
§ 4º O servidor deverá manter comunicação com a chefia imediata, enviando minutas dos
documentos elaborados para acompanhamento e aprovação remota por parte da chefia.

§ 5º Compete à chefia imediata homologar a folha de frequência do servidor, fazendo
constar no campo “observações” a informação de que o servidor está em regime de
teletrabalho, nos termos do Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, e juntá-la ao
processo SEI a que se refere o § 1º deste artigo ou o Mapa Resumido de Frequência.

§ 6º Além do monitoramento previsto no § 1º deste artigo, as atividades desenvolvidas
sob o regime de teletrabalho poderão ter outras formas de monitoramento, como sistemas
próprios, outros formulários e relatórios eletrônicos ou por mecanismo eletrônico de
captura automática da produtividade diária.
Art. 4º As atividades desenvolvidas não gerarão, para qualquer efeito, contagem de horas
excedentes de trabalho.
Art. 5º O servidor em regime de teletrabalho deverá permanecer acessível e disponível,
devendo comparecer ao local de trabalho quando solicitado pela chefia imediata.
§ 1º Os dirigentes dos órgãos e entidades da administração pública Distrital, bem como as
chefias imediatas poderão, excepcionalmente, solicitar o trabalho presencial de servidores
considerados indispensáveis ao funcionamento da Pasta, ressalvados aqueles:
I - que tenham comorbidades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença renal,
imunodepressão, obesidade, asma e puérperas;
II - 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;
III - gestantes e lactantes;
IV - com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela COVID-19, atestada
por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica,
enquanto acometidas pela doença.
§ 2º Será disponibilizado por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI,
formulário padrão para que o servidor possa se autodeclarar pertencente aos grupos
indicados nos incisos do Art. 5º, não cabendo, em relação ao inciso I, qualquer forma de
indicação da doença que o servidor for portador.
§ 3º Os servidores deverão entregar, ao setor de gestão de pessoas ou equivalente, no
prazo de até 10 dias do preenchimento do formulário de trata o § 2º deste artigo,
comprovação médica que ateste a condição declarada, em processo sigiloso, em face da
reserva que se reverte a informação.
§ 4º Os servidores poderão ser movimentados a qualquer tempo para suprir demanda dos
equipamentos de atendimento à população desta Secretaria de Estado da Mulher.
Art. 6º Os Centros especializados de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência -
CEAMs permanecerão abertos para atendimento ao público, excepcionalmente, no
horário de 10h às 16h30min, durante a vigência do Decreto nº 41.841, de 2021, em
esquema de revezamento de servidores.
§ 1º O horário especificado no caput deste artigo se faz em caráter excepcional e
provisório, diante da situação emergencial que se instalou, não configurando
regulamentação da jornada de trabalho.
Art. 7º Os Núcleos de Atendimento às Famílias e aos Autores de Violência Doméstica –
NAFAVD visto a restrição de entrada do público às dependências das sedes do MPDFT e
TJDFT, dará preferência ao atendimento remoto, telefone funcional, e em casos de
urgência os servidores poderão utilizar, excepcionalmente, outros equipamentos da
Secretaria de Estado da Mulher para realizar atendimentos individuais.
§ 1º Os servidores do NAFAVD deverão fazer os atendimentos individuais ou em grupos
por intermédio de escala de serviço diário com atendimento por telefone funcional e/ou
teleatendimento.
§ 2º Os atendimentos dos NAFAVDs deverão permanecer com as suas atividades e
agendamentos, que poderá ser realizado por intermédio de aplicativo de troca de
mensagens, videoconferências ou outra forma virtual, conforme orientação da chefia
imediata.
§ 3º Os atendimentos realizados presencialmente, ou de forma virtual pelos NAFAVDs e
CEAMs deverão constar no relatório semanal a ser enviado à chefia imediata,
acompanhado da relação de nomes dos participantes.
Art. 8º As atividades no âmbito da CASA ABRIGO, por se tratarem de serviços
essenciais, deverão ser mantidas em sua integralidade, conforme estabelecido pela
Portaria nº. 10, de 18 de março 2020 e no Decreto nº 41.841/2021.
Art. 9º É dever do servidor sob regime de teletrabalho:
I - cumprir as tarefas que lhe forem designadas pela chefia imediata dentro dos prazos e
requisitos estabelecidos, observados os padrões de qualidade;
II - juntar aos autos do processo SEI de acompanhamento o relatório semanal, constando
o detalhamento das atividades desenvolvidas;
III - manter telefone de contato e aplicativo de troca de mensagens instantâneas
atualizados e ativos, de forma a garantir a comunicação imediata com o órgão;
IV - manter-se conectado ao e-mail institucional e acessá-lo em todos os dias úteis, para
garantir a efetiva comunicação com a equipe de trabalho;
V - preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota, mediante observância às
normas e orientações pertinentes, sob pena de responsabilidade, nos termos da legislação
em vigor;
VI - desenvolver suas atividades no Distrito Federal ou nos Municípios da Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, se
comprovadamente lá residir, e destes não se ausentar, em dias de expediente, sem
autorização prévia formal da chefia imediata.
Parágrafo único. As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em regime
de teletrabalho, sendo vedada a sua realização por terceiros.

