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429.000.007/2016; 039/2017, Nathalia Paixão Barbosa, 429.001.276/2015; 040/2017, Elcion
Martins Ferraz, 429.000.199/2016; 041/2017, Escola Mundo Magico Ltda.,
139.022.705/1978; 042/2017, Aparecido Antônio Fonseca, 141.006.508/1980; 043/2017, CO-
OHALIS, 138.000.079/2015; 044/2017, Vr E F Empreendimentos Ltda., 141.005.356/2000;
045/2017, Eliane Santana, 305.000.094/2010; 046/2017, Irmãos Rodopoulos,
137.015.006/1981; 047/2017, Comercial Alvorada De Produtos Para Limpeza Descartáveis,
143.000.142/2013; 048/2017, Wilson Fernandes De Paula, 149.000.087/2011; 049/2017, Re-
publica De Honduras, 141.002.998/2016; 050/2017, Mônaco Empreendimentos E Partici-
pações, 429.000.028/2015; 051/2017, Sys Participações Ltda., 132.000.356/2016; 052/2017;
Empreendimentos Imobiliários Expansão Ltda., 138.000.350/1988; 053/2017, Alan Marques
Almeida, 429.003.863/2015; 054/2017, MPDFT, 132.000.186/1996; 055/2017, Feira Dos
Importados - COOPERFIM, 137.001.898/2001.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ADRYANI FERNANDES LOBO

do novo texto para a aprovação em Plenária. V - Relato da reunião com a Presidência da
Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 08 de março de 2017 e seu desdobramento. O
Conselheiro Carlos Magno fez breve relato da reunião salientando a preocupação do Pre-
sidente da CLDF, Deputado Joe Valle, em elaborar Políticas Públicas de Estado e não de
Governo. Conversou-se, ainda, sobre a importância do espaço de discussão existente nos
Conselhos e o papel dos próprios Conselhos nesta construção com o Estado visto que ali se
tem representantes da sociedade civil organizada, fato que aproxima a comunidade do
Governo. O Conselheiro Letisson complementou dizendo que o Presidente da CLDF co-
mentou que nestes espaços coletivos há congregação de segmentos e se atenderia aos anseios
da comunidade de forma mais ampla e não somente para grupos específicos como acontece
quando os Deputados são procurados em seus Gabinetes. O Conselheiro Carlos Magno
continuou seu relato dizendo que houve um momento de descontração quando o Presidente
da CLDF partilhou que tem formação acadêmica em Educação Física, foi atleta, atuou como
professor durante muitos anos e que isto facilitou o entendimento do que se estava tratando
naquela reunião. Informou, também, que a CLDF foi colocada à disposição para ser utilizada
como ferramenta pelo Colegiado e, para finalizar, o Presidente da CLDF apresentou uma
proposta de ação para o Conselho tendo o Deputado Julio Cesar como articulador de todo o
processo, que seria o de primeiramente se realizar uma Audiência Pública sobre tema
relevante do Esporte para depois se realizar um seminário, na própria CLDF ou o local a ser
escolhido pelo Colegiado, para discutir desdobramentos da Audiência Pública e ao final se
construiria um documento para auxiliar na elaboração de Políticas Públicas do Esporte que
poderia ser a própria criação de um Projeto de Lei sobre o Plano de Esporte do DF. A
Secretária Executiva explicou que o colegiado precisaria decidir se acata ou não a proposta
feita pelo Presidente da CLDF e, em caso positivo, em qual data se faria a Audiência
Pública, lembrando que uma Audiência Pública tem sempre um tema e na reunião com o
Presidente da CLDF foram cogitados dois temas: Políticas Públicas do Esporte ou Saúde e
a prática de atividade física. Assim, as discussões passaram a ser sobre a possível data e
horário da Audiência Pública. Após várias ponderações optou-se pela Secretária Executiva
entrar em contato com o Senhor Heder, Assessor do Deputado Julio Cesar. Enquanto a
Secretária Executiva falava com a Assessoria do Deputado Julio Cesar, durante a própria
reunião, para se agendar nova data e horário para a Audiência Pública o convidado, Senhor
Paulo Peck, se apresentou como Coordenador das Pessoas com Deficiência da SEDEST-
MIDH, tendo o José Higino, Conselheiro do CONEF, como integrante da sua equipe.
