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Titulares, o conselheiro LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO participou desta reunião na
qualidade de conselheiro titular. Registra-se também que a senhora CÉLIA MARIA RIBEIRO DE
SALES, Coordenadora da Coordenação de Finanças da DIAFI/Iprev/DF, participou da reunião na
qualidade de convidada. Após verificar a existência de quórum, o presidente iniciou a reunião pelo Item
I da pauta -Leitura da ata da 59ª reunião extraordinária publicada no DODF.Item II - Prestação de Contas
do exercício de 2019. Os conselheiros examinaram os documentos disponibilizados na unidade do
CONFIS por meio do Sistema de Informações SEI/GDF e resolveram convidar a Coordenadora da
Coordenação de Finanças da Diretoria de Administração e Finanças do Iprev/DF, a qual prestou os
esclarecimentos que se fizeram necessários. Em ato contínuo, o colegiado deliberou por encaminhar
expediente à presidência do Instituto reiterando solicitação encaminhada a DIGOV/Iprev/DF, referente à
disponibilização a este Conselho, dos processos autuados para tratarem dos atos de nomeações e
substituições da Diretoria Executiva do Iprev/DF, bem como, a disponibilização das atas das reuniões da
DIREX, já realizadas e a realizar-se no ano de 2019. Quanto ao recebimento do Relatório Mensal de
Investimentos e de Ativos Não Financeiros da Diretoria de Investimentos, disponibilizado na Unidade do
Conselho Fiscal - CONFIS/SEI/GDF, por meio do processo: 00413-00002401/2019-15, tendo em vista o
entendimento dos conselheiros, de que o referido relatório deve ser disponibilizado apenas para apreciação
e acompanhamento do Conselho, resolveram encaminhar expediente à presidência, acerca da referida
cognição. Logo depois, tomando por base o §1º do Art. 10 Capítulo III, Subseção I do Regimento Interno
do CONFIS/Iprev/DF, e considerando que todos os membros são convocados para participarem das
reuniões, deliberaram por solicitar o cumprimento da legislação vigente, no sentido de que os membros
convocados, compareçam, ou encaminhem justificativa formal da ausência. Em seguida, em consonância
com o inciso II do Art. 91 da Lei Complementar Nº 769/2008, e visando subsidiar o Parecer Anual das
Contas de 2019, os conselheiros iniciaram a elaboração do Parecer trimestral sobre as contas apuradas nos
balancetes, o qual, após consolidado, será encaminhado à presidência do Iprev/DF e apresentado ao
Conselho de Administração para apreciação. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou a
sessão às 11 horas e 45 minutos e Eu, ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS, lavrei
a presente ata, que após lida e aprovada, será disponibilizada no processo nº 00413-00004691/2018-51,
por meio do sistema SEI/GDF para ser assinada eletronicamente pelos conselheiros participantes da
reunião.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONTROLADORIA SETORIAL DA SAÚDE
PORTARIA Nº 243, DE 20 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 175/2017, ofertado pela 6ª Comissão
de Processo Disciplinar, conforme Relatório ID 11332654 do processo SEI nº 00060-00200169/2017-09,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, para EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA com o Processo Administrativo Disciplinar nº 038/2018 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

PORTARIA Nº 244, DE 20 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 068/2018, ofertado pela 2ª Comissão
de Processo Disciplinar, conforme Relatório ID 23468500 do processo SEI nº 00060-00055695/2017-08,
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.

MÁRCIO BRUNO CARNEIRO MONTEIRO

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
ORDEM DE SERVIÇO Nº 184, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019

O SUBSECRETÁRIO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 7º, da Portaria nº 708,
de 03 de julho de 2018, publicado no DODF nº 125, de 04 de julho de 2018 e republicada no DODF nº
149, de 07 de agosto de 2018; resolve:
Art. 1º Prorrogar Ordem de Serviço Nº 131, de 16 de julho de 2019, por mais sessenta (60) dias, que tem
como objeto instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de elaboração do Manual de Assistência
Farmacêutica Prisional a ser utilizado em serviços no âmbito das Unidades de Saúde do Sistema Prisional
da SES-DF, publicada quinta-feira, 18 de julho de 2019, Nº 134.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO TAVARES MENDES

