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PARTE 3 QUADRO RESUMO

. QUADRO RESUMO CARGA HORÁRIA TOTAL
(horas)

. Formação geral básica + Itinerário formativo (nome do
Itinerário)

3000 (MÍNIMO)

. Formação geral básica + Itinerário formativo (nome do
Itinerário)

3000 (MÍNIMO)

. O B S E RVA Ç Õ E S :
Horário de Funcionamento:
A duração do módulo-aula é de xx minutos.
Duração do intervalo: xx minutos não computados como horário de aula.
A carga horária não presencial é de xx %.

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO PARA A PARTE 3
Neste quadro, além da carga horária resumida, devem-se explicitar, no campo das observações, todas as
informações complementares para o cômputo da carga horária, assim como as distinções, se houver, entre
os diferentes itinerários formativos.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Os documentos organizacionais referentes ao Ensino Médio devem ser apresentados até 31 de julho de
2021 com implantação gradativa a partir de 2022. A antecipação do período de implantação, inclusive de
forma experimental, pode ser realizada por livre escolha da instituição educacional.

Sala "Helena Reis", Brasília/DF, 2 de julho de 2019.
MÁRIO SÉRGIO MAFRA

Presidente do Conselho de Educação do Distrito Federal
Conselheiros: Adilson Cesar de Araujo, Alberto de Oliveira Ribeiro, Álvaro Moreira Domingues Júnior,
André Lúcio Bento, Carlos de Sousa França, Claudio Amorim dos Santos, Dilnei Giseli Lorenzi, Helber
Ricardo Vieira, José Eudes Oliveira Costa, José Luiz Villar Mella, Luis Claudio Megiorin, Marco Antônio
Almeida Del'Isola, Marcos Francisco Melo Mourão, Raphaella Rosinha Cantarino, Walter Eustaquio
Ribeiro.

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 148, DE 11 DE JULHO DE 2019
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL, Substituto, usando das atribuições previstas no Artigo 106, Inciso IX, do Regimento aprovado
pelo Decreto, nº 37.949, de 12/01/2017, e o disposto nos artigos 217 e 221 da Lei Complementar nº 840,
de dezembro de 2011, e tendo em vista os fatos noticiados no processo nº 00113-00015337/2019-71,
resolve:
Art. 1º Autorizo o sobrestamento dos autos até o dia 30/07/2019, tendo em vista o período de férias
regulares do Presidente da Comissão, conforme noticiado no despacho sei nº 25027727
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

FÁBIO CARDOSO DAS SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PORTARIA Nº 44, DE 12 DE JULHO DE 2019
Dispõe sobre a Política de Integridade Pública da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
do Distrito Federal.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 105, inciso VII da Lei Orgânica do Distrito Federal, e
com base na Portaria nº 42 de 9 de julho de 2019, resolve:
Art. 1º Instituir a Política de Integridade Pública no âmbito da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal-SDE, que será implementada em consonância com o
Programa de Integridade a ser elaborado pela Unidade.
Art. 2º Para efeitos da Política de Integridade, considera-se:
I - governança pública: conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática
para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação
de serviços de interesse da sociedade;
II - integridade: alinhamento consistente de comportamentos e de condutas a valores e princípios
éticos, morais e legais, constituindo uma cultura focada na honestidade, na imparcialidade e na
confiança;
III - integridade pública: alinhamento e adesão a valores, princípios e normas para sustentar e priorizar
o interesse público em relação ao interesse privado no setor público;
IV - compliance: refere-se à identificação, ao enquadramento e à manutenção da conformidade legal
e regulatória, consolidando-se por meio da instituição de atos e procedimentos que tenham como
atributos a clareza, a objetividade e a probidade;
V - risco: efeito da incerteza nos objetivos a serem atingidos pela instituição;
VI - gestão de riscos: processo estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que
consiste em identificar, analisar, avaliar e mitigar potenciais eventos que possam afetar a organização,
destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos;
VII - processo de avaliação de riscos: método ou procedimento global de identificação, análise e
avaliação de riscos;
VIII - plano de ações de integridade: conjunto organizado de medidas, atos e procedimentos
estabelecidos para garantir a mitigação de riscos e a consolidação da cultura de integridade a ser
executado por meio de Programa de Integridade.
Art. 3º A Política de Integridade tem como objetivo identificar e divulgar os valores, princípios,
normas e diretrizes da SDE para o desenvolvimento do seu Programa de Integridade.