Aproveitou para colocar sua Coordenação à disposição para auxiliar o CONEF no que fosse
preciso, bem como esclareceu que tem buscado aproximação com diversas Politicas Púbicas
trazendo os anseios das Pessoas com Deficiência para as respectivas temáticas. O Con-
selheiro Paulo Henrique informou que o CONEF está sempre aberto para receber convidados
que queiram tratar do Esporte em suas diversas instâncias. A Secretária Executiva comunicou
que o Assessor Heder consultaria a agenda da CLDF para remarcar a Audiência Pública para
o mês de junho (dias 19 ou 26) no período da manhã. Ela complementou dizendo que o
produto da Audiência Pública é um relatório com pontos positivos, negativos e enca-
minhamentos e depois agendado um Seminário para aprofundar as discussões destes en-
caminhamentos. Esclareceu que não há um prazo fixo de intervalo da Audiência para o
Seminário, podendo ser de uma semana ou mais; o importante é que sempre se separa dois
dias para a realização do Seminário, onde no primeiro se discutiria os temas e no segundo se
elaboraria o documento; a realização do mesmo pode ser na própria Câmara ou em outro
local. O Conselheiro Paulo Henrique sugeriu que se pensasse em um tema amplo que
pudesse incluir outros temas correlatos para serem discutidos ao longo do evento. Assim,
sugeriu: "Atividade Física e Saúde". O Conselheiro Alex sugeriu que se criasse um Grupo de
Trabalho - GT para organizar o evento. Após várias discussões foi decidida a criação do GT
para conduzir a organização da Audiência Pública na CLDF com os seguintes integrantes:
Conselheiros: Alex (Coordenador do GT), Letisson e Tatiana e Colaborador Fernando Elias.
O GT ficou de levantar os possíveis temas para a Audiência Pública e a Secretária Executiva
ficou de repassar a resposta da proposta de datas feitas à Assessoria do Deputado Julio Cesar.
O GT deverá apresentar na Plenária de abril suas contribuições. VI - Encaminhamento da
análise do PL nº 1040/2016 - que dispõe sobre a Lei de Incentivo ao Esporte do Distrito
Federal - LIEDF e dá outras providências. A Secretária Executiva relembrou a todos a
demanda feita pelo Deputado Julio Cesar na Plenária anterior e o Colegiado precisaria se
organizar para realizar a análise do referido PL. Uma situação poderia ser a retomada da
Comissão Temporária da Lei de Incentivo ao Esporte com novos integrantes devido à posse
de novos Conselheiros ou o encaminhamento para a Comissão de Legislação e Normas ou a
sugestão de outra forma para realizar a análise. O Conselheiro Paulo Henrique perguntou e
os pressentes concordavam que a opção mais produtiva seria a retomada da Comissão
Temporária. Assim, foram definidos os integrantes onde foram mantidos os antigos Con-
selheiros exceto a Conselheira Tatiana e entraram os novos Conselheiros Flávio e José
Higino. A Comissão marcou a primeira reunião para discutir o PL nº 1040/2016 para o dia
22 de março, quarta-feira, às 8h. Coube à Secretária Executiva reencaminhar aos membros da
Comissão Temporária o processo nº 220.001.182/2012 digitalizado, bem como o PL nº
1040/2016. VII - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (10' x 4
Comissões). A Secretária Executiva relembrou a todos que seriam feitas apresentações de
dois meses, pois na Plenária anterior o item havia sido suprimido pelo adiantado da hora. O
Conselheiro Paulo Henrique pediu que a Comissão de Legislação e Normas - CLN fosse a
última, pois gostaria de tratar alguns assuntos com a presença da Presidente do CONEF-DF.
