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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 97, DE 09 DE JUNHO DE 2016 (*)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso IX, do artigo 509, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal, aprovado pelo Decreto nº 39.545, de 19 de dezembro de 2018, publicado no DODF nº 241, de
20 de dezembro de 2018;
Considerando a necessidade de inovação e fortalecimento dos sistemas de informação e informática em
saúde;
Considerando a necessidade de efetiva gestão dos Sistemas de Informação em utilização na Secretaria
de Estado de Saúde - SES/DF;
Considerando a necessidade de se rever fluxos e processos de trabalho assim como a adequação dos
sistemas de informação a esses fluxos;
Considerando a necessidade de constituir um foro qualificado e permanente de debate, deliberações,
monitoramento e avaliação dos resultados obtidos a partir dessas ferramentas para a SES/DF, resolve:
Art. 1º Instituir o Comitê Gestor de Informação e Informática (CGI) no âmbito da SES-DF, com o
objetivo de elaborar e revisar os procedimentos que visem o aperfeiçoamento e a atualização dos
sistemas de informação, assim como praticar e/ou demandar os demais atos necessários à sua gestão.
Art. 2º O Comitê terá funções normativas, diretivas e de orientações relativas aos sistemas de
informação e informática no âmbito da SES/DF.
§ 1º - Caberá ao Colegiado de Gestão da SES deliberar quanto as normas, diretivas e orientações
propostas pelo Comitê.
Art. 3º O Comitê é formado pelos seguintes membros efetivos:
I - O Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica do Gabinete do Secretário de Estado de Saúde do
Distrito Federal, que o presidirá, e um suplente;
II - O Coordenador e um suplente da Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde;
III - Um representante e um suplente da Subsecretaria de Administração Geral;
IV - Um representante e um suplente da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde;
V - Um representante e um suplente da Subsecretaria de Gestão de Pessoas;
VI - Um representante e um suplente da Subsecretaria de Logística em Saúde;
VII - Um representante e um suplente da Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde;
VIII - Um representante e um suplente da Subsecretaria de Vigilância em Saúde;
IX - Um representante e um suplente da Subsecretaria de Planejamento em Saúde;
X - Um representante e um suplente da Fundação Hemocentro de Brasília;
XI - Um representante e um suplente da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde.
§ 1º - Nos impedimentos formais, os membros efetivos serão representados por seus suplentes.
§ 2º - Caberá à Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde as funções de Secretaria
Executiva do Comitê.
Art. 4º A critério da Presidência e quando for de interesse do Comitê, poderão participar
extraordinariamente das reuniões do Comitê outros representantes da SES/DF, bem como instituições e
profissionais de reconhecida capacidade técnica e administrativa na área de Informação e
Informática.
Art. 5º O Comitê reunir-se-á:
I - Ordinariamente, de forma bimestral; e
II - Extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do Presidente do Comitê.
§ 1º - As reuniões do Comitê serão iniciadas com a presença de, no mínimo, metade mais um de seus
membros efetivos.
§ 2º - Instalada a reunião, as decisões serão tomadas pela maioria absoluta dos membros presentes.
§ 3º - Todos os membros do Comitê terão direito a voz e voto sobre os temas discutidos nas reuniões
e, em caso de empate, a Presidência exercerá o voto de qualidade.
§ 4º - A Presidência do Comitê poderá decidir, ad referendum do colegiado, sobre matérias que forem
encaminhadas pelas Câmaras Técnicas à apreciação do Comitê.
Art. 6º O apoio técnico e administrativo ao Comitê caberá à Coordenação Especial de Tecnologia de
Informação em Saúde.
Art. 7º Compete ao Comitê:
I - Instituir Câmaras Técnicas para o tratamento de temas específicos;
II - Apreciar e aprovar, anualmente, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da SES/DF (PDTI-
SES/DF);
III - Rever e traçar novas diretrizes gerais e promover o fortalecimento da utilização de Tecnologias de
Informação e Comunicação no âmbito da SES/DF;
IV - Emitir orientações, normas e padrões técnicos de interoperabilidade de informações em
conformidade com a política de informação e informática em saúde no âmbito da SES/DF;
V - Emitir parecer final sobre os relatórios elaborados pelas Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho
do Comitê;
VI - Promover a racionalização do desenvolvimento e do uso dos recursos de Tecnologia da
Informação;
VII - Discutir e recomendar estratégias de gestão de informação em saúde para a SES/DF.
Art. 8º Fica instituída a Câmara Técnica de Sistemas de Informação em Saúde (CATSIS), a qual
compete:
I - Assessorar na implementação/atualização dos módulos do sistema de prontuário eletrônico e gestão
hospitalar e de gestão de medicamentos e material médico;
II - Constituir grupos de trabalho para tratar de temas e propor soluções específicas sobre os sistemas
supracitados;
III - Demandar a implementação de novas funcionalidades aos sistemas;
IV - Propor a incorporação de novas tecnologias de informação aos sistemas;
V - Articular, em conjunto com a Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde, a
atualização de versões dos sistemas em uso;
VI - Articular, em conjunto com a Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde, a
capacitação dos servidores da SES/DF na utilização dos sistemas sob sua Coordenação.
§ 1º - Os integrantes da Câmara Técnica de Sistemas de Informação em Saúde serão definidos pelo
Comitê.
§ 2º - A Câmara Técnica de Sistemas de Informação em Saúde será coordenada por um de seus
membros a ser designado na primeira reunião da mesma.
VII - Definir os padrões de interoperabilidade dos sistemas de informação em saúde a serem utilizados
na SES/DF.
Art. 9º Fica instituído a Câmara Técnica de Sistemas de Informação Administrativa (CATSIA), à qual
compete:
I - Propor e avaliar sistemas de informação a serem utilizados nas áreas de gestão da SES/DF;
II - Constituir grupos de trabalho para tratar de temas e propor soluções específicas sobre os sistemas
supracitados;
III - Demandar a implementação de novas funcionalidades aos sistemas;
IV - Propor a incorporação de novas tecnologias de informação aos sistemas;
V - Coordenar a implantação do SEI/PEN no âmbito da SES, a qual deverá ocorrer até julho de 2016
ou no prazo definido pela SEPLAG;
VI - Articular, em conjunto com a Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde, a
atualização de versões dos sistemas em uso;
VII - Articular, em conjunto com a Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde, a
capacitação dos servidores da SES/DF na utilização dos sistemas sob sua coordenação.