Art. 10 É dever da chefia imediata:

I - planejar, coordenar e controlar a execução do teletrabalho em sua área de competência;

II – definir, aferir e monitorar o desempenho dos servidores em teletrabalho;

III - fornecer, sempre que demandado, dados e informações sobre o andamento do
teletrabalho na sua unidade organizacional;

IV – supervisionar a aplicabilidade dos dispositivos regulatórios do teletrabalho visando o
seu fiel cumprimento.

Art. 11. Excepcionalmente, quando necessário, a retirada de documentos e processos físicos
depende de anuência prévia da chefia imediata ou do dirigente da unidade e deverá ser
registrada com trâmite para a carga pessoal do servidor, mediante assinatura de termo de
recebimento e responsabilidade, devendo ser devolvidos de forma íntegra.

Parágrafo único. Não poderão ser retirados das dependências do órgão documentos que
constituam provas de difícil reconstituição, na forma da lei.
Art. 12. As atividades incompatíveis com o teletrabalho, e que não forem essenciais ao
funcionamento dos serviços públicos ficam suspensas, dispensando-se o comparecimento
presencial dos servidores aos locais de trabalho.
Art. 13. Verificado o descumprimento das disposições do Decreto nº 41.841, de 2021, e desta
Portaria, a autoridade máxima desta pasta poderá promover a abertura de procedimento
administrativo disciplinar para apuração de responsabilidade, respeitados a ampla defesa e o
contraditório.
Art. 14 . Revoga-se a Portaria nº 11, de 23 de março de 2020.
Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ERICKA SIQUEIRA NOGUEIRA FILIPPELLI

SECRETARIA DE ESTADO DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
 

PORTARIA Nº 17, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021
Dispõe sobre a formação de Grupo de Trabalho para atendimento das demandas da
Controladoria-Geral do Distrito Federal no Processo nº 00480-00003141/2020-62,
referentes à apuração de responsabilidade de irregularidades detectadas no Programa
Bolsa Universitária.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 16 do Estatuto desta
Fundação, aprovado pelo Decreto Distrital nº 27.958, de 16 de maio de 2007, e do art. 13
do Regimento Interno da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, publicado no
DODF nº. 111, de 12 de junho de 2007, e considerando a instrução realizada no Processo
nº 00193-00000583/2020-74, resolve:
Art. 1º Revogar a Instrução nº 60, de 09 de junho de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCO ANTÔNIO COSTA JÚNIOR