A proposta foi acatada e o relato teve início com a Comissão de Programas e Projetos - CPP:
o Coordenador da Comissão, Conselheiro Alex, informou que o assunto tratado foi a re-
tomada das ações da Comissão por meio de um breve histórico, bem como foram revistas as
competências ao se estudar o Regimento Interno do Conselho. A ação que estava em
andamento que seria a análise do PL do Programa Compete Brasília foi finalizada na medida
em que o PL se tornou Lei. Comissão de Orçamento e Finanças - COF: o Coordenador da
Comissão, Conselheiro Reginaldo, disse que a Comissão também retomou as atividades
relendo as competências no Regimento Interno e solicitando às duas unidades orçamentárias
da SETUL (Secretaria e Fundo de Apoio ao Esporte) os documentos necessários para
acompanhar a execução orçamentária-financeira. Além disto, discutiu-se a importância da
aproximação com o Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - CON FA E
tendo como diretriz a participação em suas reuniões por meio de um rodizio entre os
membros da COF, ficando a cargo da Secretária Executiva solicitar o calendário das reuniões
do CONFAE e encaminhá-lo aos membros da COF. Outro assunto debatido foi a definição
do papel e das metas do Conselho. A Comissão decidiu retomar as análises estudando o
Plano Pluri Anual - PPA 2016/2019 da SETUL e do FAE e o Relatório de Atividades do ano
de 2016 e, caso seja preciso, solicitará a participação de um técnico para sanar dúvidas.
Neste momento, a Presidente do CONEF-DF chegou e foi rapidamente informada dos
assuntos tratados e o Conselheiro Paulo Henrique passou a Presidência da reunião à mesma.
O Conselheiro Orlando perguntou se seria possível saber onde o orçamento do esporte está
sendo empregado, isto é, não só na Secretaria de Esporte, mas na da Educação, da Criança,
da Segurança, por exemplo. Além disso, quanto se gasta na implantação de equipamentos
esportivos como construção de quadras, por exemplo. A Secretária Executiva explicou que
na época da coleta de dados para a pesquisa da Organização Não Governamental - Atletas
pelo Brasil foi solicitado este dado e a SEPLAG explicou que ações do Esporte podem estar
sendo executadas por diversas Secretarias, mas se não tiverem sob a função orçamentária do
Esporte não será possível levantar uma informação precisa. O Conselheiro Carlos Magno

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 43, DE 11 DE ABRIL DE 2017
O ADMINISTRADOR REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS DO DISTRITO FEDERAL, no
uso das atribuições que lhe conferem o inciso L, do art. 42, do Decreto nº 38.094, e
considerando o MEMO nº 037/2017-COLOM, RESOLVE:
Art. 1º Anular a Ordem de Serviço nº 87, publicada no DODF nº 210, de 08 de novembro
de 2016.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MANOEL VALDECI MACHADO ELIAS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E

LAZER DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dez horas e vinte minutos, na
Sala de Reunião da Sede do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito
Federal - CONEF-DF, localizada à EQS 106/107, Asa Sul, Brasília/DF, foi realizada a
Quadragésima Terceira Reunião Ordinária do CONEF-DF, com a presença dos seguintes
Conselheiros: Leila Barros (Presidente do CONEF-DF e Secretária de Estado do Esporte,
Turismo e Lazer do DF - SETUL), Orlando Ferracciolli Filho (Membro Titular - Secretaria
de Estado de Educação do DF - SEDF), Flávio Luiz Thiessen (Membro Suplente - Secretaria
de Estado de Educação do DF - SEDF), Reginaldo Severino dos Santos (Membro Titular -
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG), Carlos Magno

Oliveira Marins Ferreira (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Planejamento, Or-
çamento e Gestão - SEPLAG), Luana Maciel Caetano (Membro Titular - Secretaria de
Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF), Paulo Henrique Aze-
vêdo (Membro Titular - Notório Saber Esportivo), Tatiana Weysfield Mendes (Membro
Titular - Segmento Esportivo Universitário), Adimilson da Rosa Brites (Membro Suplente -
Atletas do DF), Letisson Samarone Pereira (Membro Titular - Esporte para Pessoas com

Deficiência), José Higino Oliveira Souza (Membro Suplente- Esporte para Pessoas com
Deficiência), Alex Charles Rocha (Membro Suplente - Conselho Regional de Educação
Física do DF - CREF 7) e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF - D F.
