
f) Processo n.º 00040-00005132/2020-31 SEI/DF, Tributo ICMS (Isenção), RJV 36/2020,
Recorrente ANA CLARA SILVA GUIMARÃES, Recorrida Fazenda Pública do DF,
Relator Conselheiro Antonio Avelar da Rosa Schmidt.
g) Processo n.º 0040.000.599/2017 SEI/DF, Tributo ICMS, RE 47/2019, Recorrente
KIFARMA – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA EPP,
Advogado Adriano Martins Ribeiro Cunha OAB/DF 27.027, Recorrida Fazenda Pública
do DF, Representante da Fazenda Procurador Edvaldo Nilo de Almeida, Relator
Conselheiro Júlio Cezar Nascimento de Abreu.
Observação:
1. Os julgamentos adiados em virtude de ausência do Conselheiro Relator, adiantado da
hora, ou quaisquer motivos, objeto de deliberação pelo colegiado serão julgados na
primeira sessão ordinária subsequente, independentemente de sua nova inclusão em pauta,
nos termos do art. 23-A, do Decreto n.º 33.268, de 2011.
2. O Contribuintes, Advogados e demais interessados previamente habilitados, poderão
solicitar o acesso à plataforma de julgamento, com pelo menos 24 horas de antecedência,
por meio do e.mail gesap-tarf@economia.df.gov.br.
3. Os interessados em realizar sustentação oral deverão enviar solicitação à Gerência de
Suporte às Atividades Plenárias – GESAP, preferencialmente, pelo e.mail protocolo gesap-
tarf@economia.df.gov.br, com pelo menos 24 horas de antecedência da realização da
sessão, ou outro meio de comunicação que garanta que o pedido foi recebido.
4. Os Contribuintes, seus Advogados e a Fazenda Púbica, quando tiverem preferência pela
sessão presencial, poderão solicitar a retirada do processo da pauta, com até duas horas de
antecedência do horário previsto para o início da sessão.
5. Todas as regras quanto à sessão virtual ou teleconferência estão previstas nas Instruções
Normativas nºs 3 e 4 de 13 de abril de 2020 publicadas no DODF nº 70, de 14 de abril de
2020, página 10.
6. Na Instrução Normativa 5 publicado no DODF Nº 93, de 19 de maio de 2020 houve
alteração no artigo 2º, § 6º da Instrução Normativa 3 de 13 de abril de 2020.

Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021
CARLOS EDUARDO DE SOUZA

Gerente/GESAP/TARF

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO
DO DISTRITO FEDERAL

 
DESPACHO DO PRESIDENTE

Em 08 de janeiro de 2021
Em atendimento à Lei 3.184, de 29 de agosto de 2003, o Presidente da Companhia de
Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), no uso de suas atribuições, informa os
gastos com publicidade institucional realizados até o 4º trimestre de 2020, conforme
Anexo I.

JEANSLEY LIMA
 

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 2020

Beneficiário

Dotação

Inicial

(A) R$

Empenho

Estimativo e

Reforço

(B) R$

Gastos por Trimestre (C) R$ Saldo não

realizado

(A-C) R$1º (*) 2° (*) 3º 4º

Diário Oficial

do DF -

DODF

60.000,00 19.310,00 2.310,00 4.440,00 2.130,00 7.800,00 43.320,00

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
 

INSTRUÇÃO Nº 15, DE 12 DE JANEIRO DE 2021
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso XII, do art. 23, do Estatuto aprovado pelo Decreto nº
38.689, de 07 de dezembro de 2017, e considerando o contido na Lei nº 3.184, de 29 de
agosto de 2003, resolve:
Art. 1º Tornar Público o Plano Anual de Publicidade e Propaganda da Fundação
Hemocentro de Brasília para o ano de 2021, na forma do Anexo Único.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

BÁRBARA DE JESUS SIMÕES
 

ANEXO ÚNICO

PLANO ANUAL DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2021

Descrição Objetivo Valor (R$)

PUBLICIDADE

INSTITUCIONAL

Publicidade legal no Diário Oficial do Distrito

Federal (DODF), no Diário Oficial da União (DOU)

e em jornal de grande circulação (EBC)

90.000

PUBLICIDADE DE

UTILIDADE

PÚBLICA

Contratação de agência de publicidade para produção de peças

gráficas e digitais para orientação e divulgação de campanhas de

incentivo relacionados à doação de sangue, ao cadastro para

doação de medula óssea, ao uso racional do sangue, à doença

falciforme, às coagulopatias hereditárias entre outros assuntos

relacionados às atividades institucionais da FHB, bem como

campanhas de orientação e esclarecimento voltadas ao público

interno da fundação.