PORTARIA Nº 19, DE 1º DE MARÇO DE 2021

Regulamenta o regime de teletrabalho excepcional e provisório para a Fundação de Apoio
à Pesquisa do Distrito Federal como medida necessária à continuidade do funcionamento
da administração pública distrital em virtude da pandemia da Covid-19 e durante a
vigência do Decreto n. 41.841, de 26 de fevereiro de 2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o Decreto Distrital nº
27.958, de 16 de maio de 2007, o qual aprovou o Estatuto Social da Fundação de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federal, com fundamento no Regimento Interno, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 111, de 12 de junho de 2007, a Lei nº 3.814, de 8 de
fevereiro de 2006, o Decreto Distrital nº 29.018, de 2 de maio de 2008, de 4 de outubro de
2018, o Decreto Distrital nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, o Decreto Distrital nº
41.849, de 27 de fevereiro de 2021, e

Considerando o emprego urgente de medidas, pelo Excelentíssimo Senhor Governador do
Distrito Federal, de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública a fim de evitar a disseminação da Covid-19

Considerando a necessidade de manutenção de equipe mínima em regime presencial;

Considerando as razões dispostas na Nota Técnica Conjunta nº 5/2021 (56809844) do
Processo nº 00193-00000140/2021-64, resolve:

Art. 1º Fica estabelecido o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para a
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal como medida necessária à continuidade
do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da pandemia da Covid-19
e durante a vigência do Decreto n. 41.841, de 26 de fevereiro de 2021.
Art. 2º O Diretor-Presidente, os Superintendentes e os Chefes de Unidades poderão,
excepcionalmente, solicitar o trabalho presencial de servidores considerados
indispensáveis ao funcionamento da Pasta, ressalvados aqueles que:
I - tenham comorbidades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença renal,
imunodepressão, obesidade, asma e puérperas;
II - sejam 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;
III - sejam gestantes e lactantes;
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IV - com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela Covid-19, atestada
por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica,
enquanto acometidas pela doença.
§ 1º Os servidores em exercício na Fundação de Apoio do Distrito Federal deverão
ficar de sobreaviso e observar sua integral dedicação ao serviço, devendo comparecer
presencialmente ao trabalho em dia e hora designados pela chefia imediata quando
convocados.
§ 2º Os servidores deverão ficar à disposição do serviço, por meio de contato telefônico
ou eletrônico, durante o horário correspondente à sua jornada regular de trabalho, bem
como manter telefone de contato e aplicativo de troca de mensagens instantâneas
atualizados e ativos, de forma a garantir a comunicação imediata com o órgão.
§ 3º Os servidores deverão manter conexão com o e-mail institucional e acessá-lo em
todos os dias úteis para garantir a efetiva comunicação com a chefia imediata e a
equipe de trabalho, vedada a utilização de e-mail pessoal para acessar, transmitir,
receber ou armazenar informações referentes às atividades exercidas na Fundação de
Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.
Art. 3º As reuniões de conselhos, colegiados e comitês deverão ser realizadas,
preferencialmente, de forma virtual ou por videoconferência.
Art. 4º As atividades desenvolvidas em regime de teletrabalho serão monitoradas por
meio de relatório semanal, elaborado pelo servidor e submetido à chefia imediata.
§ 1º Além do monitoramento regular feito via relatórios, as chefias imediatas poderão
adotar outras formas de supervisão, desde que tenham como objetivo a organização dos
trabalhos em regime de teletrabalho e que garantam a produtividade diária e o
acompanhamento posterior.
§ 2º A não apresentação de relatório de atividades pelo servidor ou a não aceitação do
relatório de atividades pelo supervisor implicará em corte de ponto do servidor.
Art. 5º As atividades de manutenção predial, segurança, brigada de incêndio e limpeza
continuarão presenciais.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação durante a vigência do
Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021.