Também estiverem presentes os seguintes convidados: Fernando Elias e Paulo Beck (Chefe
da Coordenação de Promoção de Direitos de Pessoas com Deficiência - PROMODEF/SE-
DESTMIDH. A Secretária Executiva informou que a Presidente do CONEF-DF chegaria
atrasada e que ela pediu que se adotassem os procedimentos regimentais para o início da
reunião. Foi conferido o quórum para abertura da Reunião e havia seis Conselheiros Titulares
presentes, número suficiente para a abertura da Reunião. Em virtude da ausência do Vice-
Presidente, foi eleito o Conselheiro Paulo Henrique para presidir a presente reunião. O
Conselheiro Paulo Henrique agradeceu a presença de todos e a confiança para a condução da
reunião. Em seguida, perguntou aos presentes se haviam recebido a pauta por meio eletrônico
e se tinham alguma proposta de alteração ou inclusão na mesma. Os presentes responderam
que a receberam e foi proposto pelo próprio Conselheiro Paulo Henrique que no item V
constasse o dia da realização da reunião e o item III fosse realizado com a presença da
Presidente. Proposta aceita por todos os presentes. I - Aprovação da Pauta. A pauta foi
aprovada pelos presentes e teve o seguinte teor: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das
ausências; III - Leitura e Aprovação da Ata da 42ª Reunião Ordinária do CONEF-DF; IV -
Posse de Conselheiro - mandato dezembro/2016 a novembro/2018; V - Relato da reunião

com a Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 08 de março de 2017 e
seu desdobramento; VI - Encaminhamento da análise do PL nº 1040/2016 - que dispõe sobre
a Lei de Incentivo ao Esporte do Distrito Federal - LIEDF e dá outras providências; VII -
Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (10' x 4 Comissões); VIII -

Informes; IX - Encerramento. II - Justificativa das ausências. A Secretária Executiva
justificou a ausência dos Conselheiros Ademar Inácio Lamoglia (Membro Titular - Federação
Esportiva do DF) e Wilson Miranda Filho (Membro Titular - Atletas do DF), bem como do
Colaborador César Lima (Ordem dos Advogados do Brasil - DF). III - Leitura e Aprovação
da Ata da 42ª Reunião Ordinária do CONEF-DF. A Ata da 42º Reunião Ordinária foi
encaminhada previamente por meio eletrônico e houve manifestação de alteração da escrita
do sobrenome da Conselheira Tatiana. Alteração já realizada pela Secretária Executiva. O
Conselheiro Wilson solicitou uma alteração que foi lida pela Secretária Executiva e como
não houve um entendimento do pleito e nem texto alternativo proposto a Ata foi considerada
lida e aprovada na íntegra por todos os presentes. Esta situação gerou algumas discussões e,
ao final, apontadas duas recomendações. A primeira, para o caso do Conselheiro Wilson
ainda querer alterar a Ata - que o seu encaminhamento seja feito na próxima reunião. A
segunda, para todos os Conselheiros que quiserem fazer manifestações por meio eletrônico:
deve (m) ser informada (s) a (s) linha (s) que se quer alterar e enviada a sugestão da redação
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reiterou que a posição da Comissão é primeiramente conhecer o que a SETUL e CON FA E
tem feito e o quanto tem destinado para isto tendo o foco para o ano de 2017, pois o ano de
2016 já se encerrou e nada será alterado. Comentou, ainda, que o tema abordado pelo
Conselheiro Orlando é interessante, mas já é outra abordagem na medida em que envolve a
busca de informações em outras Secretarias ou Órgãos do Governo do Distrito Federal. A
Conselheira Tatiana sintetizou o trabalho da COF da seguinte forma: as análises começariam
pela menor unidade orçamentária que é a do Fundo, depois para a da SETUL e, se for
possível, para outras Secretarias e Órgãos. A Presidente reiterou a transparência na sua
gestão e disse que quando o Conselho quiser ela pode solicitar que servidor do Planejamento
e do CONFAE participem de reunião para explanar sobre o PPA e as ações da SETUL. O
Conselheiro Paulo Henrique ponderou que seria importante que se tivesse uma apresentação
do CONFAE em Plenária visto que existem novos Conselheiros, mas que esta ação não
inviabiliza as atividades específicas da COF. Comissão de Política do Esporte - CPE: A
Comissão não conseguiu se reunir por falta de quórum. Comissão de Legislação e Normas -
CLN: o Coordenador da Comissão, Conselheiro Paulo Henrique, disse que não compareceu