§ 1º - Os integrantes da Câmara Técnica de Sistemas de Informação Administrativa serão definidos pelo
Comitê.
§ 2º - A Câmara Técnica de Sistemas de Informação Administrativa será coordenada por um de seus
membros a ser designado na primeira reunião da mesma.
Art.10. Fica instituída a Câmara Técnica de Segurança da Informação e Comunicações (CATSIC), à qual
compete:
I - Assessorar na implementação das ações de segurança da informação e comunicações;
II - Constituir grupos de trabalho para tratar de temas e propor soluções específicas sobre segurança da
informação e comunicações;
III - Propor alterações na Política de Segurança da Informação e Comunicações;
IV - Propor normas relativas à segurança da informação;
V - Promover cultura de segurança da informação e comunicações;
VI - Acompanhar as investigações e as avaliações dos danos decorrentes de quebras de segurança;
VII - Propor recursos necessários às ações de segurança da informação e comunicações;
VIII - Coordenar a equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais;
IX - Realizar e acompanhar estudos de novas tecnologias, quanto a possíveis impactos na segurança das
informações e comunicações;
X - Manter contato direto com a Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde para o
trato de assuntos relativos à segurança da informação e comunicações;
XI - Propor normas relativas à segurança da informação e comunicações.
§ 1º - Os integrantes do Subcomitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações serão definidos
pelo Comitê.
§ 2º - A Câmara Técnica de Segurança da Informação e Comunicações será coordenada pelo Gestor de
Segurança da Informação e Comunicações da SES/DF.
§ 3º - Caberá ao Comitê designar o Gestor de Segurança da Informações e Comunicações.
Art. 11. Ao Comitê compete elaborar e aprovar o seu Regimento Interno, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data de publicação desta Portaria.
Parágrafo único. O Regimento Interno será aprovado na forma do art. 5º desta Portaria.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Fica revogada a Portaria nº 52 de 15 de março de 2013.

HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA

(*)Republicada por ter sido encaminhada com incorreção no original, publicada no DODF nº 115, de 17
de junho de 2016, páginas 4 e 5. E Republicada por erro de grade, publicada no DODF nº 37, de 21
de fevereiro de 2020, páginas 8 e 9.

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 14, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL, usando das atribuições previstas no Artigo 106, Incisos IX e XXVI, do Regimento aprovado
pelo Decreto, nº 37.949, de 12/01/2017, CONSIDERANDO que, de acordo com o exposto pelo Presidente
da Comissão, designada pela Ordem de Serviço nº 204, de 12 de novembro de 2019, publicada no DODF
nº 218, de 18 de novembro de 2019, pág. 15, processo nº 00113-00025473/2019-70, não foi possível
concluir os seus trabalhos no prazo previsto resolve:
Art. 1º Prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos de 19/02/2020 a 30/04/2020.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

FAUZI NACFUR JUNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

PORTARIA Nº 10, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020
Disciplina a aplicação prática do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC
no âmbito da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB/DF, constituindo Ato
Normativo Setorial de que trata o inciso XIV do caput do art. 2º do Decreto Distrital no 37.843, de
13 de dezembro de 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e
tendo em vista o disposto no Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Portaria constitui Ato Normativo Setorial de que trata o inciso XIV do caput do art. 2º
do Decreto n° 37.843, de 13 de dezembro de 2016, para disciplinar a aplicação prática do Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC na gestão das políticas públicas de
emprego, trabalho e renda do Distrito Federal.
Art. 2º As regras sobre parcerias com organizações da sociedade civil nas políticas públicas de
emprego, trabalho e renda estão previstas:
I - na Lei Nacional nº 13.019, 31 de julho de 2014, que trata das parcerias em âmbito nacional,
referida neste ato como Lei MROSC;
II - no Decreto Distrital n° 37.843, 13 de dezembro de 2016, que trata das parcerias em âmbito
distrital, referida neste ato como Decreto MROSC; e
III - nesta Portaria, Ato Normativo Setorial que trata das parcerias em âmbito distrital realizadas na
gestão das políticas públicas de trabalho, emprego e renda, referida neste ato como Portaria MROSC
Tr a b a l h o .
Art. 3° As parcerias, compreendidas como ferramentas de consecução de ações e programas de
políticas públicas de trabalho, emprego e renda, observarão:
I - princípios e objetivos constantes da Constituição Federal/88;
II - normas definidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
III - nas resoluções vigentes emitidas pelo Conselho de Trabalho do Distrito Federal - CTER, do
Conselho Distrital de Cooperativismo e Associativismo - CODCOOPA, e Conselho do Fundo para
Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER, Comitê e demais Conselhos com
atividades correlatas ao tema do trabalho, emprego e renda;
IV - nas demais legislações cabíveis.
Parágrafo único. As parcerias deverão ser preferencialmente decorrentes de chamamento público,
inclusive quando os recursos são oriundos de emendas parlamentares, salvo quando o parlamentar
optar por utilizar a prerrogativa que lhe conferiu o art. 29 da Lei MROSC.
Art. 4º As parcerias poderão contribuir para reduzir desigualdades sociais, raciais e de gênero, entre
outras, conforme previsto no art. 12 do Decreto MROSC e em consonância com as políticas públicas
de trabalho, emprego e renda do Distrito Federal.
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Parágrafo único. São exemplos de mecanismos adequados para implementar o disposto neste
artigo:
I - edital de chamamento público específico para determinado público que se enquadre como povo,
grupo, comunidade ou população em situação de vulnerabilidade social, de discriminação, de ameaça
de violência ou de necessidade de reconhecimento de sua identidade;
II - edital com cotas ou pontuações diferenciadas para proponentes integrantes de povo, grupo,
comunidade ou população em situação de vulnerabilidade social, de discriminação, de ameaça de
violência ou de necessidade de reconhecimento de sua identidade; ou
III - edital com delimitação da concorrência para propostas do mesmo macroterritório, evitando
concorrência entre propostas de macroterritórios distintos.
Art. 5º Para efeitos desta Portaria considera-se:
I - Área finalística: área técnica responsável pela execução de atividades-fim da Secretaria de Estado
de Trabalho;
II - AJL: Assessoria Jurídico-Legislativa;
III - SUAG: Subsecretaria de Administração Geral;
IV - UPF/SUAG: Unidade Responsável pelo Planejamento e Finanças da SUAG ou órg ã o
correlato;
V - UGCC/SUAG: Unidade Responsável pela Gestão de Convênios e Contratos da SUAG ou órgão
correlato;
VI - ASCOM: Assessoria de Comunicação;
VII - OSC: Organização da Sociedade Civil.
VIII - OBJETO: delimitação do interesse mútuo entre os partícipes, a ser realizado na parceria;
IX - META: definição de marcos a serem atingidos e/ou de parâmetros e limites para a realização
do objeto da parceria, qualitativos e/ou quantitativos;
X - RESULTADO ESPERADO: fim ou produto de um conjunto de ações ou atividades realizadas
durante a vigência da parceria;
XI - INDICADOR: referência ou instrumento por meio do qual se possa verificar a evolução do
resultado esperado durante a vigência da parceria;
XII - PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE: referência para avaliar e comparar o
desempenho do resultado esperado durante a vigência da parceria;
XIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: organização da vigência da parceria em fases, etapas ou
períodos, com a respectiva descrição dos resultados esperados, indicadores e parâmetros para aferição
da qualidade;
XIV - VALOR DE REFERÊNCIA: valor transferido à OSC parceira, correspondente ao custeio de
despesas relativas ao alcance dos resultados esperados do objeto da parceria, com base no cronograma
do ajuste;
XV - TERRITORIALIDADE: mostra-se por meio de atores, como o Governo do Distrito Federal, o
mercado e a população do Distrito Federal, que por meio de um processo relacional (por localização
geográfica, por índice de desenvolvimento humano - IDH, por índice de violência, por renda e por
emprego/desemprego) atuam no interior dos territórios e, que a sua vez constitui uma micro
territorialidade que produz mudanças em seu ambiente por meio da confluência e contradição de
esforços das estruturas macro.
Art. 6º A celebração de parcerias da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal com OSCs
será realizada para as seguintes finalidades:
I - promover a política pública de trabalho, emprego e renda;
II - promover participação social para contribuir na formulação e execução de projetos e atividades
de iniciativa da Secretaria, mediante chamamento público, conforme o desenho das políticas
públicas;
III - apoiar a realização de projetos e atividades de iniciativa das comunidades selecionadas mediante
chamamento público, conforme o desenho das políticas públicas; e
IV - apoiar a realização de projetos e atividades de iniciativa da comunidade que o Poder Legislativo
indicar como destino dos recursos de emendas orçamentárias, conforme prerrogativa de decisão
conferida aos parlamentares pelo art. 29 da Lei MROSC.
Parágrafo único. As parcerias firmadas com o intuito de atender as finalidades descritas:
I - no inciso II do caput poderão ser realizadas mediante termo de colaboração ou acordo de
cooperação, dependendo do caso concreto;
II - no inciso III do caput poderão ser realizadas mediante termo de fomento, termo de colaboração
ou acordo de cooperação, dependendo do caso concreto;
III - no inciso IV do caput poderão ser realizadas mediante termo de fomento.
Art. 7º As OSCs e/ou os cidadãos poderão apresentar proposta de abertura de Procedimento de
Manifestação de Interesse Social - PMIS, conforme dispõe o capítulo II do Decreto MROSC.
§ 1º As propostas de PMIS deverão ser apresentadas por meio de ofício dirigido ao Secretário de
Estado de Trabalho no protocolo da SETRAB/DF, de acordo com o modelo de formulário constante
do Anexo I, a ser disponibilizado no sítio eletrônico da Secretaria.
§ 2º As propostas de PMIS serão objeto de deliberação pelo Secretário de Estado de Trabalho, no
prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3º A decisão sobre a instauração ou não do PMIS, será informada ao proponente via ofício e
divulgada na página eletrônica da Secretaria de Estado de Trabalho.
Art. 8º A comunicação com as OSCs poderá ocorrer por meio do Sistema Eletrônico de Informações-
SEI, divulgação na página eletrônica da Secretaria de Estado de Trabalho, notificação presencial,
correio eletrônico ou envio de correspondência física, destinadas ao endereço eletrônico ou ao
endereço físico informados no momento de registro em cadastro, inscrição em chamamento público
ou apresentação de requerimento de parceria.
§ 1º O correio eletrônico será a via de comunicação preferencial, em observância aos princípios
constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo.
§ 2º Nos casos em que a comunicação por correio eletrônico produzir efeitos jurídicos, tais como
notificações, abertura de prazo ou alteração de plano de trabalho, cópia da correspondência deve ser
inserida no processo correspondente.
§ 3º Nas hipóteses em que não estiver confirmado que houve efetivo recebimento pela OSC, deverá
ser utilizada a correspondência física ou por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito
Federal.
§ 4º A OSC deverá informar alterações no seu endereço eletrônico e no seu endereço físico enquanto
não arquivados todos os processos em que possui responsabilidades.