MARCO ANTÔNIO COSTA JÚNIOR

PORTARIA Nº 20, DE 1º DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre concessão, fruição, marcação, remarcação, acumulação, suspensão e
substituição de férias de servidores em exercício na Fundação de Apoio à Pesquisa do
Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o Decreto nº 27.958, de
16 de maio de 2007, o qual aprovou o Estatuto Social da Fundação de Apoio à Pesquisa
do Distrito Federal, com fundamento no Regimento Interno, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 111, de 12 de junho de 2007, o Decreto nº 29.018, de 2 de maio de
2008, observando os arts. 44, 125 a 129, 151, e 221, todos da Lei Complementar nº
840/2011, o Decreto nº 39.002, de 24 de abril de 2018, o Decreto nº 39.368, de 4 de
outubro de 2018, e a Instrução Normativa nº 1, de 14 de maio de 2014, da Secretaria de
Estado de Administração Pública, e

Considerando a necessidade de organização das escalas de férias e respectivas
designação de substitutos para cargos de direção e chefia e para comissões executoras de
convênios de que participa a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal;

Considerando a necessidade de gozo de férias pelo servidor e respectivas limitações de
acumulação de períodos;

Considerando as razões dispostas na Nota Técnica Conjunta N.º 3/2021 (55905859) do
Processo nº 00193-00000107/2021-34, resolve:

Art. 1º A concessão, fruição, marcação, remarcação, acumulação e substituição de férias
dos servidores em exercício na Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal
passam a ser regulamentadas pela presente Portaria.

DA CONCESSÃO E FRUIÇÃO

Art. 2º As férias dispostas nos arts. 125 a 129 da Lei Complementar nº 840/2011 somente
podem ser divididas em até 3 (três) períodos, nenhum deles inferior a 10 (dez) dias.

Parágrafo único. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

Art. 3º Na concessão de férias, deve ser mantido contingente mínimo de permanência de
um terço dos servidores lotados nas respectivas unidades, o que será supervisionado pelo
Diretor-Presidente e/ou pelo respectivo Chefe ou Superintendente.

Art. 4º A Superintendência da Unidade de Administração Geral organizará mapas de
férias dos servidores em exercício na Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e
encaminhá-los-á todo primeiro dia do mês à Assessoria de Comunicação para divulgação
interna, contendo nome do colaborador, período de férias e setor em que está lotado.

Parágrafo único. A Assessoria de Comunicação fará a divulgação interna dos períodos de
férias, considerando os dados enviados mensalmente pela Superintendência da Unidade
de Administração Geral.

Art. 5º As férias poderão ser interrompidas, em caso de necessidade do serviço,
devidamente reconhecida pela chefia imediata e aprovada pelo Diretor-Presidente.

Art. 6º As férias, integrais ou um dos períodos do parcelamento, deve ter início até o
último dia do mês de dezembro do ano a que corresponderem, ressalvada a acumulação
autorizada por necessidade de serviço.

Art. 7º O auxílio-transporte não será pago ao servidor durante as férias, licenças,
afastamentos ou ausências ao serviço, exceto nos casos de:
I - cessão do servidor para órgão da administração direta, autárquica ou fundacional do
Distrito Federal, cujo ônus da remuneração recaia sobre o órgão cedente;
II - participação em programa de treinamento regularmente instituído; ou

III - participação em júri e outros serviços obrigatórios por lei.

Art. 8º As férias somente podem ser suspensas por portaria específica editada pelo
Diretor-Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal nas hipóteses de
calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral
ou necessidade do serviço.

Art. 9º É vedado deferir ao servidor acusado o gozo de férias, desde a instauração do
processo disciplinar até a conclusão do prazo para defesa escrita, salvo quando
autorizado pela autoridade instauradora.

Art. 10. Até dois dias antes de as férias serem iniciadas, devem ser pagos ao servidor:

I - o adicional de férias;

II - o abono pecuniário, se deferido;

III - o adiantamento de parcela correspondente a quarenta por cento do valor líquido do
subsídio ou remuneração, desde que requerido.

Parágrafo único. O adiantamento de que trata o inciso III é descontado do subsídio ou
remuneração do servidor em quatro parcelas mensais e sucessivas de idêntico valor.

DA MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO

Art. 11. As férias devem ser marcadas com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de
antecedência exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico de Informação – SEI.

