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PORTARIA Nº 317, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições
regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal,
combinado com o art. 81 e o inciso VI do art. 76, da Lei nº. 6.216, de 17/08/2018, Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO/2019 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, resolve:
Art. 1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.economia.df.gov.br, à execução orçamentária
realizada no 4º bimestre de 2019, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante
na Lei nº 6.254, de 09/01/2019, Lei Orçamentária Anual - LOA/2019.
Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa
de Trabalho e no Anexo II - Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas
no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2019 e no Sistema de
Acompanhamento Governamental - SAG/2019, ambos integrantes do Sistema SIGGO.
Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente;
aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
DESPACHO DO SECRETÁRIO

Em 27 de setembro de 2019
Processo: 00040-00004810/2019-12; Interessado: SINDICATO DOS FISCAIS DE ATIVIDADES DE
LIMPEZA URBANA DO DF - SINDIFISLU; Assunto: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE
C O N S I G N AT Á R I A
AUTORIZO, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 28.195, de 16 de agosto de 2007, a criação
de código para desconto em folha de pagamento em favor do Sindicato dos Fiscais de Atividades de
Limpeza Urbana do DF - SINDIFISLU, CNPJ 14.716.640/0001-07, referente à modalidade
MENSALIDADE - ENTIDADE, no valor estipulado de de 1,5% (um e meio por cento) do vencimento
básico mensal, na qualidade de Consignatária Facultativa, depois de atendidos os requisitos dispostos no
referido normativo legal; Publique-se e encaminhe-se à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, com vistas a
Coordenação de Gestão de Benefícios - SUGEP/SAGA/SEEC, para as demais providências pertinentes.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

SUBSECRETARIA DA RECEITA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 92, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA, DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA, DA
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições
regimentais e tendo em vista o Decreto nº 36.879, de 17 de novembro de 2015, o Decreto n.º 35.565, de
25 de junho de 2014 e as previsões de delegação de competência previstas no Decreto nº 33.269, de 18 de
outubro de 2011, bem como o constante da Portaria nº 34, de 23 de janeiro de 2002, resolve:
Art. 1º O artigo 1º da Ordem de Serviço SUREC n.º 01, de 10 de janeiro de 2018, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 1º ..........
......................
§7º A competência a que se refere a letra "c" do inciso I do artigo 1º podem ser subdelegadas no todo ou
em parte, por meio de ordem de serviço, a qualquer servidor da Carreira Auditoria Tributária subordinado
ao Coordenador de Tributação, sem prejuízo de sua avocação. NR"
Art. 2º Ficam convalidadas as decisões prolatadas em conformidade com a Ordem de Serviço NUBEF II
nº 01, de 24 de agosto de 2018.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

OTÁVIO RUFINO DOS SANTOS

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
GERÊNCIA DE GESTÃO DO MALHA FISCAL

NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO DE
TRIBUTOS INDIRETOS

DESPACHO DE INDEFERIMENTO Nº 52, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Restituição/Compensação.
A CHEFE DO NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO DE
TRIBUTOS INDIRETOS, DA GERÊNCIA DE GESTÃO DO MALHA FISCAL, DA COORDENAÇÃO DE
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTA D O
DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais previstas no Decreto n.º
35.565/2014, tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço SUREC n.º 01, DE
10/01/2018, subdelegada pela Ordem de Serviço COFIT nº 52/2018, fundamentado na Lei Complementar nº
04/94 - CT/DF e pelo Decreto n.º 33.269/2011, resolve INDEFERIR os pedidos de restituições/compensações
dos contribuintes abaixo relacionados, na seguinte ordem de Processo/Protocolo, Interessado, CPF/CNPJ,
Tributo, Exercício(s) e Motivo: SEI 00040-00025509/2019-34, SANDRA MARIA DA ROCHA ANTONY,
339.322.201-53, ICMS, 2014 A 2019, Temos que a cobrança do ICMS é feita pelos Estados e as ações judiciais
não questionam a cobrança total do ICMS sobre a conta de energia. E o que está sendo reclamado é a cobrança
do ICMS sobre a TUSD - Tarifa de Uso do Sistema do Sistema de Distribuição e sobre a cobrança da TUST -
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão. A alegação, do requerente, é que estas duas tarifas não fazem parte