§ 1º - O Programa de Integridade Pública da SDE tem por objetivo principal adotar medidas destinadas
à prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção.
§ 2º O incentivo e apoio à adoção, desenvolvimento e aprimoramento de ações visando à instituição
e manutenção de comportamento e de conduta alinhados a valores e princípios éticos, morais e legais
são premissas da política de integridade da SDE e atuam no sentido de consolidar e disseminar as boas
práticas de governança.
Art. 4º São princípios da Política de Integridade Pública da SDE:
I - legalidade;
II - impessoalidade;
III - moralidade;
IV - publicidade;
V - eficiência;
VI - boa governança;
VII - interesse público;
VIII - agregação de valor;
IX - boa-fé;
X - segregação de funções.
Art. 5º São valores da SDE a serem aplicados na sua Política de Integridade Pública:
I - ética;
II - transparência;
III - cooperação;
IV - comprometimento;
V- planejamento.
Art. 5º A política de integridade da SDE tem como suporte as seguintes normas:
I. Constituição Federal;
II. Lei Orgânica do Distrito Federal;
III. Lei 13.303/2016 (estatais);
IV. Decreto 39.041, de 10 de maio de 2018;
V. Decreto n° 39.736, de 28 de março de 2019. Dispõe sobre a Política de Governança Pública e
Compliance no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do
Distrito Federal e;
VI. Portaria nº 42, de 9 de julho de 2019. Institui o Comitê Interno de Governança Pública da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.
Art. 6º A Política de Integridade Pública da SDE tem como diretrizes:
I - incorporação de padrões elevados de conduta, ética e probidade nas relações pessoais e
organizacionais, visando à criação de um ambiente de confiança e integridade, e à melhoria da
prestação dos serviços;
II - promoção do alinhamento institucional aos conceitos e valores reconhecidos pela sociedade e aos
princípios e normas estabelecidos;
III - atuação dos dirigentes e do corpo funcional com base na boa prática regulatória e na
conformidade legal;
IV - capacitação permanente do corpo funcional na busca da excelência em relação aos temas afetos
à integridade pública;
V - redução das vulnerabilidades organizacionais, utilizando-se, entre outros, dos procedimentos de
identificação, análise, avaliação e tratamento de riscos de integridade;
VI - comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados auferidos;
VII - consolidação de uma cultura de integridade que envolva a disseminação de informações, práticas
e fatos relevantes que destaquem o comportamento ético e de integridade funcional e institucional.
Art. 7º Os casos omissos, excepcionais ou eventuais esclarecimentos, assim como todas as decisões
sobre esta Política serão atribuídos ao Comitê Interno de Governança Pública na forma prevista pela
Portaria nº 42 de 2019.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

SUBSECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4219 SÉRIE D
Notificamos o Sr. ROGÉRIO FERNANDES DE SOUSA portador do CNPJ/CPF: 008.122.293-98, que no dia
06 de junho de 2019, às 17h34min, na Seagri/Sede, foi lavrado Auto de Infração n° 4219, Série D, por
transportas 06 (seis) equinos e 02 (dois) bovinos sem GTA e sem exames zoosanitários, contrariando assim o
disposto no Art. 82, do Decreto nº. 36.589/2015, sendo cabível a penalidade prevista no Art. 111, inciso III, do
mesmo Decreto. Informamos que o autuado dispõe de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação para
apresentar defesa à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural -
S e a g r i / D F.

FERNANDA CAROLINA DE AZEVEDO OLIVEIRA

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4200 SÉRIE D
Notificamos o Sr. ANACLETO QUEIROZ DA CUNHA portador do CNPJ/CPF: 153.512.971-91, que no dia
22 de maio de 2019, às 09h45min, na Seagri/Sede, foi lavrado Auto de Infração n° 4200, Série D, por transportar
01 (um) equino com todos os exames exigidos, porém sem a Guia de Trânsito Animal - GTA, contrariando
assim o disposto no Art. 82, do Decreto nº. 36.589/2015, sendo cabível a penalidade prevista no Art. 111, inciso
III, do mesmo Decreto. Informamos que o autuado dispõe de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação para
apresentar defesa à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural -
S e a g r i / D F.

FERNANDA CAROLINA DE AZEVEDO OLIVEIRA

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4228 SÉRIE D
Notificamos o Sr. TAMIM TEIXEIRA MATTAR portador do CNPJ/CPF: 176.381.006-20, que no dia 17 de
junho de 2019, às 16h25min, na Seagri/Sede, foi lavrado Auto de Infração n° 4228, Série D, por 4.080 galinhas
para abate sem a Guia de Trânsito Animal - GTA, contrariando assim o disposto no Art. 82, do Decreto nº.
36.589/2015, sendo cabível a penalidade prevista no Art. 111, inciso V, do mesmo Decreto. Informamos que o
autuado dispõe de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação para apresentar defesa à Secretaria de Estado
de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - Seagri/DF.

FERNANDA CAROLINA DE AZEVEDO OLIVEIRA

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4230 SÉRIE D
Notificamos o Sr. OSVALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO portador do CNPJ/CPF: 381.631.101-63, que no
dia 17 de junho de 2019, às 19h31min, na Seagri/Sede, foi lavrado Auto de Infração n° 4230, Série D, por
transportar 02 (dois) bovinos sem GTA, contrariando assim o disposto no Art. 82, do Decreto nº. 36.589/2015,
sendo cabível a penalidade prevista no Art. 111, inciso III, do mesmo Decreto. Informamos que o autuado
dispõe de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação para apresentar defesa à Secretaria de Estado de
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - Seagri/DF.

FERNANDA CAROLINA DE AZEVEDO OLIVEIRA