§ 1º A cada exercício, o servidor deverá iniciar um novo processo no Sistema Eletrônico
de Informação – SEI e cumprir as seguintes etapas:

I - escolher a opção “Pessoal – Férias”;

II - criar novo documento e escolher o modelo-padrão " Requerimento - Férias Marcação
(formulário)”;

III - preenchê-lo com nome completo, matrícula(s), lotação, cargo, órgão de origem (se
houver), exercício de referência e período(s) de gozo;

IV - assinar o requerimento de marcação de férias e submetê-lo para a devida assinatura
da chefia imediata e pelo Superintendente, Chefe ou Diretor-Presidente e após encaminhá-
lo à Superintendência da Unidade de Administração Geral.
§ 2º O processo SEI iniciado para o agendamento do exercício de referência deve ser
utilizado para de eventuais remarcações ou cancelamentos durante todo o ano de
referência, ao término do qual será criado novo processo para os registros do ano
seguinte.
§ 3º Os requerimentos de marcação de férias deverão ser assinados pelo servidor, pela
chefia imediata e pelo Superintendente, Chefe ou Diretor-Presidente e deverão ser
encaminhados à Superintendência da Unidade de Administração Geral para os devidos
registros.
§ 4º As marcações de férias poderão ser enviadas com prazo inferior ao estabelecido no
caput desde que haja justificativa prévia e anuência da chefia imediata.
Art. 12. A Superintendência da Unidade de Administração Geral encaminhará os
requerimentos de marcação e remarcação de férias à Gerência de Gestão de Pessoas para
ciência e registro no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), bem
como para informação aos respectivos órgãos de origem de servidores requisitados.
Parágrafo único. Após os devidos registros, a Gerência de Gestão de Pessoas dará ciência
nos requerimentos.
Art. 13. As alterações dos períodos de férias devem ser autorizadas pelo Diretor-
Presidente e/ou respectivo Superintendente ou Chefe, após solicitação do servidor e
anuência do chefe imediato, a ser apresentada até o primeiro dia do mês anterior ao do
início de fruição.
§ 1º A solicitação de alteração do segundo e/ou do terceiro período de férias, ou de saldo
de férias suspensas pode ser feita até 15 (quinze) dias antes do início do período de férias.
§ 2º Não se inicia novo período de férias sem que tenha sido usufruído o saldo de dias
remanescentes do período de férias alterado ou suspenso.
DA ACUMULAÇÃO
Art. 14. As férias somente poderão ser acumuladas por, no máximo, 2 (dois) períodos,
em caso de necessidade do serviço, expressamente justificada e reconhecida pelo Diretor-
Presidente e/ou pelo respectivo Superintendente ou Chefe.
§ 1º Não sendo hipótese de acumulação de férias nos termos do caput deste artigo, a
Superintendência da Unidade de Administração Geral comunicará a obrigatoriedade de
marcação imediata dos períodos acumulados ao servidor e sua chefia imediata.
§ 2º Decorridos 15 (quinze) dias da comunicação sem a regular marcação, o Diretor-
Presidente, após provocação da Superintendência da Unidade de Administração Geral,
marcará de ofício os períodos acumulados, de acordo com os interesses da Fundação de
Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.
§ 3º Em caso de acumulação de períodos de férias, não se inicia o gozo do segundo
período sem que tenha sido usufruído o primeiro.
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 15. Os ocupantes dos cargos de Diretor, Coordenador, Superintendente e Chefia
terão substitutos previamente designados pelo Diretor-Presidente.
§ 1º O servidor deverá iniciar um processo no Sistema Eletrônico de Informação – SEI e
cumprir as seguintes etapas:
I - escolher a opção “Pessoal – Substituição de Cargo”;
II - criar novo documento e escolher o modelo-padrão "Requerimento - Substituição de
Cargo (formulário)”;
III - preenchê-lo com nome completo, matrícula(s), lotação, cargo, órgão de origem (se
houver), servidor substituto a ser designado, e seus dados, período(s) e motivo da
substituição;
IV - assinar o requerimento de substituição de cargo, solicitar a assinatura do servidor
substituto e da chefia imediata e após submetê-lo à Superintendência da Unidade de
Administração Geral.
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