à reunião Plenária de fevereiro, por estar de férias, mas leu a Ata com bastante atenção e
ficou preocupado com algumas questões. Dentre elas, o posicionamento dúbio de um As-
sessor do Deputado e também membro do CONFAE que ora falava em uma função e ora em
outra e ao mesmo tempo sugeria ações para o CONEF, como se o Colegiado não de-
sempenhasse de maneira adequada as atribuições previstas em Lei. Salientou que é preciso
tomar cuidado, pois uma situação é o Deputado vir e falar para os Conselheiros, outra seriam
os seus Assessores e outra representantes de outros Colegiados interferirem na atuação do
CONEF. Relembrou que a CLN seguiu a determinação da Presidência em elaborar minuta de
revisão da Lei nº 2.402/1999 (que institui o Programa Bolsa Atleta) reunindo-se diversas
vezes e conseguindo cumprir a tarefa no prazo estabelecido. Comentou ainda a excessiva
produção de PLs e Projetos de Lei Complementares sobre o Esporte pela CLDF, sendo que
muitos deles apresentam erros gramaticais, conceituais e de redação legislativa grosseiros e
demonstram a ineficiente pesquisa feita pela Assessoria Parlamentar, pois também ferem os
princípios constitucionais ou abordam temas tratados em Leis já promulgadas. Em vez de
criação de novas Leis que tratam de temas já legislados, o correto seria a alteração e
modernização a uma nova realidade. Outra situação que precisa ser ressaltada é que o
Colegiado não tem um caráter jurídico, seu posicionamento deveria ser técnico, demons-
trando se aquela proposta representa uma ação pertinente, responsável e que beneficia a
sociedade no que se refere ao atendimento por meio do esporte. Outro aspecto que precisa
ser considerado é a disponibilidade de tempo dos Conselheiros para as ações demandadas
pelas Plenárias e pelas Comissões num Conselho onde seus integrantes possuem atividades
profissionais, das quais devem ausentar-se para participarem de reuniões, além de terem que
elaborarem relatórios e pareceres em outros momentos. O argumento de que os membros
deveriam participar de reuniões externas na Câmara Federal e em outros locais, além das
incumbências já desempenhadas, principalmente vindo de um ex-integrante, que inclusive foi
Vice-Presidente do CONEF, foi no mínimo inoportuno. Esclareceu que comparecer a eventos
pontuais é diferente de estar disponível para participar de discussões permanentes na Câmara
Federal ou no Ministério do Esporte. Sobre a proposta de criação de Conselho de Classe para
as modalidades de lutas é uma proposta que não encontra respaldo, pois só se pode falar em
Conselho de Classe para profissões regulamentadas. Outro tópico que merece reflexão é a
dicotomia entre os dois Conselhos e que em algum momento precisará ser corrigida, onde se
sabe que a Lei Orgânica do DF previu a existência do CONEF, como órgão deliberativo e
não consultivo como se encontra no momento e, o CONFAE surgiu, somente porque o
CONEF não havia sido constituído, com o objetivo de cumprir as exigências legais referentes
ao Fundo. Ademais, sugeriu que a Presidência criasse uma Comissão específica para rever o
Regimento Interno, pois hoje se tem mais maturidade e conhecimento para adequar às reais
ações do Conselho. A Presidente disse que este é um ponto importante e que poderia ser
falado com mais tempo em outro momento. Para finalizar, a Comissão solicitou ao Plenário
que referendasse o encaminhamento à SETUL dos PLs que já foram arquivados ou san-
cionados pela CLDF elaborando um texto padrão de acordo com o assunto e situação
pertinente de cada PL. O Colegiado acatou a proposta por unanimidade. A Presidente
aproveitou o momento para trazer outra situação polêmica: a de que já foi abordada por mais
dois Deputados para virem ao Conselho e questionou os membros do CONEF sobre o melhor
posicionamento a ser adotado. Ela comentou que a vinda do Deputado Julio estava re-
lacionada com uma atividade que o Conselho vinha trabalhando há muitos anos - Lei de
Incentivo ao Esporte do DF - e o entendimento do Deputado da importância de apresentar o
PL nº 1040/2016, de sua autoria, que dispõe sobre a Lei de Incentivo ao Esporte no DF e dá
outras providências, ao CONEF. Afirmou, ainda, ter conhecimento que unindo forças haveria
mais chance deste PL ser sancionado em Lei, um anseio antigo da comunidade esportiva
local. Em seguida, retomou a questão de como se posicionar diante dos demais Deputados.