do fato gerador do ICMS e que por isto o governo não poderia incluí-las na base de cálculo do referido imposto
o que tornaria a cobrança de parte do ICMS indevida. Como ainda não houve uma decisão judicial sobre o
assunto, a cobrança do ICMS no DF está correta pois está de acordo com o disposto no artigo 16 da Lei
1.254/1996, que não sofreu nenhuma alteração e, portanto, ainda está em vigor. Pelo exposto é que indeferimos
o pedido por falta de amparo legal. O interessado (s) tem (tem) o prazo de 30 (trinta) dias, contando da
publicação, para recorrer da presente decisão, conforme inciso II e parágrafo 3º do art. 121 do Decreto nº
3 3 . 2 6 9 / 2 0 11 .

DENISE PACHECO SANDIM

DESPACHO DE DEFERIMENTO PARCIAL N° 105,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2019

Assunto: Restituição/Compensação.
A CHEFE DO NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO DE
TRIBUTOS INDIRETOS, DA GERÊNCIA DE GESTÃO DO MALHA FISCAL, DA COORDENAÇÃO DE
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTA D O
DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais previstas no Decreto n.º
35.565, de 25/06/2014, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço SUREC
nº 01, de 10/01/2018, subdelegada pela Ordem de Serviço COFIT nº 52/2018, e fundamentada na Lei
Complementar nº 04/94 º CT/DF e pelo Decreto n.º 33.269/2011, resolve DEFERIR PARCIALMENTE os
pedidos de restituições/compensações dos contribuintes abaixo relacionados, na seguinte ordem de
Processo/Protocolo, Interessado, CPF/CNPJ, Tributo, Exercício e Valor: 0040-002447/2017, ECHAPORÂ
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 57.912.214/0001-51, ISS, 2013 - 2014 - 2015 -
2017, R$ 8.294,18. O valor será atualizado até a data de pagamento/compensação de acordo com a Lei
Complementar nº 943/2018. O interessado (s) tem (tem) o prazo de 30 (trinta) dias, contando da publicação,
para recorrer da presente decisão, conforme inciso II e parágrafo 3º do art. 121 do Decreto nº 33.269/2011.