CAPÍTULO II
FASE DE PLANEJAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Art. 9º Os processos de parcerias MROSC com chamamento público, na fase de planejamento do
edital, serão compostos dos seguintes documentos:
I - nota técnica da área finalística, preferencialmente de acordo com o Anexo II desta Portaria
MROSC Trabalho, tratando da propositura do edital;
II - minuta de edital de chamamento público proposta pela nota técnica, preferencialmente de acordo
com o Anexo I do Decreto MROSC Trabalho, incluindo os anexos:
a) Ficha de inscrição, preferencialmente de acordo com o Anexo III desta Portaria;
b) Roteiro de Elaboração de Proposta, preferencialmente de acordo com o Anexo IV desta
Portaria;
c) Critérios de Seleção e Julgamento de Propostas, preferencialmente de acordo com o Anexo V desta
Portaria; e
d) Minuta do instrumento de parceria, preferencialmente de acordo com o Anexo II do Decreto
MROSC;
III - declaração de disponibilidade orçamentária emitida pela UPF/SUAG;
IV - parecer jurídico com análise do edital e anexos, emitido pela AJL;

V - nota técnica da área finalística indicando eventuais ajustes realizados na minuta do edital e
anexos; e
VI - assinatura do edital pelo Secretário de Estado de Trabalho, com publicação no Diário
Oficial.
Parágrafo único. Nos casos em que a proposição do edital, com seus anexos, estiver de acordo com
as minutas padronizadas previstas no Decreto MROSC, a AJL indicará que não é necessário o envio
do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
Art. 10 A Secretaria de Trabalho poderá oportunizar a participação da sociedade civil na fase de
planejamento do edital, mediante realização de consultas virtuais, audiências públicas, reuniões com
conselhos, visitas técnicas, envio de correspondências eletrônicas e demais mecanismos de interação
e prospecção.
Parágrafo único. Nos casos em que a prospecção implicar o diálogo com OSCs experientes na
temática do objeto do chamamento público, a impessoalidade deve ser garantida por meio da
realização de sessão pública, consultas virtuais ou outro mecanismo que garanta que todos os
potenciais interessados tenham alguma oportunidade de dirimir dúvidas e fazer sugestões quanto ao
chamamento público em curso.
Art. 11 A nota técnica referida no inciso I do caput do art. 9º deverá abordar os principais elementos
de decisão que subsidiaram a elaboração da minuta de edital, tais como:
I - especificações do edital, conforme arts. 11 e 12 do Decreto MROSC;
II - objetivos da parceria e resultados esperados;
III - definição sobre o prazo de validade do resultado do edital;
IV - definição sobre a necessidade ou não de contrapartida;
V - definição de possibilidade ou não de atuação em rede;
VI - definição sobre os aspectos financeiros da parceria, que pode abranger:
a) forma de desembolso;
b) orientação quanto à captação de recursos complementares para a parceria, recomendável como
estratégia de diversificação de fontes e fortalecimento do alcance de resultados, observado o disposto
no art. 32 desta Portaria; e
c) orientação quanto às demandas de exploração econômica de atividades em bens públicos.
VII - definição sobre a exigência de experiência mínima da organização da sociedade civil com o
objeto da parceria;
VIII - definição sobre eventuais exigências adicionais de habilitação necessárias especificamente no
chamamento público proposto, tais como cadastramento da OSC em plataforma de dados da
Secretaria;
IX - condições para o uso de bens públicos necessários à execução da parceria;
X - definição sobre procedimentos de seleção;
XI - sugestão de membros para compor a comissão de seleção; e
XII - sugestão de servidores que assumirão a gestão ou integrarão a comissão gestora de parceria.
Parágrafo único. A nota técnica deve conter o registro das atividades de que trata o art. 10.
Art. 12 A área finalística definirá se o edital terá caráter permanente ou indicará o prazo de validade
do resultado, conforme o disposto no parágrafo único do art. 13 do Decreto MROSC.
§ 1º Será utilizado edital de caráter permanente para organizar a demanda espontânea de parcerias de
que trata o inciso IV do art. 6º desta Portaria e em outras hipóteses em que for necessário fluxo
contínuo de celebração de parcerias.
§ 2º Nos editais de caráter permanente, a Secretaria de Estado de Trabalho poderá estabelecer cotas
de recursos mensais a serem repassados às OSCs selecionadas, em observância à disponibilidade
orçamentária.
§ 3º O edital de caráter permanente deverá prezar pela simplificação dos documentos exigidos no
processo de inscrição, em prol dos princípios da eficiência e economicidade da Administração
Pública.
§ 4º O edital de caráter permanente poderá reunir diversas fontes de recursos orçamentários, inclusive
provenientes de emendas parlamentares.
Art. 13 O prazo de validade do resultado do edital não se confunde com o prazo de vigência da
parceria, de modo que, até o fim do prazo de validade, pode haver a convocação da próxima OSC
classificada quando houver rescisão de instrumento decorrente de problemas na execução da parceria
pela OSC selecionada, ou em outras hipóteses em que a convocação for juridicamente possível,
conforme análise realizada pela AJL.
Art. 14 É facultada a exigência justificada de contrapartida em bens e serviços, cuja expressão
monetária será identificada no instrumento de parceria, não podendo ser exigido o depósito do valor
correspondente.
Parágrafo único. Não será exigida contrapartida:
I - quando o valor global da parceria for igual ou inferior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
ou
II - quando a área finalística considerar a exigência de contrapartida inadequada diante da realidade
do caso concreto, ainda que o valor global da parceria seja superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais).
Art. 15 A execução das parcerias pode se dar por atuação em rede, composta por:
I - uma OSC celebrante da parceria com a administração pública distrital, que ficará responsável pela
rede e atuará como sua supervisora, podendo participar diretamente ou não da execução do objeto;
e
II - uma ou mais OSCs executantes, não celebrantes da parceria com a administração pública distrital,
que executarão ações definidas em acordo com OSC celebrante.
§1º A atuação em rede não caracteriza subcontratação de serviços e nem descaracteriza a capacidade
técnica e operacional da OSC celebrante.
§ 2º A atuação em rede deverá ser preferencialmente admitida no edital, em conformidade com o
disposto no Capítulo VII do Decreto MROSC.
§ 3º Nos casos em que a atuação em rede for utilizada como estratégia de captação de recursos
complementares para a parceria, a organização parceira deve seguir as orientações de que trata a
alínea "b" do inciso VI do caput do art. 11 desta Portaria.
Art. 16 Após elaboração e aprovação do edital do chamamento público, nos termos dos art. 11 e 12
do Decreto MROSC/DF, o extrato do edital será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e seu
inteiro teor disponibilizado em sítio eletrônico oficial da Secretaria de Estado de Trabalho, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data final do prazo de apresentação das propostas.
Art. 17 A ficha de inscrição, com modelo disponível no Anexo III desta Portaria, deverá se restringir
aos dados de identificação, contato da OSC e contato do responsável pelo acompanhamento da
parceria.
Parágrafo único. Fica vedada a exigência na ficha de inscrição de:
I - informações sobre experiência prévia da OSC; ou
II - elementos constitutivos da proposta.
Art. 18 O Roteiro de Elaboração de Proposta, conforme modelo disponível no Anexo IV desta
Portaria, definirá as subdivisões a serem exigidas das propostas, contendo no mínimo:
I - planejamento técnico;
II - planejamento financeiro; e
III - cronograma de trabalho.
Parágrafo único. O nível de detalhamento exigido no edital quanto aos elementos mínimos da proposta
deve ser inferior ao nível de detalhamento que será exigido no plano de trabalho na fase de
celebração da parceria, a fim de estimular o maior número possível de concorrentes no chamamento
público.
Art. 19 Os critérios de seleção e julgamento de propostas, conforme modelo disponível no Anexo V
desta Portaria MROSC Trabalho, deverão conter:
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I - rol de critérios;
II - pontuação máxima de cada critério;
III - parâmetros para a definição da pontuação em cada critério;
IV - método de cálculo de pontuação final, como atribuição de pontuação única pela Comissão, média
aritmética ou ponderada de notas de cada avaliador, entre outras possibilidades;
V - critérios de desempate; e
VI - regras de desclassificação conforme pontuação em um ou mais critérios.
§ 1º No rol referido no inciso I do caput deve ser explícito em qual critério deve ser analisada cada
uma das subdivisões exigidas na proposta.
§ 2º Quando o objeto da Parceria for de prestação de serviços de qualificação social e profissional,
poderá ser utilizado como critério único de julgamento, desde que atendidas as demais exigências
contidas no Edital, o menor valor de referência aluno/hora ofertado pela Instituição.
Art. 20 O edital poderá prever a realização de mais de uma fase de seleção, incluindo visita in loco
nas organizações da sociedade civil proponentes, defesa oral das propostas, entre outras
possibilidades.