Após debates o Colegiado ressaltou a importância da participação na reunião do Deputado
Julio visto que ele já havia sido Secretário de Esporte e consequentemente Presidente do
Conselho, bem como se posicionou favorável à vinda de qualquer Deputado, pois se vive
numa Democracia desde que seja somente o Deputado a ter a fala. O convidado da SE-
DESTMIDH, Paulo Beck, partilhou que as vivências deste colegiado são as mesmas de
outros grupos sociais e que, de fato, deve ser muito difícil para a Presidência lidar com dois
Conselhos onde um é remunerado e o outro não. Comentou também que quando criaram o
Conselho das Pessoas com Deficiência tiveram sérios problemas para garantir o que já
havido sido previsto na Lei Orgânica do DF. Explicou que não precisaria de Lei para criar
o Conselho na medida em que a Lei de criação é a própria Lei Orgânica e se poderia partir
diretamente para o Decreto Regulamentador. Aproveitou para pedir apoio à comunidade
esportiva quando saísse o Programa dos Pontos de Encontro Comunitários com acessi-
bilidade. IV - Posse do Conselheiro - mandato dezembro/2016 a novembro/2018. Tomou
posse o seguinte Conselheiro: Paulo Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório Saber
Esportivo). VIII - Informes: A Secretária Executiva informou: a) A Assessoria Jurídico-
Legislativa da SETUL encaminhou os arquivos sobre as Ações Diretas de Inconstitucio-
nalidade referentes à Lei de Incentivo ao Esporte; b) A Assessoria do Deputado Julio Cesar
encaminhou os PLs de autoria do Deputado para o Conselho que por sua vez foram
repassados para todos os Conselheiros. c) Conforme deliberado na 42ª reunião plenária
informou data e pauta da 43ª Reunião Plenária do CONEF para a Secretária Executiva do
Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte. IX - Encerramento. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidente do CONEF-DF agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a reunião às doze horas e trinta e cinco minutos na qual eu, Déborah Igreja do
Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e
achada, conforme segue assinada pela Presidente e por mim.

LEILA BARROS
Presidente - CONEF/DF

DÉBORAH IGREJA DO PRADO
Secretária Executiva - CONEF/DF

PORTARIA CONJUNTA Nº 04, DE 17 DE ABRIL DE 2017
Atribui funções aos servidores que especifica e dá outras providências.
A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL e o SECRETÁRIO DE ESTADO
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no exercício das respectivas atribuições legais e
regimentais, considerando o que dispõe o Decreto nº 32.969, de 6 de junho de 20 11 ;
considerando o que dispõe a alínea "c" do inciso XVI do artigo 180, os incisos IV e V do
artigo 190 e o inciso III do artigo 193, todos da Lei Complementar nº 840, de 23 de
dezembro de 2011; e considerando que dispõe o § 1º do artigo 466 do Código de Processo
Civil, RESOLVEM:
Art. 1º Atribuir aos médicos designados para exercer as funções especificadas a seguir, no
âmbito da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal, ou a quem eles indicarem, a prestação de apoio técnico científico à Pro-
curadoria Geral do Distrital Federal, no âmbito de cada especialidade médica:
I- Coordenadores Técnicos de Especialidade da Gerência de Recursos Médicos Especia-
lizados e demais Gerentes das Gerências que integram a estrutura da Diretoria de Assistência
Especializada, da Coordenação de Atenção Especializada;
II-Gerente da Gerência de Integração dos Serviços de Saúde Mental, da Diretoria de Saúde
Mental, da Coordenação de Redes e Integração de Serviços.