DENISE PACHECO SANDIM

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PORTARIA CONJUNTA Nº 15, DE 20 DE AGOSTO DE 2019
Institui o Selo Chega Mais como estratégia de qualificação e melhoria dos serviços de saúde para
atendimento à adolescentes.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o SECRETÁRIO DE
ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL no uso de suas atribuições
regimentais e considerando o disposto no inciso V, parágrafo único, do artigo 105, da Lei Orgânica do
Distrito Federal, e
Considerando a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências;
Considerando os compromissos estabelecidos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,
aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 2015;
Considerando o Programa de Cooperação do Fundo de População das Nações Unidas com o Governo
do Brasil para o período 2017-2021, aprovado por decisão da Junta Executiva do
UNFPA/PNUD/UNOPS, conforme a decisão DP/FPA/CPD/BRA/6, de 27 de julho de 2016, bem como
as prioridades e modalidades de engajamento contempladas para a consecução dos resultados do
programa;
Considerando a Portaria nº 77, de 14 de fevereiro de 2017, da Secretaria de Estado de Saúde do DF que
estabelece a Política de Atenção Primária à Saúde do DF;
Considerando a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus/DF), criada pelo
Decreto nº 27.591 de 01/01/2007, artigo 3º, e Decreto, nº 39.807 de 06 de maio de 2019, dispôs sobre
a nova estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS Nº 1, 28 de setembro de 2017 que consolida as
normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema
Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS Nº 2, 28 de setembro de 2017 que consolida as
normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde, no seu capítulo I das Políticas
de Saúde, no âmbito da Seção III sobre as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de
Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 2.761 de 19/11/2013 que institui a Política de educação
Permanente;
Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação GM/MS Nº 2, 28 de setembro de 2017 que
consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde, no seu capítulo
II das Políticas de Organização da Atenção à Saúde, no âmbito da Seção I sobre a Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB);
Considerando a Portaria Conjunta nº 04, de 04 de outubro de 2017, entre a Secretaria de Estado de
Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Saúde
do Distrito Federal;
Considerando a Carta de Intenções entre a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, a
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal e o Fundo
de População das Nações Unidas relativa à Parceria Interinstitucional, de 09 de novembro de 2017,
resolve:
Art. 1º Instituir o Selo Chega Mais como estratégia de qualificação e melhoria dos serviços de saúde
para atendimento à adolescentes.
Parágrafo único. O Selo Chega Mais é referente ao Selo de Qualidade de Serviços para Adolescentes a
ser concedido pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) aos serviços públicos do Sistema
Único de Saúde do DF e dos serviços de saúde das Secretarias de Estado do Distrito Federal que
atendam critérios de qualidade para o atendimento a esse grupo populacional.
Art. 2º A certificação tem como objetivo principal fortalecer a capacidade institucional em prover
serviços de qualidade, orientados para atender as singularidades de adolescentes.
Art. 3º O Selo Chega Mais deverá contribuir para a valorização dos profissionais e de seu trabalho,
valorizar a importância e a qualidade dos serviços do SUS, estimular práticas inovadoras de cuidados
que considerem os determinantes sociais das condições de saúde, promover o direito à saúde integral e
os direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes, disseminar boas práticas, promover a cooperação inter
e intrarregional, fortalecer a integração dos serviços com a comunidade, estimular a participação
voluntária das equipes na busca contínua de melhoria da qualidade e no fortalecimento de uma cultura
institucional de monitoramento e avaliação.
Art. 4º A estratégia de concessão do Selo Chega Mais será por meio de adesão das equipes da Estratégia
Saúde da Família das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as outras equipes e/ou serviços de saúde da
estrutura funcional das Secretarias de Estado do Distrito Federal aos chamamentos públicos do UNFPA
relacionados a qualificação de serviços de saúde que atendem adolescentes.
Art. 5º As equipes da Estratégia Saúde da Família das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as outras
equipes e/ou serviços de saúde da estrutura funcional das Secretarias de Estado do Distrito Federal
receberão a certificação, com validade de dois anos, quando atenderem aos critérios estabelecidos pelo
Selo Chega Mais.
Art. 6º As ofertas das ações de educação permanente no âmbito do Selo Chega Mais serão coordenadas
por meio da Escola de Aperfeiçoamento do SUS do Distrito Federal (EAPSUS/FEPECS/SES), para
atender às demandas de fortalecimento institucional, conforme vagas disponibilizadas.
Art. 7º O Grupo de Trabalho Intersetorial do Selo Chega Mais coordenará a implementação da estratégia
de qualificação dos serviços e será composto por representantes das seguintes estruturas orgânicas:
I - Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde (SAIS/SES), por meio do setor responsável pela Atenção
à saúde de Populações Vulneráveis;
II - Coordenação de Atenção Primária à Saúde (COAPS/SAIS/SES), por meio da Diretoria da Estratégia
Saúde da Família (DESF/COAPS/SAIS/SES);
III - Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP/SES), por meio da Gerencia de Educação em Saúde
(GES/SUGEP/SES)
IV - Escola de Aperfeiçoamento do SUS (EAPSUS/FEPECS/SES);
V - Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, por meio da sua Subsecretaria de
Políticas para Crianças e Adolescentes e da sua Coordenação de Proteção e Prevenção à Ameaça de
Violação de Direitos de Crianças e Adolescentes;
VI - Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).
Art 8º O Grupo de Trabalho Intersetorial do Selo Chega Mais terá as seguintes atribuições, dentro de
suas competências institucionais:
I - subsidiar o planejamento e a implantação das ações previstas na estratégia do Selo Chega Mais;
II - mobilizar apoio político, social e financeiro para implementação das ações de qualificação dos
serviços;
III - divulgar as informações relacionadas ao processo de implantação do Selo Chega Mais aos serviços
de saúde;
IV - contribuir para a sensibilização dos profissionais de saúde dos serviços, sobre a importância da
estratégia de qualificação e de certificação;
V- apoiar os gestores dos serviços de saúde envolvidos para a adesão à Chamada Pública de certificação
do Selo Chega Mais;
VI - propor instrumentos de avaliação e o monitoramento das ações;
VII - incentivar e coordenar as ações de educação permanente dos profissionais envolvidos;
VIII - identificar experiências exitosas que possam ser replicadas no âmbito de outros serviços.
§1º Os representantes para compor o Grupo de Trabalho Intersetorial do Selo Chega Mais descritos no
Art 7º serão indicados por Ordem de Serviço das suas respectivas Secretarias.
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§2º Os representantes do UNFPA serão indicados por meio de Ofício enviado às Secretarias
envolvidas.
Art 9º Os membros do Grupo Gestor não receberão qualquer tipo de gratificação adicional para o seu
exercício, sendo considerado trabalho de relevância pública.
Art 10. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de publicação.