100.000

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 14, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre os critérios referentes à atuação dos servidores integrantes da Carreira
Magistério Público do Distrito Federal nas atividades de docência e na orientação
educacional, sobre a organização e atuação dos servidores integrantes da Carreira Magistério
Público, inclusive dos readaptados e PCDs (Pessoas com Deficiência) com adequação
expressa para não regência e do Analista de Gestão Educacional – Psicologia, da Carreira
Assistência à Educação, no Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, nas unidades
escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e unidades parceiras, sobre a
organização dos atendimentos ofertados e sobre os critérios de modulação dos servidores
integrantes da Carreira Magistério Público readaptados e PCDs com adequação expressa
para não regência.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das suas atribuições previstas nos incisos I, III e V, do parágrafo único, do art. 105, da
Lei Orgânica do Distrito Federal, nos incisos II, V e X, do art. 182, do Regimento
Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo
Decreto nº 38.631/2017, bem como nos termos das Leis nºs 5.105/2013 e 5.106/2013,
considerando a necessidade de estabelecer critérios para a atuação dos servidores
integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, inclusive dos
readaptados e servidores PCDs com adequação expressa para não regência e do
Analista de Gestão Educacional – Psicologia, da Carreira Assistência à Educação, no
Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, em exercício nas unidades escolares
da Rede Pública de Ensino e nas unidades parceiras, quando for o caso, observando os
princípios constitucionais de publicidade e isonomia, resolve:
Art. 1º Aprovar normas sobre a atuação dos servidores integrantes da Carreira Magistério
Público do Distrito Federal em exercício nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino
e unidades parceiras, quanto:
I - à carga horária de trabalho dos servidores integrantes da Carreira Magistério Público em
atividades de docência;
II - aos requisitos, atribuições e quantitativos de Coordenadores Pedagógicos Locais, por
unidade escolar;
III - à organização e à atuação do profissional do Serviço Especializado de Apoio à
Aprendizagem – SEAA (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA e Sala de
Apoio à Aprendizagem – SAA);
IV - à atuação do Pedagogo-Orientador Educacional;
V - à modulação e à atuação dos servidores readaptados e servidores PCDs com adequação
expressa para não regência;
VI - ao Atendimento Educacional Especializado – AEE/ Salas de Recursos, Itinerância e à
atuação do professor das Salas de Recursos dos Centros de Educação Profissional – CEPs;
VII - ao Serviço de Orientação para o Trabalho (SOT) na Educação de Jovens e
Adultos (EJA).
Art. 2º Aprovar normas sobre a atuação dos servidores ocupantes do cargo de Analista de
Gestão Educacional – Psicologia, da Carreira Assistência à Educação, no SEAA.
Art. 3º A Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB, a Subsecretaria de Educação
Inclusiva e Integral – SUBIN, a Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e
Avaliação – SUPLAV e a Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP, bem como as
Coordenações Regionais de Ensino – CREs e respectivas unidades escolares, unidades
escolares especializadas e escolas de natureza especial – UEs/UEEs/ENEs jurisdicionadas
são responsáveis, no exercício de suas competências regimentais, pela efetiva aplicação
destas normas e controle de sua fiel observância.
CAPÍTULO I
DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO NAS UNIDADES ESCOLARES
Art. 4º A distribuição de carga horária de trabalho dos servidores integrantes da
Carreira Magistério Público em exercício nas UEs/UEEs/ENEs da Rede Pública de
Ensino é realizada de acordo com o seu regime de trabalho, respeitando-se o disposto
na Lei nº 5.105/2013 e na Portaria que dispõe sobre normas para Lotação, Exercício e
Remanejamento de servidores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito
Federal vigente.
Parágrafo único. A distribuição de carga horária de trabalho dos servidores integrantes da
Carreira Magistério Público em exercício nas unidades parceiras é realizada de acordo com
o seu regime de trabalho, respeitando-se o disposto nas legislações citadas no caput e o
disposto no Plano de Trabalho vigente.
Art. 5º Os servidores integrantes da Carreira Magistério Público que atuam nas
UEs/UEEs/ENEs podem ter as seguintes cargas horárias:
I - quarenta horas semanais, em jornada ampliada, no turno diurno, sendo cinco horas em
regência de classe e três horas em coordenação pedagógica, diárias, perfazendo vinte e cinco
horas em regência de classe e quinze horas em coordenação pedagógica;
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