
serão publicados em Boletim de Serviço e constarão dos registros funcionais do
servidor, que poderá se manifestar a respeito.
Art. 8º As Avaliações que resultarem na reprovação do servidor, pela média inferior a
6 (seis), serão imediatamente encaminhadas à Delegacia-Geral de Polícia Civil que
determinará a instauração de processo administrativo, a ser conduzido por Comissão
Especial.
§ 1º - A Comissão Especial realizará nova avaliação para apuração dos requisitos básicos
exigidos para aprovação do servidor no estágio probatório, produzindo, no prazo de 30
(trinta) dias prorrogável por igual período, relatório conclusivo sobre a aprovação ou não
do servidor no cargo.
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§ 2º - A Comissão Especial processante será integrada por 02 (dois) servidores estáveis,
preferencialmente bacharéis em Direito, e 1 (um) Delegado de Polícia, que a presidirá,
todos indicados pelo Delegado-Geral da Polícia Civil.
§ 3º - A Comissão deverá observar os princípios do contraditório e da ampla defesa e,
no que couber, as normas aplicáveis ao processo administrativo disciplinar.
§ 4º - A Comissão deverá ouvir as declarações do chefe imediato e dos chefes das
unidades que avaliaram o servidor estagiário, para instruir o processo.
§ 5º - A Comissão deverá considerar o comportamento do servidor durante todo o
período do estágio probatório, podendo ainda, se necessário, ouvir os responsáveis pelas
avaliações anteriores.
§ 6º - A Comissão Especial encaminhará relatório fundamentado e conclusivo à
Delegacia-Geral, que decidirá sobre a conclusão do processo administrativo previsto no
caput deste artigo.
§ 7º - O Delegado-Geral poderá determinar diligências complementares a serem
realizadas pela Comissão.
§ 8º - Em caso de concordância, o Delegado-Geral homologará o relatório da Comissão
Especial e adotará as providências decorrentes de sua decisão.
Art. 9º O servidor não aprovado no estágio probatório deverá ser exonerado antes de
completar o interstício de 03 (três) anos.
Parágrafo único - Nos casos em que presentes os requisitos para a recondução ao cargo
que o servidor reprovado no estágio probatório exercia anteriormente, o ato deverá ser
providenciado tempestivamente, sob pena de responsabilidade de quem der causa à
perda do prazo.
Art. 10. O Dirigente da unidade ou Chefia imediata que dolosamente omitir fatos que
implicariam na reprovação do servidor em estágio probatório será responsabilizado
criminal, civil e administrativamente, de acordo com a legislação aplicável.
Art. 11. O servidor policial será submetido a estágio probatório quando nomeado para
cargo de provimento efetivo e entrar em exercício, ainda que seja ocupante de outro
cargo de natureza policial, independentemente de haver adquirido estabilidade no cargo
anterior.
Art. 12. O servidor policial em estágio probatório deverá cumpri-lo integralmente nas
unidades da Polícia Civil do Distrito Federal, de maneira a ser avaliado no exercício das
atribuições do cargo para o qual foi nomeado.
Art. 13. Quando o servidor em estágio probatório estiver frequentando cursos de
formação, treinamento, aperfeiçoamento ou atualização de conhecimentos profissionais
na Escola Superior de Polícia Civil, competirá a esta, durante o período, comunicar por
escrito ao titular da unidade policial de lotação do servidor, a ocorrência de qualquer
irregularidade relacionada com os requisitos previstos no artigo 2º desta Portaria.
Art. 14. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na interpretação desta Portaria serão
solucionados pela Delegacia-Geral da Polícia Civil.
Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROBSON CÂNDIDO DA SILVA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
 

INSTRUÇÃO Nº 177, DE 10 DE MARÇO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso da competência que lhe confere o artigo XI, XVIII e XX do Regimento Interno do
DETRAN/DF, aprovado pelo Decreto nº. 27.784, de 16 de março de 2007; considerando o
aumento de casos confirmados de pessoas contaminadas com o COVID-19 e em consonância
com as disposições contidas no Decreto nº. 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, que que dispôs
sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração
pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal; Decreto nº. 41.869 de 05 de
março 2021, que alterou o Decreto nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2); Decreto nº 41.874, de 08 de março de 2021, que
instituiu toque de recolher das 22h às 05h, em todo Distrito Federal, no período agudo da
pandemia de COVID-19; o Decreto nº 41.882, de 08 de março de 2021, que declarou estado de
calamidade pública, no âmbito da saúde pública do Distrito Federal; considerando a situação
excepcional ora vivenciada em razão da pandemia no Distrito Federal, resolve:
Art. 1º As unidades administrativas internas do Departamento de Trânsito do Distrito Federal
passam a funcionar com o percentual presencial mínimo 30% e no máximo 50% dos servidores,
com base no artigo 3º, do Decreto nº. 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, dada a natureza
estratégica da Autarquia para a segurança pública do Distrito Federal, considerando suas
competências estabelecidas que visam promover a educação, a fiscalização e o policiamento de
trânsito no âmbito do Distrito Federal.
§ 1º Fica autorizado o revezamento de servidores no ambiente presencial, alternando-se em
turnos ou dias, observado a carga horária legal e respeitando o limite estabelecido no caput.
§ 2º Cabe às chefias imediatas e Diretores de cada área, respectivamente, garantir a organização
necessária ao funcionamento de suas unidades.
§ 3º O percentual estabelecido no caput poderá ser reduzido na hipótese de existirem na unidade
quantitativo superior a 70% de servidores que se enquadrem em algumas das situações
elencadas nos artigos 2º e 3º, enquanto perdurar a situação excepcional, cabendo a chefia nesses
casos justificar a situação excepcional mensalmente a Gerência de Gestão de Pessoas.
Art. 2º Fica mantido de maneira compulsória o regime de teletrabalho aos servidores, estagiários
e colaboradores desta Autarquia, de forma excepcional e provisória, que se enquadrem nas
seguintes hipóteses:
I - com sessenta anos ou mais;
II - pessoas de qualquer idade que tenham comorbidades, como cardiopatia, diabetes,
pneumopatia, doença renal, imunodepressão, obesidade, asma e puérperas;

III - responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de
diagnóstico de infecção pela COVID-19 atestada por prescrição médica ou por
recomendação do agente de vigilância epidemiológica, desde que haja coabitação,
enquanto acometidas pela doença;
IV - gestantes e lactantes;
V - pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela COVID-19,
atestada por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância
epidemiológica, sem indicação médica assistencial de afastamento das atividades laborais,
enquanto acometidas pela doença.
§ 1º Será disponibilizado por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, formulário padrão
para que o servidor possa se autodeclarar pertencente aos grupos indicados neste artigo, a ser
encaminhado ao Núcleo de Qualidade de Vida - NUQUAV/GERPES/DIRAG, não cabendo, em
relação ao inciso II, qualquer forma de indicação da doença que o servidor for portador.
§ 2º Os servidores deverão entregar, ao Núcleo de Qualidade de Vida - NUQUAV, no prazo de até
10 (dez) dias do preenchimento do formulário de trata o §1º deste artigo, comprovação médica que
ateste a condição declarada.
§ 3º Os servidores que permanecerem em regime de teletrabalho deverão continuar a anexar
semanalmente relatório de suas atividades, que deverá ser aprovado pela Chefia Imediata, que
posteriormente fará o encaminhamento a Gerência de Gestão de Pessoas/DIRAG/DG/DETRAN
para conhecimento e registro.
§ 4º É dever dos servidores em regime de teletrabalho estar disponível para contato durante o
horário de trabalho.
Art. 3º Serão afastados por 14 (quatorze) dias os servidores, estagiários e colaboradores desta
Autarquia, de forma excepcional e provisória, que se enquadrem nas seguintes hipóteses:
I - que tenham retornado de viagem internacional, contado da data do retorno, devendo permanecer
em teletrabalho;
II - que tiverem confirmação de diagnóstico de infecção pela COVID-19, atestada por prescrição
médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, com indicação médica
assistencial de afastamento das atividades laborais.
Art. 4º As reuniões dos setores da Autarquia poderão ser realizadas por meios tecnológicos, como
skype, whatsapp, facetime ou similar, sendo reduzida a termo caso seja necessário.
Art. 5º Caberá à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação-DIRTEC realizar todos os
esforços possíveis para permitir aos servidores o acesso remoto aos sistemas indispensáveis ao
funcionamento da Autarquia, sem prejuízo da segurança das informações.
Art. 6º Os servidores que não possuem equipamento ou meios para desempenhar suas atividades
laborais na forma de teletrabalho poderão retornar ao trabalho presencial, respeitado o percentual de
que trata o art. 1º, desde que não se enquadrem nos casos previstos nos artigos 2º e 3º ou que
exerçam atividades incompatíveis com o teletrabalho, nos termos do art. 5º do Decreto nº 40.546, de
20 de março de 2020.
Art. 7º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições contidas na Instrução nº. 777, de 19 de outubro de 2020,
publicada no DODF nº 200, de 21/10/2020.

ZÉLIO MAIA DA ROCHA

SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

PORTARIA Nº 56, DE 08 DE MARÇO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo Art. 211, § 1º da Lei Complementar
Distrital nº 840/2011 e, subsidiariamente, pela Portaria Conjunta SSP/PCDF nº 009, de 08 de
dezembro de 2000, alterada pela Portaria Conjunta SSP/PCDF nº 21, de 10 de fevereiro de
2003; e tendo em vista o apurado na Sindicância nº 24/2020-SESIPE, resolve:
Art. 1º Tornar público a Decisão do Despacho de Julgamento da Sindicância Acusatória nº
024/2020-SESIPE, com Instauração, publicada no DODF nº 222 de 25/11/2020, pág. 48, por
meio da Portaria nº 062/2020-SESIPE de 18/11/2020.
Art. 2º Acolher integralmente o relatório conclusivo da Comissão de Sindicância e, assim,
suspender provisoriamente a apuração nos autos em questão, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar
da instauração do Feito, na conduta do servidor processado no Feito disciplinar, conforme
Decisão de protocolo (55976684), anexado ao Processo SEI-GDF sigiloso 04026-
00001250/2021-44, em razão de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC.
Art. 3º Após a devida publicação, à Gerência de Sindicâncias para enviar a Unidade de lotação
do servidor para devida notificação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AGNALDO NOVATO CURADO FILHO

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 09 DE MARÇO DE 2021
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL, usando das atribuições que lhe confere o Art. 106, Inciso XXVI,
do Regimento aprovado pelo Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017,Regulamenta no
âmbito do DER-DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, que
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