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 10 de setembro de 2019

Processo: 084.000500/2017; Interessado: Mont Blanc Centro Educacional Com fulcro no art. 3º do
Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado pela Portaria nº 3/SEEDF, de 15 de
janeiro de 2019, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº 084.000500/2017, HOMOLOGO
o PARECER Nº 197/2019-CEDF, de 3 de setembro de 2019, do Conselho de Educação do Distrito Federal,
aprovado em Sessão Plenária de igual data, o parecer é por: a) recredenciar, para a continuidade da oferta
da educação infantil, creche, para crianças de 2 e 3 anos de idade, pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos
de idade, do ensino fundamental e do ensino médio, a contar de 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro
de 2027, o Mont Blanc Centro Educacional, situado à Quadra 13, Área Especial 8, Sobradinho - Distrito
Federal, mantido pelo Centro Educacional Mont Blanc Ltda.-ME, com sede no mesmo endereço; b)
aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo matrizes curriculares que constituem

os anexos I a III do presente parecer; c) determinar à instituição educacional que promova as adequações
necessárias em seus documentos organizacionais, conforme o disposto no artigo 233 da Resolução nº
1 / 2 0 1 8 - C E D F.

Processo: 084-000459/2016 Interessado: EIN - Escola Issac Newton Com fulcro no art. 3º do Regimento
do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado pela Portaria nº 3/SEEDF, de 15 de janeiro de
2019, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº 084-000459/2016, HOMOLOGO o
PARECER Nº 198/2019-CEDF, de 3 de setembro de 2019, do Conselho de Educação do Distrito Federal,
aprovado em Sessão Plenária de igual data, o parecer é por: a) recredenciar, para a continuidade da oferta
da educação infantil, creche, para crianças de 2 e 3 anos de idade, pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos
de idade, e do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, a contar de 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro
de 2026, a EIN - Escola Isaac Newton, Sede I, situada na QNO 3, Conjunto A, Lote 42, Ceilândia -
Distrito Federal e, Sede II, situada na QNO 3, Conj. A, Lotes 39, 41 e 43, Ceilândia - Distrito Federal,
mantidas pelo Colégio Fernandes e Araújo Ltda.-ME, com sede na QNO 3, Conjunto A Lotes 39, 41 e 43,
Ceilândia - Distrito Federal; b) aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo a
matriz curricular que constitui o anexo único do presente parecer; c) determinar à instituição educacional
que promova as adequações necessárias em seus documentos organizacionais, conforme o disposto no
artigo 233 da Resolução nº 1/2018-CEDF.

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS
Interino

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

SECRETARIA EXECUTIVA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 22, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência conferida pelo art. 2º,
inciso I, da Portaria nº 48, de 126 de junho de 2016 e considerando o exposto no Memorando SEI-GDF
Nº 5/2019 - SEAGRI/GAB/CPADOS29, da Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar,
resolve:
Art. 1º Prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar de 09/09/2019, o prazo para conclusão dos trabalhos
da Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar-CPAD/SEAGRI-DF, pertinentes ao feito
instaurado nos autos do processo nº 0070-000893/2017, conforme os termos da Ordem de Serviço nº 29
de 03/12/2018, publicada no DODF nº 230 de 05/12/2018, pág. 29.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO MENDES DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PORTARIA Nº 12, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
Orienta tratamento prioritário às demandas realizadas por intermédio do Sistema de Gestão de Ouvidoria
do Distrito Federal - SIGO/DF.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 105 da Lei Orgânica do
Distrito Federal, e considerando o disposto no art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 39.723, de 19 de
março de 2019, resolve:
Art. 1º Os Gestores desta Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e seus respectivos
servidores deverão tratar com prioridade as demandas realizadas por intermédio do Sistema de Gestão de
Ouvidoria do Distrito Federal - SIGO/DF.
§ 1º A prioridade prevista no caput deste artigo obriga a análise imediata de qualquer demanda relacionada
ao Sistema de Gestão de Ouvidoria, com o objetivo de atender ao Decreto nº 39.723, de 19 de março de
2019, e aos prazos estipulados pela Lei nº 4.896, de 31 de julho de 2012.
§ 2º Os setores desta Secretaria devem organizar-se administrativamente para atender ao disposto nesta
Portaria.
Art. 2º O não cumprimento dos prazos estabelecidos de acordo com a Legislação vigente acarretará as
sanções previstas na Lei Complementar nº 840/2011.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GILVAM MÁXIMO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº 28, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos da Fundação de Apoios à Pesquisa e dá outras
providências.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 27.958, de 16 de maio de
2007, o qual aprovou o Estatuto Social da FAPDF, com fundamento no Regimento Interno, publicado
no Diário Oficial do Distrito Federal Nº 111, de 12 de junho de 2007, e
Considerando o Projeto de Modernização das Técnicas de Auditoria por meio da Implantação da Gestão
de Riscos Corporativos, com base nas Boas Práticas de Governança Corporativa, que é gerido pela
Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, e
Considerando a Norma ABNT NBR ISO 31000:2018, que estabelece princípios e diretrizes para a
implantação da Gestão de Riscos, e
Considerando o modelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission- COSO
2017 - Internal Control - Integrated Framework (ICIF);
Considerando a iniciativa estratégica de Implantação da Gestão de Riscos nas unidades de alta
complexidade do Governo do Distrito Federal, prevista no Planejamento Estratégico do Governo do
Distrito Federal 2016-2019, e
Considerando o Decreto nº 37.302, de 29/04/2016, que estabelece os modelos de boas práticas gerenciais
em Gestão de Riscos e Controle Interno a serem adotados no âmbito da Administração Pública do
Distrito Federal, e
Considerando o Decreto 39.736, de 28/03/2019, que dispõe sobre a Política de Governança Pública e
Compliance no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do
Distrito Federal, resolve:
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DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Instituir a Política de Gestão de Riscos no âmbito da Fundação de Apoio à Pesquisa, que
compreende:
I - o objetivo;
II - os princípios;
III - as diretrizes;
IV - as responsabilidades;
V - o processo de gestão de riscos.
Art. 2º A Política de Gestão de Riscos tem como premissa o alinhamento ao Planejamento Estratégico
do Governo do Distrito Federal.