OSNEI OKUMOTO
Secretário de Estado de Saúde

GUSTAVO DO VALE ROCHA
Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal

CONTROLADORIA SETORIAL DA SAÚDE
PORTARIA Nº 246, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019

O CONTROLADOR SETORIAL DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21, incisos III e V, da Portaria
Conjunta nº 24, de 11 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 222, de 21
de novembro de 2017, do Senhor Secretário de Estado de Saúde e do Senhor Controlador-Geral do Distrito
Federal, resolve:
Art. 1º Acolher o relatório do Processo Administrativo Disciplinar nº 075/2018, ofertado pela 9ª Comissão
de Processo Disciplinar, conforme documento de ID 13307068 do Processo: 00060-00384720/2018-31,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, e determinar o arquivamento do presente PAD, com fulcro no
art. 257, caput, da Lei Complementar Distrital nº 840, de 23 de dezembro de 2011 .
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCIO BRUNO CARNEIRO MONTEIRO

PORTARIA Nº 247, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
O CONTROLADOR SETORIAL DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21, incisos III e V, da Portaria
Conjunta nº 24, de 11 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 222, de 21
de novembro de 2017, do Senhor Secretário de Estado de Saúde e do Senhor Controlador-Geral do Distrito
Federal, resolve:
Art. 1º Acolher o relatório do Processo Administrativo Disciplinar nº 027/2019, ofertado pela 3ª Comissão
de Processo Disciplinar, conforme documento de ID 21296383 do Processo: 00060-00104591/2017-26,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, para EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO em razão da ocorrência de coisa julgada administrativa pelo mesmo objeto analisado no Processo
Administrativo Disciplinar de nº 018/2018, Processo: 00060-00249659/2017-03 e determinar o
arquivamento do presente PAD, com fulcro no art. 257, caput, da Lei Complementar Distrital nº 840, de
23 de dezembro de 2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIO BRUNO CARNEIRO MONTEIRO

RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 245, de setembro de 2019, publicada no DODF nº 183, de 25 de setembro de 2019, página
23, ONDE SE LÊ: "...Art. 1º Reconduzir à 5ª Comissão de Processo Disciplinar...", LEIA-SE: "...Art. 1º
Reconduzir à 2ª Comissão de Processo Disciplinar...".

Na Portaria nº 121, de 27 de junho de 2019, publicada no DODF nº 126, de 08 de julho de 2019, página
4, ONDE SE LÊ: "...Processo: 00060-00277521/2017-96...", LEIA-SE: "...Processo: 00060-
00048950/2017-58...".

Na Portaria nº 221, de 05 de setembro de 2019, publicada no DODF nº 173, de 11 de setembro de 2019,
página 12, ONDE SE LÊ: "...Art. 1º Acolher o relatório do Processo Administrativo Disciplinar nº
36/2018, ofertado pela 4ª Comissão de Processo Disciplinar, conforme Relatório ID 16591939 do Processo:
00060-00260039/2018-06, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos...," LEIA-SE: "...Art. 1º Acolher o
relatório do Processo Administrativo Disciplinar nº 040/2018, ofertado pela 9ª Comissão de Processo
Disciplinar, conforme Relatório ID 9913711 do Processo: 00060-00260039/2018-06, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos...".

Na Portaria nº 222, de 06 de setembro de 2019, publicada no DODF nº 173, de 11 de setembro de 2019,
página 12, ONDE SE LÊ: "...Processo Administrativo Disciplinar nº 09/2018, ofertado pela 2ª Comissão
de Processo Disciplinar, conforme Relatório ID 8744956...", LEIA-SE: "...Processo Administrativo
Disciplinar nº 027/2018, ofertado pela 9ª Comissão de Processo Disciplinar, conforme Relatório ID
9 9 1 3 7 11 . . . " .