CAPÍTULO III
FASE DE CHAMAMENTO, SELEÇÃO E HABILITAÇÃO

Art. 21 A Comissão de Seleção é a unidade colegiada destinada a processar e julgar chamamentos
públicos relativos a parcerias e deverá ser constituída com a participação de pelo menos 1 (um)
servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na administração pública distrital.
§ 1º Os membros designados para compor a comissão de seleção, preferencialmente, deverão ter
conhecimento ou atuação reconhecida na temática da parceria.
§ 2º A Secretaria de Estado de Trabalho poderá estabelecer uma ou mais Comissões de Seleção,
conforme sua organização e conveniência administrativa, observado o princípio da eficiência.
§ 3º A comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista integrante dos
quadros da administração pública ou terceiro contratado na forma da Lei Federal nº 8.666, 21 de
junho de 1993.
Art. 22 Os documentos constantes do processo depois da publicação do edital devem ser:
I - comprovante da publicação do edital no Diário Oficial e na página eletrônica da Secretaria de
Estado de Trabalho;
II - comprovante de publicação de portaria de designação da Comissão de Seleção, preferencialmente
com indicação de um presidente e de um suplente;
III - propostas apresentadas;
IV - pareceres de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção;
V - ata com decisão final da Comissão de Seleção que contém o resultado provisório da classificação
das propostas;
VI - comprovante da publicação do resultado provisório da classificação das propostas;
VII - recursos interpostos relativos à classificação das propostas e respectivas decisões, se houver;
VIII - comprovante da publicação do resultado definitivo da classificação das propostas no Diário
Oficial, contido em despacho do Secretário de Trabalho;
IX - comprovante de convocação da OSC selecionada para apresentar documentos de habilitação;
X - documentos de habilitação da OSC selecionada, nos termos do art. 18, do Decreto Distrital nº
37.843, de 13/12/2016;
XI - verificação de adimplência junto ao Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos -
CEPIM e Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, realizada pela UPF;
XII - comprovante de publicação do resultado provisório da habilitação no Diário Oficial, contido em
despacho do Secretário de Trabalho;
XIII - recursos interpostos relativos à habilitação e respectivas decisões, se houver;
XIV- comprovante de publicação do resultado definitivo da habilitação no Diário Oficial, contido em
despacho do Secretário de Trabalho;
XV - despacho do Secretário de Trabalho de homologação do resultado final do chamamento;
XVI - comprovante de convocação da OSC selecionada para apresentar plano de trabalho;
XVII - plano de trabalho da OSC selecionada e eventuais registros de reuniões técnicas realizadas
com a administração pública para ajustes em seu texto, preferencialmente de acordo com Anexo VI
desta Portaria.
§ 1º Nos casos em que for constatada a inadimplência da OSC, relativa ao inciso XI, a UPF/SUAG
enviará o processo à área finalística para solicitar à proponente a regularização em até 5 (cinco) dias,
sob pena de inabilitação e convocação da próxima colocada.
§ 2º Nos casos de chamamentos em que houver apenas uma OSC proponente, a abertura de prazo
recursal, conforme art. 21 do Decreto nº 37.843/13/2016, só é necessária se a decisão da Comissão
de Seleção tiver sido pela desclassificação da proposta ou inabilitação.
Art. 23 A Secretaria de Trabalho poderá promover oficinas e outras ações de capacitação na fase de
inscrição no chamamento público, visando orientar as OSCs para a elaboração de suas propostas,
desde que as ações sejam abertas a todas as interessadas.
Art. 24 A Secretaria de Estado de Trabalho poderá permitir a inscrição de propostas por meio
digital.
Art. 25 Os recursos relativos à classificação de propostas, apresentados no prazo de 5 (cinco) dias,
contados a partir da data da notificação, serão encaminhados à comissão de seleção, que poderá, em
até 3 (três) dias, reconsiderar a decisão, ou encaminhá-los ao Secretário de Trabalho para decisão
final.
Parágrafo Único - Caso entenda necessário, o Secretário de Trabalho poderá solicitar parecer técnico
das áreas finalísticas e/ou jurídico da AJL para subsidiar sua decisão.
Art. 26 A trajetória da OSC será avaliada na fase de habilitação, por meio de:
I - comprovante de mínimo de 2 (dois) anos de cadastro ativo no CNPJ, emitido na página eletrônica
da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - comprovação de experiência com objeto idêntico ou similar, mediante documentos referidos no
inciso XI do art. 18 do Decreto MROSC ou cadastro específico conforme os seguintes
parâmetros:
a) nas parcerias referidas no inciso I do caput do art. 6º desta Portaria, mínimo de 2 (dois) anos de
experiência com objeto idêntico ou similar; e
b) nas parcerias referidas nos incisos II a IV do caput do art. 6º desta Portaria, experiência mínima
de 1 (um) ano ou de realização de três projetos ou atividades, com objeto idêntico ou similar.
§ 1º As exigências de tempo mínimo de cadastro ativo no CNPJ ou de experiência podem ser
reduzidas, mediante autorização específica do Secretário de Trabalho, na hipótese de nenhuma
organização atingir o mínimo.
§ 2º É facultada a realização de visita in loco na OSC durante a fase de habilitação para verificação
da capacidade técnica e operacional, quando o caso concreto referir-se a capacidade já instalada.
Art. 27 Os recursos relativos à habilitação, apresentados no prazo de (5) cinco dias, contados a partir
da data da notificação, serão encaminhados à comissão de seleção, que poderá, em até 3 (três) dias,
reconsiderar a decisão, ou encaminhá-los ao Secretário de Trabalho para decisão final.
Parágrafo único. Caso entenda necessário, o Secretário de Trabalho poderá solicitar parecer técnico
das áreas finalísticas e/ou jurídico da AJL para subsidiar sua decisão.

CAPÍTULO IV
FASE DE CELEBRAÇÃO

Art. 28 Os documentos constantes do processo depois da apresentação do plano de trabalho devem
ser:
I - parecer técnico de análise do plano de trabalho emitido pela área finalística, preferencialmente de
acordo com o Anexo VII desta Portaria;
II - plano de trabalho final aprovado por despacho do Subsecretário da área finalística;

III - minuta do instrumento de parceria em versão final elaborada pela UGCC/SUAG, com os dados
da organização da sociedade civil selecionada, sem alterações substanciais em relação à minuta que
constou como anexo do edital;
IV - parecer jurídico acerca da legalidade dos procedimentos realizados após a publicação do edital
de chamamento público;
V - autorização do Secretário para a celebração da parceria;
VI - portaria de designação do Gestor ou da Comissão Gestora da Parceria publicada em Diário
Oficial, como designado no art. 42 desta Portaria;
VII - comprovante da existência de Comissão Permanente de Monitoramento, Avaliação e Controle de
Qualidade de competência geral em funcionamento na Secretaria ou de designação de Comissão de
Monitoramento e Avaliação específica para a parceria do caso concreto;
VIII - autorização da emissão de nota de empenho;
IX - instrumento de parceria assinado pelo Secretário de Trabalho e publicação do seu extrato no
Diário Oficial; e
X - publicação na página eletrônica da Secretaria de Trabalho do instrumento de parceria e respectivo
plano de trabalho.
Art. 29 A área finalística poderá se reunir com técnicos da OSC selecionada visando orientá-los sobre
a elaboração do plano de trabalho, de acordo com as necessidades da política pública.
§ 1° O plano de trabalho deverá indicar com clareza a correlação entre os objetivos do edital com
as metas e resultados previstos e sugerir parâmetros de análise e indicadores de aferição de
metas.
§ 2° O plano de trabalho deverá indicar, em cronograma, marcos executores do objeto da parceria,
compreendidos como ações ou momentos cruciais de monitoramento, avaliação e controle de
qualidade pelo gestor ou comissão gestora de parceria.
Art. 30 Na hipótese de seleção de mais de uma OSC, será formalizado um processo para cada
parceria, com parecer técnico individualizado sobre o plano de trabalho apresentado por cada OSC
selecionada.
Art. 31 O item do parecer técnico referente ao exame da compatibilidade dos custos indicados no
plano de trabalho com os valores praticados no mercado será realizado por meio de pesquisa que
poderá estar fundamentada:
I - nas hipóteses descritas no § 3º do art. 28 do Decreto MROSC;
II - nos valores dos indicadores de aluno/hora estipulados em Resolução do Conselho de Trabalho do
Distrito Federal e/ou CODEFAT;
III - nas convenções coletivas de trabalho firmadas no Distrito Federal ou em outras unidades da
federação;
IV - em demais pesquisas publicadas por instituições e órgãos especializados; e,
V - nas hipóteses descritas nos arts. 4º e 5º do Decreto Distrital nº 39.453, de 14 de novembro de
2018.
§ 1º Nos casos de pesquisas fundamentadas em sítios eletrônicos, deve ser incluído o valor do frete
com fonte, data e comprovantes, para fins de comparação de preços.
§ 2º Nos casos de avaliação pela incompatibilidade dos preços apresentados no plano de trabalho com
os valores identificados em pesquisa, a área finalística notificará a OSC a comprovar compatibilidade
ou apresentar nova planilha orçamentária readequada.
Art. 32 Nos casos em que os projetos e atividades tiverem previsão de captação de recursos
complementares, de fontes públicas ou privadas, constará no parecer técnico da área finalística
manifestação quanto ao interesse público, em conformidade com o disposto no § 3º do art. 28 do
Decreto MROSC.
Parágrafo único. A análise técnica sobre a existência de interesse público no apoio estatal a parcerias
que possuam previsão de captação de recursos complementares pode ser motivada em um dos
seguintes fundamentos:
I - aprimoramento do sistema público distrital de emprego;
II - qualificação social e profissional, formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional para
a população em geral e para beneficiários dos programas sociais e grupos sociais vulneráveis;
III - fomento à inovação e ao empreendedorismo;
IV - fomento aos pequenos e médios empreendimentos urbanos e rurais;
V - desenvolvimento de ações em apoio aos setores do cooperativismo e da economia solidária;
ou
VI - aplicações de tecnologias sociais.
Art. 33 São fontes de recursos complementares, entre outras:
I - patrocínio privado direto;
II - patrocínio mediante mecanismos de incentivos fiscais;
III - aporte de recursos públicos federais ou de outros entes da administração pública;
IV - venda de produtos ou cobrança por serviços prestados;
V - doações de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado;
VI - venda de rifas, bazares e afins; e
VIII - financiamento coletivo.