DO OBJETIVO
Art. 3º A Política de Gestão de Riscos tem por objetivo estabelecer os princípios, as diretrizes, as
responsabilidades e o processo de gestão de riscos na Fundação de Apoio à Pesquisa, com vistas à
incorporação da análise de riscos à tomada de decisão, em conformidade com as boas práticas de
governança adotadas no setor público.
Parágrafo único. A Política definida nesta Portaria deverá ser observada por todas as áreas e níveis de
atuação da Fundação de Apoio à Pesquisa, sendo aplicável a seus respectivos processos de trabalho,
projetos, atividades e ações.
Art. 4º A Política de Gestão de Riscos promoverá:
I - a identificação de eventos em potencial que afetem a consecução dos objetivos institucionais;
II - o alinhamento do apetite ao risco com as estratégias adotadas;
III - o fortalecimento das decisões em resposta aos riscos;
IV - o aprimoramento dos controles internos administrativos.

DOS PRINCÍPIOS DE GESTÃO DE RISCOS
Art. 5º A gestão de riscos observará os seguintes princípios:
I - ser parte integrante de todas as atividades organizacionais;
II - ser estruturada e abrangente;
III - ser personalizada e proporcional aos contextos externo e interno da organização;
IV - ser inclusiva;
V - ser baseada nas melhores informações disponíveis;
VI - considerar fatores humanos e culturais;
VII - ser dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças;
VIII - facilitar a melhoria contínua da organização.