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

INSTRUÇÃO Nº 149, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019
A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, no uso das
atribuições que lhe confere o Art. 23 do estatuto aprovado pelo Decreto nº 38.689, de 07 de dezembro
de 2017, resolve:
Art. 1º Tornar público o Regimento Interno da Comissão de Ética da Fundação Hemocentro de
Brasília

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA
DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

CAPITULO I
DA DEFINIÇÃO, COMPOSIÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2° A Comissão de Ética da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB é vinculada
administrativamente à autoridade máxima do órgão, sendo responsável pelo recebimento, análise de
ocorrências relacionadas à ética funcional do servidor e emissão de relatórios para auxílio da Direção
na tomada de decisões.
Art. 3° A Comissão de Ética da FHB é composta por 03 (três) servidores efetivos do quadro da
Instituição e seus respectivos suplentes, designados formalmente pela autoridade máxima da FHB
mediante publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF.
Art. 4° Os componentes da Comissão de Ética têm mandato de 2 (dois) anos, permitida uma
recondução.
Art. 5° A atuação, no âmbito da Comissão de Ética não enseja qualquer remuneração para seus
membros e os trabalhos nela desenvolvidos serão considerados prestação de relevante serviço público,
devendo ser registrados nos assentamentos funcionais do integrante.
Art. 6° Os trabalhos na Comissão de Ética têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos
seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na Comissão.
Art. 7° Ficará suspenso da Comissão de Ética, até o trânsito em julgado, o membro que vier a ser
indiciado criminalmente, responder a processo administrativo disciplinar ou transgredir a qualquer dos
preceitos do Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do
Distrito Federal e/ou do Código de Conduta da FHB.
Art. 8° O membro da Comissão de Ética que estiver relacionado com matéria que envolva servidor
submetido ao Código de Ética do Poder Executivo do Distrito Federal e/ou ao Código de Conduta da
FHB deverá abster-se de participar de deliberação, declarando seu impedimento.

Art. 9° As matérias examinadas nas reuniões da Comissão de Ética são consideradas de caráter
sigiloso.
Art. 10 Os membros da Comissão não poderão se manifestar publicamente sobre situação específica
que possa vir a ser objeto de sua deliberação formal.
Art. 11 A Comissão de Ética da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB tem como competências:
I - Zelar pelo cumprimento do Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder
Executivo do Distrito Federal e do Código de Conduta da FHB;
II - Tomar conhecimento, esclarecer e analisar os fatos atribuídos aos servidores da FHB no exercício
de suas atribuições, que estejam em desacordo com o previsto no Código de Ética dos Servidores e
Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal e/ou do Código de Conduta da
FHB;
III - Notificar e assessorar a Direção da FHB a respeito dessas ocorrências;
IV - Convocar e ouvir servidores envolvidos em possíveis irregularidades e descumprimento do Código
de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal e/ou do
Código de Conduta da FHB;
V - Prestar esclarecimentos a fim de subsidiar as respostas da Ouvidoria FHB sobre questões éticas
registradas nas manifestações encaminhadas à Comissão de Ética da FHB;
VI - Orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com
o patrimônio, nos casos de desvios de conduta investigados e reconhecidos por esta Comissão;
VII - Elaborar e encaminhar anualmente à autoridade máxima da FHB, relatório gerencial com
indicador relacionado aos processos analisados pela Comissão, e
VIII - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade.

CAPITULO II
DAS REUNIÕES E DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS

Art. 12 A Comissão de Ética da FHB reunir-se-á apenas quando demandada, devendo estar presente
no mínimo 3 (três) dos membros titulares ou suplentes.
Parágrafo único - Os membros da Comissão deverão justificar previamente eventual impossibilidade de
comparecer às reuniões, enviando e-mail, ao presidente da Comissão que deverá convocar o suplente
em tempo hábil.
Art. 13 A Comissão de Ética será composta por um presidente, um secretário e um membro efetivo
que serão eleitos mediante votação entre os mesmos. Os suplentes também deverão seguir uma ordem
hierárquica, devendo ser definidos o primeiro, o segundo e o terceiro suplentes.
Art. 14 Nas ausências e afastamentos legais do presidente da Comissão, o secretário eleito assumirá
temporariamente como presidente da Comissão, devendo obrigatoriamente, convocar o primeiro
suplente para assumir como membro da Comissão.
Art. 15 Compete ao Presidente da Comissão Ética:
I - Convocar e presidir as reuniões;
II - Orientar os trabalhos da comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações;
III - Tomar os votos e proclamar os resultados;
IV - Autorizar a presença de pessoas nas reuniões que, por si ou por entidades que representem,
possam contribuir para os trabalhos da Comissão;
V - Assinar correspondência externa em nome da Comissão e solicitar as assinaturas dos demais
membros quando considerar conveniente;
VI - Solicitar informações a respeito de matérias sob exame da Comissão; e
VII - Atuar como agentes de ligação com a Comissão Geral de Ética Pública - CGEP.
Art. 16 Compete ao Secretário da Comissão de Ética:
I - Organizar a agenda das reuniões e assegurar o apoio logístico à Comissão;
II - Secretariar as reuniões da Comissão;
III - Proceder ao registro das reuniões e à elaboração de suas atas, disponibilizando-as via Sistema
Eletrônico de Informação - SEI, ou outro sistema que vier a substituí-lo, para assinatura dos membros
presentes no ato;
IV - Dar apoio à Comissão e seus integrantes no cumprimento das atividades que lhe sejam próprias;
e
V - Instruir as matérias sujeitas a deliberações.
Art.17 Compete aos membros da Comissão de Ética:
I - Examinar as matérias que lhe forem submetidas, podendo emitir pareceres; e
II - Representar a Comissão em atos públicos, por delegação do Presidente.

CAPITULO III
DO FUNCIONAMENTO

Art.18 Os trabalhos da Comissão de Ética devem ser desenvolvidos com observância aos seguintes
princípios:
I - Celeridade;
II - Proteção à honra e à imagem da pessoa investigada;
III - Proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar;
e
IV - Independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos.
Art.19 Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de
classe poderá provocar a atuação da Comissão de Ética da FHB, por meio de manifestação registrada
na Ouvidoria/FHB, Ministério Público ou Presidência/FHB.
Art. 20 A Comissão de Ética somente receberá e analisará as ocorrências encaminhadas pela
Ouvidoria/FHB ou Presidência/FHB devendo concluir a apuração em até 20 dias, contados da data de
recebimento do processo, sendo admitida a sua prorrogação por igual período.
Art. 21 A Comissão de Ética receberá a manifestação via SEI, ou outro sistema que vier a substituí-
lo, em processo restrito e prosseguirá com os trâmites internos visando à apuração da ocorrência.
I - Caberá à Comissão, no início da investigação, verificar junto a Gerência de Gestão de Pessoas -
GEPES/CODAG/FHB a pasta funcional do (s) servidor (es) envolvido (s) na ocorrência.

II - O investigado será oficialmente notificado e poderá produzir provas documentais e testemunhais
necessárias à sua defesa no prazo de 5 (cinco) dias.
III - A Comissão de Ética poderá requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução
probatória, inclusive promover diligências, convocar testemunhas e solicitar parecer da Assessoria
Jurídica - AJUR/FHB nos casos de dúvida quanto à legalidade.
IV - Na hipótese de serem juntados novos elementos de prova, o investigado será notificado para se
manifestar no prazo de 2 (dois) dias.
V - Concluída a instrução processual, a Comissão de Ética notificará o servidor da conclusão do
relatório, e este terá o prazo de 3 (três) dias para interposição de recurso.
VI - O recurso deverá ser fundamentado e interposto perante a própria Comissão cabendo a esta o
juízo de reconsideração da decisão em 3 (três) dias ou neste prazo encaminhá-lo, devidamente
instruído, ao dirigente máximo.
Art. 22 Concluída a instrução processual, a Comissão de Ética proferirá decisão conclusiva e
fundamentada que será enviada para apreciação da Presidência/FHB.
§ 1º Se a conclusão for pela não existência de falta ética, a Comissão de Ética deverá encaminhar
relatório circunstanciado à autoridade competente com sugestão de encerramento e arquivamento dos
autos.
§ 2º Já nos casos de conclusão pela existência de falta ética, a Comissão de Ética deverá encaminhar
relatório circunstanciado à autoridade competente com sugestão de assinatura do Termo de
Ajustamento de Conduta - TAC (Anexo I) ou abertura de Processo Administrativo Disciplinar -
PA D .
Art. 23 Caso a autoridade competente da FHB proceda com a assinatura do TAC, este deverá ser
enviado à GEPES/CODAG/FHB para arquivamento na pasta funcional do referido servidor.
Art. 24 Caberá à autoridade competente, encaminhar a conclusão da investigação ao demandante.