§ 1º Incumbe aos médicos designados neste artigo o desenvolvimento das seguintes ati-
vidades:
I-Formular quesitos para as perícias judiciais realizadas nas ações em que a Procuradoria
Geral do Distrito Federal atue na representação do ente distrital, cuja matéria envolva
questões de saúde;
II-Acompanhar a realização de perícias judiciais realizadas nas ações em que a Procuradoria
Geral do Distrito Federal atua na representação do ente distrital, na qualidade de assistente
técnico-pericial;
III-Elaborar relatórios e laudos médicos, bem como prestar informações que sirvam de
subsídio para a atuação dos procuradores do Distrito Federal na representação do ente
Distrital;
IV-Analisar e emitir parecer em relação a laudos médicos, periciais ou não, apresentados nos
autos das ações movidas em face do Distrito Federal, sempre que solicitado pela Pro-
curadoria-Geral do Distrito Federal, a fim de subsidiar a defesa dos interesses do Distrito
Federal nas ações judiciais que lhe forem movidas.
§ 2º Os médicos designados neste artigo e os que forem indicados por eles para realização
das atividades constantes desta Portaria Conjunta terão liberação de até 6 (seis) horas de
carga horária de trabalho por semana, a depender da demanda de processos.
§ 3º O Procurador do Distrito Federal, em conjunto com profissional de saúde dispo-
nibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para atuar no âmbito da
Procuradoria Geral do Distrito Federal, deverá verificar a conveniência e oportunidade da
solicitação do apoio técnico científico, preliminarmente ao envio do pedido à Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal.
Art. 3º Atribuir aos gerentes das gerências da Diretoria de Assistência Farmacêutica, da
Coordenação de Atenção Especializada, da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde, da
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a prestação de apoio técnico científico na
área de assistência farmacêutica à Procuradoria Geral do Distrital Federal, mediante a
elaboração de relatórios e laudos, análise e emissão de pareceres, periciais ou não, para
subsidiar a atuação dos procuradores do Distrito Federal na representação do ente distrital.
Parágrafo único. A atribuição especificada neste artigo poderá ser delegada a profissional
com formação acadêmica na área de conhecimento adequada.
Art. 4º As informações de que trata esta Portaria Conjunta serão solicitadas aos titulares das
seguintes Unidades da Secretaria de Estado de Saúde, conforme a matéria, preferencialmente
por meio eletrônico, fixando-se prazo razoável para cumprimento:
I-Gerente da Gerência de Recursos Médicos Especializados;
II-Gerente da Gerência de Cuidados de Câncer;
III-Gerente da Gerência de Assistência Intensiva;
IV-Gerente da Gerência de Apoio Diagnóstico;
V-Gerente da Gerência de Políticas Hospitalares;
VI-Gerente da Gerência de Apoio à Alta Complexidade;
VII-Gerente da Gerência de Assistência Farmacêutica Especializada;
VIII-Gerente da Gerência de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;
IX-Gerente da Gerência do Componente Básico da Assistência Farmacêutica;
X-Gerente da Gerência de Integração dos Serviços de Saúde Mental.
Parágrafo único. As respostas serão prestadas preferencialmente por meio eletrônico, ao
respectivo remente, no prazo fixado.
Art. 5º Tratando-se de acompanhamento da realização perícias judiciais, o comunicado deve
ser encaminhado ao médico designado com antecedência mínima de 5 dias da sua rea-
lização.
Parágrafo único. A pedido do interessado, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal lavrará
certidão registrando a atuação do profissional de saúde nas atividades externas.
Art. 6º O descumprimento das atribuições especificadas nesta Portaria Conjunta ensejará a
apuração de responsabilidade, conforme previsão da Lei Complementar nº 840, de 23 de
dezembro de 2011.
Art. 7º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em sentido contrário e, em especial, a Portaria Conjunta
nº 3, de 16 de janeiro de 2017.
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