DAS DIRETRIZES DE GESTÃO DE RISCOS
Art. 6º Para fins desta Portaria considera-se:
I - Riscos - efeito da incerteza nos objetivos a serem atingidos pela instituição;
II - Gestão de Riscos - atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que diz
respeito ao risco;
III - Estrutura de Gestão de Risco - conjunto de elementos que fornecem os fundamentos e disposições
organizacionais para conceber, implementar, monitorar, rever e melhorar continuamente a gestão do risco
em toda a organização;
IV - Política de Gestão de Risco - declaração das intenções e diretrizes gerais de uma organização
relacionadas à gestão de riscos;
V - Atitude perante o Risco - abordagem da organização para avaliar e eventualmente buscar, manter,
assumir ou afastar-se do risco;
VI - Apetite pelo Risco - quantidade e tipo de riscos que uma organização está preparada para buscar,
manter ou assumir;
VII - Aversão ao Risco - atitude de afastar-se de riscos;
VIII - Plano de Gestão de Riscos - esquema dentro de uma estrutura de gestão de riscos, especificando
a abordagem, os componentes de gestão e os recursos a serem aplicados para gerenciar riscos;
IX - Proprietário do Risco - pessoa ou entidade com a responsabilidade e a autoridade para gerenciar
o risco;
X - Processo de Gestão de Riscos - aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas de
gestão para as atividades de comunicação, consulta, estabelecimento do contexto, e na identificação,
análise, avaliação, tratamento, monitoramento e análise crítica dos riscos;
XI - Parte Interessada - pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada, ou perceber-se afetada por
uma decisão ou atividade;
XII - Processo de Avaliação de Riscos - processo global de identificação de riscos, análise de riscos e
avaliação de riscos;
XIII - Fonte de Risco - elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial intrínseco para
dar origem ao risco;
XIV - Evento - ocorrência ou alteração em um conjunto específico de circunstâncias;
XV - Consequência - resultado de um evento que afeta os objetivos;
XVI - Probabilidade - chance de algo acontecer;
XVII - Perfil de Risco - descrição de um conjunto qualquer de riscos;
XVIII - Critérios de Risco - termos de referência contra a qual o significado de um risco é
avaliado;
XIX - Nível de Risco - magnitude de um risco expressa na combinação das consequências e de suas
probabilidades;
XX - Controle - medida que está modificando o risco;
XXI - Risco Residual - risco remanescente após o tratamento do risco;
XXII - Risco Inerente - risco ao qual se expõe face à inexistência de controles que alterem o impacto
ou a probabilidade do evento;
XXIII - Tolerância ao Risco - é o nível de variação aceitável quanto à realização dos seus
objetivos;
XIV - Impacto - efeito resultante da ocorrência do evento.
Art. 7º A Política de Gestão de Riscos abrange as seguintes categorias de riscos:
I - Operacional: são os eventos de risco identificados que podem comprometer as atividades do Órgão,
normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas,
infraestrutura e sistemas;
II - Legal: eventos de risco decorrentes de normativos (ausência, alteração, publicação) que podem
comprometer as atividades do Órgão em análise;
III - Financeiro/orçamentário: eventos de riscos que podem comprometer a capacidade do Órgão de
contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou
eventos de risco que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no
cronograma de licitações;
IV - Integridade: eventos de risco relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos
e de conduta que podem comprometer os valores e padrões preconizados pelo Órgão e a realização de
seus objetivos institucionais;
V - Imagem/Reputação: eventos de risco relacionados à imagem pública da organização, fundamentada
ou não, por parte dos clientes, fornecedores, colaboradores, investidores, órgãos de imprensa ou pela
opinião pública em geral.
VI - Ambientais - riscos decorrentes da gestão inadequada de questões ambientais, como por exemplo:
emissão de poluentes, disposição de resíduos sólidos e outros;
Art. 8º São elementos estruturantes da Gestão de Riscos da Fundação de Apoio à Pesquisa a Política
de Gestão de Riscos, o Comitê Interno de Governança, o Processo de Gestão de Riscos e o
Controle.

DAS RESPONSABILIDADES PELA GESTÃO DE RISCOS
Art. 9º São considerados proprietários dos riscos, em seus respectivos âmbitos e escopos de atuação, os
responsáveis pelos processos de trabalho, projetos, atividades e ações desenvolvidos na Fundação de
Apoio à Pesquisa.

Art. 10. Compete aos proprietários dos riscos, relativamente aos processos de trabalho e iniciativas sob
sua responsabilidade, decidir sobre:
I - a escolha dos processos de trabalho que devam ter os riscos gerenciados e tratados com prioridade
em cada área técnica, considerando a dimensão dos prejuízos que possam causar;
II - os níveis de risco aceitáveis, considerando o Plano de Gestão de Risco previsto no art. 12 desta
Portaria;
III - quais riscos deverão ser priorizados para tratamento por meio de ações de caráter imediato, a curto,
médio ou longo prazos ou de aperfeiçoamento contínuo;
IV - as ações de tratamento a serem implementadas, assim como o prazo de implementação e avaliação
dos resultados obtidos.