CAPÍTULO V
FASE DE EXECUÇÃO

SEÇÃO I
LIBERAÇÃO DE RECURSOS E REALIZAÇÃO DE DESPESAS

Art. 34 Os processos de parcerias MROSC, com ou sem chamamento público, na fase de execução,
serão compostos dos seguintes documentos:
I - ofício da Secretaria de Estado de Trabalho, direcionado ao Banco de Brasília-BRB, solicitando
abertura de conta bancária isenta de tarifa para recebimento do recurso da parceria;
II - emissão da nota de empenho pela UPF/SUAG;
III - memórias de reunião e registros de comunicação entre a OSC e o gestor ou Comissão gestora
da parceria;
IV - relatório técnico de monitoramento, avaliação e controle de qualidade, preferencialmente
conforme o Anexo VIII desta Portaria;
V - homologação do relatório técnico da Comissão de Monitoramento, Avaliação e Controle de
Qualidade assinado pelo Presidente, preferencialmente conforme o Anexo IX desta Portaria; e
VI - eventuais termos de apostilamento, preferencialmente de acordo com o Anexo X desta Portaria
ou eventuais termos aditivos, preferencialmente de acordo com o Anexo IV do Decreto MROSC, se
h o u v e r.
Parágrafo único. O ofício de que trata o inciso II do caput será encaminhado pela UPF ao dirigente
da OSC.
Art. 35 A UPF/SUAG realizará o repasse de recursos após a assinatura do termo de fomento ou
colaboração.
§ 1º O repasse pode ser realizado em parcela única nos casos de parcerias cujo objeto seja a
realização de um único evento, nos casos de parcerias financiadas por meio de emendas
parlamentares, ou em outras hipóteses em que verificado que essa sistemática atenderá ao interesse
público devido a peculiaridades do caso concreto, devidamente justificado.
§ 2º Nas hipóteses de repasse em parcelas, sua efetivação condiciona-se à verificação do cumprimento
do objeto até o momento do desembolso, por meio de documentos de acompanhamento ou do
relatório técnico de monitoramento, avaliação e controle de qualidade, devidamente atestado pelo
gestor/comissão gestora.
Art. 36 Nos casos em que ocorrer atraso no repasse de recursos pela Secretaria de Trabalho, não há
obrigatoriedade de cumprimento do cronograma do plano de trabalho quanto às atividades impactadas
pelo atraso.
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Parágrafo único. Nos casos de que trata este artigo, a OSC pode solicitar alteração do cronograma ou,
caso o adiamento cause prejuízo para a execução da parceria, realizar a despesa antecipadamente e
solicitar reembolso, de acordo com o seguinte procedimento:
I - a OSC deverá encaminhar pedido de reembolso acompanhado de justificativa e comprovante de
despesa que identifique os fornecedores ou prestadores de serviços;
II - o gestor ou comissão gestora de parceria emitirá nota técnica avaliando os documentos
apresentados;
III - a SUAG deliberará sobre o reembolso.
Art. 37 São admitidas duas formas de alteração de plano de trabalho:
I - alteração de plano de trabalho ordinária;
II - alteração de plano de trabalho extraordinária, exclusiva nos casos de remanejamento de pequeno
valor, de que trata o art. 38 desta Portaria, e de aplicação de rendimentos ativos financeiros.
§ 1° A alteração ordinária do plano de trabalho observa o seguinte procedimento:
I - a OSC solicitará alteração justificada ao gestor ou comissão gestora de parceria;
II - o gestor ou comissão gestora de parceria avaliará a alteração proposta;
III - no caso de aprovação, o gestor ou comissão gestora de parceria edita termo de apostilamento,
que não precisa ter assinatura do dirigente da OSC.
§ 2° A alteração de plano de trabalho extraordinária deve observar o disposto no art. 38 desta
Portaria.
Art. 38 A OSC poderá realizar remanejamento de pequeno valor ou aplicação de rendimentos ativos
financeiros sem prévia autorização da Secretaria de Estado de Trabalho, com posterior comunicação,
desde que em benefício da execução do objeto da parceria.
§ 1° Considera-se como remanejamento de pequeno valor a operação de montante inferior a R$
10.000,00 (dez mil reais), sendo que a soma das operações no curso da execução da parceria não pode
ultrapassar o limite percentual de 10% (dez por cento) do valor global do instrumento.
§ 2° Nas parcerias de valor global superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), o limite da soma
das operações de que trata o § 1º não será calculado como percentual, ficando limitado a R$
60.000,00 (sessenta mil reais).
§ 3° Considera-se como valor global da parceria o montante de recursos repassados pela Secretaria
de Estado de Trabalho, excluindo-se os eventuais recursos complementares captados pela organização
da sociedade civil.
§ 4º A OSC deve comunicar o remanejamento de pequeno valor ou a aplicação de rendimentos ativos
financeiros ao gestor ou comissão gestora de parceria, com justificativa, no prazo de até 30 (trinta)
dias após a realização da operação.
Art. 39 A titularidade dos bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da
parceria é definida na cláusula de previsão de destinação de bens, conforme art. 31 do Decreto
MROSC.
§ 1º No momento de definição ou ajuste de plano de trabalho, caso verificada a necessidade de
destinação de bens distinta daquela definida na cláusula de que trata o caput, deve ser proposta a
celebração de termo aditivo para alterá-la.
§ 2º Nos casos em que os bens permanentes ou definitivos forem de titularidade da administração
pública, a OSC deve solicitar à SUAG a catalogação de patrimônio, o que não obsta o início de sua
utilização.
§ 3º Os bens permanentes ou definitivos não poderão ser alienados até o término da parceria,
ressalvadas as hipóteses em que se tornarem inservíveis, conforme o disposto no § 3º do art. 31 do
Decreto MROSC.
Art. 40 A equipe de trabalho remunerada da parceria não pode possuir servidor ou empregado público
em sua composição.
Art. 41 As compras e contratações realizadas pela OSC deverão adotar métodos usualmente utilizados
pelo setor privado, sem necessidade de procedimento de concorrência ou exigência de certidões dos
seus fornecedores, desde que os custos dos itens do plano de trabalho sejam compatíveis com os
valores praticados no mercado, devidamente comprovados.