DO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS
Art. 11. Serão adotados como referências técnicas para a gestão de riscos as normas ABNT NBR ISO
31000:2018, ABNT ISO 19001:2011 agregadas ao COSO 2017 - Controles Internos - Estrutura
Integrada, compreendido pelas seguintes fases:
I - Comunicação e Consulta - processos contínuos e iterativos que uma organização conduz para
fornecer, compartilhar ou obter informações e se envolver no diálogo com as partes interessadas e
outros, com relação a gerenciar riscos;
II - Estabelecimento do Contexto - definição dos parâmetros externos e internos a serem levados em
consideração ao gerenciar riscos e ao estabelecimento do escopo e dos critérios de risco para a política
de gestão de riscos;
III - Identificação dos Riscos - busca, reconhecimento e descrição dos riscos, mediante a identificação
das fontes de risco, eventos, suas causas e suas consequências potenciais;
IV - Análise dos Riscos - compreensão da natureza do risco e à determinação do seu respectivo nível
mediante a combinação da probabilidade de sua ocorrência e dos impactos possíveis;
V -Avaliação dos Riscos - processo de comparação dos resultados da análise de risco com os critérios
do risco para determinar se o risco e/ou sua respectiva magnitude é aceitável ou tolerável.
VI - Tratamento dos Riscos - processo para modificar o risco.
VII - Monitoramento dos Riscos - verificação, supervisão, observação crítica ou identificação da
situação, executadas de forma contínua, a fim de identificar mudanças no nível de desempenho requerido
ou esperado.
VIII - Identificação dos Controles - identificação dos procedimentos, ações ou documentos que garantem
o alcance dos objetivos do processo e diminuam a exposição aos riscos.
IX - Estabelecimento dos Controles - políticas e procedimentos que assegurem o alcance dos objetivos
da administração, diminuindo a exposição das atividades aos riscos. Tais atividades acontecem ao longo
do processo organizacional, em todos os níveis e em todas as funções, incluindo aprovações,
autorizações, verificações, reconciliações, revisões de desempenho operacional, segurança de recurso e
segregação de funções.
Parágrafo único. Eventuais conflitos de atuação decorrentes do processo de gestão de riscos serão
dirimidos pelo Comitê Interno de Governança.
Art. 12. A elaboração do Plano de Gestão de Riscos, a ser estabelecido pelo Comitê Interno de
Governança, será desenvolvido até 90 dias após a atuação da CGDF na consultoria e deverá ser
analisada durante a realização da Auditoria Baseada em Riscos - ABR.
Art. 13. O processo de gestão de riscos deve ser realizado em ciclos não superiores a 1 (um) ano
abrangendo os processos de trabalho das áreas de gestão da Fundação de Apoio à Pesquisa.
Parágrafo único. O limite temporal a ser considerado para o ciclo de gestão de riscos de cada processo
de trabalho será decidido pelo respectivo proprietário do risco, levando em consideração o limite
máximo estipulado no caput.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14. Os proprietários dos riscos a que se refere o art. 9º desta Portaria deverão implantar a presente
política de gestão de riscos a partir da data de publicação desta Portaria.
Art. 15. Durante a realização da primeira Auditoria Baseada em Riscos - ABR, o Comitê Interno de
Governança da Fundação de Apoio à Pesquisa deverá definir os seus níveis toleráveis de riscos.
Art. 16. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo Comitê Interno de Governança de
acordo com as orientações a serem emanadas da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF.
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO

Em 23 de setembro de 2019
Interessado: COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA; Referência: MEMORANDO Nº 332
(27439640) Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD Nº 001/2018.
Consoante solicitação da Comissão Permanente de Disciplina, concedo 60 (sessenta) dias de prorrogação
de prazo, a partir do dia 23 de setembro de 2019, na forma do art. 217, parágrafo único, da Lei
Complementar distrital nº 840, de 23 de dezembro de 2011, para conclusão do Processo Administrativo
Disciplinar nº 001/2018 - SESIPE (SEI-GDF nº 00050-00003432/2018-23 - restrito e SEI-GDF nº 00050-
00040916/2018-53 - sigiloso), instaurado por meio da Ordem de Serviço nº 22, de 18 de janeiro de 2018,
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 21, de 30 de janeiro de 2018. Publique-se.

ADVAL CARDOSO DE MATOS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS

BOMBEIROS MILITARES (CHOBM) DOS QUADROS DE OFICIAIS BOMBEIROS
MILITARES DE SAÚDE E COMPLEMENTAR DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
O CORONEL QOBM/Comb. COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o art. 85, da Lei n° 12.086, de 6 nov. 2009;
combinado com o art. 7°, incisos III e XV do Decreto Federal n° 7.163, de 29 abr. 2010, torna pública a
incorporação no CBMDF nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde e Complementar.
1. DA INCORPORAÇÃO NOS QUADROS DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES DE SAÚDE E
COMPLEMENTAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
1.1 Relação da aluna incorporada na condição de Aspirante a Oficial BM a contar de 26 de setembro de 2019,
em decorrência do desligamento de militar do CHOBM, conforme processo SEI 00053-00076654/2019-61 e
de acordo com a autorização contida no Processo SEI 00053-00070683/2018-39, na seguinte ordem: cargo,
inscrição, nome do candidato, nota final no concurso e classificação.
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