SEÇÃO II
ATIVIDADES DE GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 42 O gestor ou comissão gestora da parceria deve, no exercício das competências descritas no
art. 52 do Decreto MROSC:
I - acompanhar sistematicamente a execução do objeto, inclusive por meio de visitas no local da
execução da parceria;
II - coletar informações que subsidiem a análise de execução do objeto e a elaboração de relatório
técnico de monitoramento e avaliação, podendo solicitar às OSCs, a qualquer tempo, documentos que
julgar necessários;
III - recomendar melhorias na forma de execução do objeto da parceria, com base no disposto no
Plano de Trabalho;
IV - recomendar ao Secretário de Trabalho a instauração de processo administrativo para aplicação de
sanção à OSC, conforme § 5º do art. 74 do Decreto MROSC;
V - orientar as OSCs para adequada elaboração do Relatório de Execução do Objeto na fase de
prestação de contas, do Relatório de Execução Financeira, se houver, e sobre a possibilidade de
apresentação de Plano de Ação Compensatória;
VI - assinar termo de apostilamento para indicação de crédito orçamentário de exercícios futuros ou
formalização de alteração do plano de trabalho;
VII - receber as comunicações de remanejamentos de pequeno valor e aplicação de rendimentos ativos
financeiros;
VIII - verificar o cumprimento pela OSC dos seus deveres de transparência e diligenciar para que a
administração pública cumpra os seus deveres de transparência, inclusive prestando as informações de
que trata o art. 61 desta Portaria;
IX - solicitar apresentação de comprovante de saldo da conta bancária da parceria, para verificar a
existência de saldo remanescente a ser devolvido após o término da vigência; e,
X - solicitar à UPF/SUAG a emissão de guia de recolhimento nos casos de devolução de valores.
§ 1º A solicitação de informações à OSC deve observar o princípio da razoabilidade e da
economicidade, de modo a não dificultar injustificadamente a execução da parceria.
§ 2º Os documentos entregues pela OSC ou produzidos pelo gestor ou comissão gestora de parceria
durante a fase de gestão, monitoramento e avaliação devem ser inseridos nos autos ao longo da
execução da parceria.
Art. 43 A Comissão de Monitoramento e Avaliação deve, no exercício das competências descritas no
art. 45 do Decreto MROSC:
I - subsidiar o gestor ou comissão gestora de parceria com orientações técnicas;
II - analisar e homologar os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação;
III - sanear dúvidas e solucionar possíveis conflitos entre a OSC e o gestor ou comissão gestora de
parceria;
IV - realizar visitas no local de execução da parceria, quando necessário;
V - elaborar plano anual detalhando suas atividades de monitoramento e avaliação, preferencialmente
com base em matriz de risco; e
VI - aprimorar e padronizar os procedimentos de monitoramento e avaliação.
Parágrafo único. O Secretário de Trabalho pode designar um membro da Comissão de Monitoramento
e Avaliação para acompanhar a execução de Plano de Ações Compensatórias, conforme art. 56 desta
Portaria.
Art. 44 O gestor ou os membros da comissão gestora da parceria devem, preferencialmente, pertencer
à área finalística que instruiu o processo antes da celebração da parceria.
§ 1º Nas hipóteses em que o valor global da parceria for igual ou inferior a R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), o Subsecretário da área finalística designará o gestor ou comissão gestora de parceria.

§ 2º Nas hipóteses em que o valor global da parceria for superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), a SUAG designará o gestor ou comissão gestora de parceria, preferencialmente, observando a
sugestão da área finalística.
§ 3º Nas hipóteses em que o gestor não for da área finalística que instruiu o processo, as alterações
de plano de trabalho que impliquem mudanças técnicas substanciais poderão ser submetidas pelo
gestor ou comissão gestora de parceria à área finalística, para elaboração de subsídios técnicos que
orientarão a edição do termo de apostilamento.
Art. 45 A Secretaria de Estado de Trabalho designará uma única Comissão de Monitoramento e
Avaliação responsável por todas as suas parcerias.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, poderá ser designada Comissão de Monitoramento e
Avaliação específica para uma parceria.
Art. 46 As portarias de designação do gestor ou comissão gestora de parceria e da Comissão de
Monitoramento e Avaliação devem conter a denominação do cargo ocupado pelos servidores.
Art. 47 O número máximo de parcerias que cada gestor poderá acompanhar individualmente ou em
comissão gestora será de 4 (quatro) instrumentos de parcerias em execução.
§ 1º Entende-se como parcerias em execução as parcerias vigentes que necessitam de
monitoramento.
§ 2º O limite definido no caput não se aplica às parcerias em fase de prestação de contas.
§ 3º O número máximo de parcerias de que trata o caput poderá ser ampliado, caso as parcerias
acompanhadas pelo gestor não sejam de elevada complexidade.
Art. 48 O monitoramento pode decorrer de visita técnica in loco, reuniões periódicas,
acompanhamento das atividades pela página eletrônica da OSC e redes sociais, entre outros meios que
o gestor ou comissão gestora de parceria julgar pertinentes, inclusive podendo ser efetuado(s) registros
fotográficos da(s) situação(ões) encontrada(s), como forma de documentar o monitoramento
realizado.
§ 1° O relatório técnico de monitoramento e avaliação será elaborado pelo gestor ou comissão gestora
de parceria e encaminhados para homologação à Comissão de Monitoramento e Avaliação, observado
os seguintes procedimentos:
I - nas parcerias de vigência inferior a um ano, é recomendável que um único relatório de
monitoramento e avaliação seja encaminhado para homologação, em até sete dias antes do término da
parceria;
II - nas parcerias de vigência superior a um ano, é recomendável o encaminhamento para
homologação de relatórios técnicos de monitoramento e avaliação em periodicidade semestral ou
anual.
§ 2° O gestor ou comissão gestora de parceria poderá considerar os marcos executores sugeridos no
Plano de Trabalho ou definir outros marcos que orientarão o planejamento de visitas, reuniões e
outros procedimentos de monitoramento.
§ 3º Nos casos em que o objeto da parceria for desenvolvido em um único dia, é recomendável o
acompanhamento in loco para verificar o cumprimento do objeto.
§ 4º O monitoramento e avaliação deverá observar os parâmetros de análise ou indicadores previstos
no plano de trabalho.
§ 5º Nos casos em que o objeto da parceria se desenvolver em numerosas ações, tais como eventos,
aulas e oficinas, é recomendável a visita in loco em 20% (vinte por cento) das atividades ou em
cronograma de visitas elaborado conforme os marcos executores, em cumprimento ao princípio
constitucional da eficiência.
§ 6° Nos casos em que a Comissão de Monitoramento e Avaliação decidir pela não homologação do
relatório técnico de monitoramento e avaliação, deverá registrar nos autos a divergência técnica e
recomendar medidas de saneamento ou outras providências adequadas ao caso concreto.
Art. 49 O monitoramento e avaliação realizados pela Secretaria de Trabalho não excluem o controle
social que poderá ser realizado por qualquer cidadão mediante acompanhamento das parcerias
realizadas e indicação de irregularidades por meio da Ouvidoria da Secretaria de Trabalho ou dos
órgãos de controle interno e externo da administração pública.
Art. 50 Nas parcerias com vigência superior a um ano, a OSC ou a Secretaria de Trabalho, mediante
definição no plano de trabalho, realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação visando o
aperfeiçoamento das políticas públicas de trabalho, emprego e renda.
§ 1° A aferição do grau de satisfação é uma ferramenta de avaliação de políticas públicas que não
gera sanção nem rejeição de contas no caso de insatisfação do público com o projeto ou atividade
desenvolvido por meio da parceria.
§ 2° A Secretaria de Trabalho poderá optar por realizar pesquisas de satisfação de uma única parceria
ou de um conjunto de parcerias firmadas, com metodologia presencial ou à distância, inclusive com
apoio de terceiros, por delegação de competência ou por meio de outras parcerias.

CAPÍTULO VI
FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 51 A fase de prestação de contas final dos processos de parcerias MROSC, celebradas com ou
sem chamamento público, deve se desenvolver conforme os seguintes procedimentos:
I - procedimento de prestação de contas simplificado, nos casos de parcerias cujo valor global seja
igual ou inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme autoriza o art. 66, § 2º do Decreto
MROSC; ou
II - procedimento de prestação de contas ordinário, nos demais casos.
Parágrafo único. Nas parcerias com vigência superior a um ano, haverá prestações de contas anuais,
nos termos dos arts. 64 e 65 do Decreto MROSC.
Art. 52 O procedimento de prestação de contas simplificado deve observar o seguinte rito:
I - o gestor ou comissão gestora da parceria realizará visita de verificação no local de execução da
parceria;
II - o gestor ou comissão gestora da parceria, de acordo com o resultado da visita de verificação:
a) caso a visita tenha sido suficiente para constatação de que o objeto foi integralmente cumprido,
emitirá relatório simplificado de verificação, preferencialmente de acordo com o Anexo XI desta
Portaria, e em seguida encaminhará o processo para julgamento pelo Subsecretário da SUAG; ou
b) caso a visita não tenha sido suficiente para constatação de que o objeto foi integralmente cumprido,
solicitará à OSC a apresentação de relatório de execução do objeto, preferencialmente de acordo com
o Anexo XII, que deverá ser apresentado em até 90 (noventa) dias, e em seguida emitirá parecer
técnico conclusivo, conforme os arts. 61 a 63 do Decreto MROSC e preferencialmente de acordo com
o Anexo XIII, e encaminhará o processo para julgamento pelo Subsecretário da SUAG; e
III - o Subsecretário da SUAG emitirá a decisão de que trata o art. 69 do Decreto MROSC e
encaminhará comunicação para a OSC.
§1º. O Subsecretário da SUAG poderá solicitar análise de conformidade quanto ao cumprimento dos
requisitos constantes na Lei MROSC, no Decreto MROSC e nesta Portaria à UGCC/SUAG para
subsidiar a decisão de que trata o inciso III do caput.
§ 2º Caso o Subsecretário da SUAG discorde do relatório simplificado de verificação que constatou
cumprimento integral do objeto, deverá oportunizar à OSC a apresentação de relatório de execução
do objeto, no prazo de até 90 (noventa) dias, passando a seguir o rito ordinário previsto no art. 53
desta Portaria.
Art. 53 O procedimento de prestação de contas ordinário deve observar o seguinte rito:
I - a OSC apresentará o relatório de execução do objeto, preferencialmente de acordo com o Anexo
XII, no prazo de até 90 (noventa) dias, após o término da vigência da parceria;
II - o gestor ou comissão gestora da parceria emitirá parecer técnico conclusivo conforme os arts. 61
a 63 do Decreto MROSC e, preferencialmente, de acordo com o Anexo XIII, e encaminhará o
processo para julgamento pelo Subsecretário da SUAG; e
III - o Subsecretário da SUAG:
a) se concluir pela aprovação das contas, emitirá a decisão de que trata o art. 69 do Decreto MROSC
e comunicará a OSC;
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b) se considerar que o relatório de execução do objeto não demonstra o cumprimento integral do
objeto ou havendo indícios de irregularidades, deve notificar a OSC para apresentar relatório de
execução financeira, conforme o art. 62 do Decreto MROSC.
§1º. O Subsecretário da SUAG poderá solicitar análise de conformidade quanto ao cumprimento dos
requisitos constantes na Lei MROSC, no Decreto MROSC e nesta Portaria à UGCC/SUAG para
subsidiar a decisão de que trata o inciso III do caput do art. 52.
§ 2º Caso o Subsecretário da SUAG discorde do parecer técnico conclusivo emitido pelo gestor ou
comissão gestora de parceria, encaminhará o processo à Comissão de Monitoramento e Avaliação para
elaboração de subsídios técnicos que orientarão sua decisão final.
Art. 54 Nos casos de parcerias com captação de recursos complementares, as informações relativas ao
recebimento e à aplicação desses recursos devem ser apresentadas em demonstrativo simples, apartado
da prestação de contas relativa à execução do plano de trabalho.
§ 1º A comprovação de recebimento de recursos complementares no demonstrativo simples pode ser
realizada por meio de borderôs, relatórios de venda de ingressos ou produtos, relatórios de campanhas
de financiamento coletivo, relatórios de prestação de serviços com cobrança, entre outros documentos
aptos a demonstrar as operações realizadas.
§ 2º A comprovação de aplicação de recursos complementares no demonstrativo simples deve
explicitar se o uso dos recursos complementares foi realizado na criação de novo item de custo ou
na ampliação de montante ou de quantitativo de item já existente no plano de trabalho.
Art. 55 Nos casos em que for solicitado o Relatório de Execução Financeira, o processo será
encaminhado à UGCC/SUAG, que deve:
I - elaborar nota técnica com avaliação específica sobre os aspectos financeiros da parceria; e
II - devolver o processo para o gestor ou comissão gestora da parceria, para emitir parecer técnico
conclusivo sugerindo aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição da prestação de contas ao
Subsecretário da SUAG.
Art. 56 Nos casos de rejeição de contas sem determinação de devolução integral dos recursos, poderá
ser solicitado ressarcimento ao erário por ações compensatórias, conforme o seguinte procedimento:
I - a OSC apresentará novo plano de trabalho denominado Plano de Ações Compensatórias, em até
30 (trinta) dias, contados após a notificação de que trata o inciso II do art. 71 do Decreto MROSC,
tendo como objeto, preferencialmente, ações de qualificação social e profissional no Distrito Federal,
com período de execução máximo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de sua aprovação;
II - o gestor ou comissão gestora da parceria emitirá parecer técnico sobre o Plano de Ações
Compensatórias, observado o disposto no § 3º do art. 71 do Decreto MROSC, e encaminhará o
processo ao Secretário de Trabalho; e
IIII - o Secretário de Trabalho emitirá decisão sobre aprovação ou rejeição do Plano de Ações
Compensatórias.
§ 1º O gestor ou comissão gestora da parceria poderá solicitar ajustes no Plano de Ações
Compensatórias como condicionante para manifestação técnica favorável.
§ 2º A autorização de ressarcimento por ações compensatórias é ato discricionário do administrador
público, que observará os requisitos elencados no inciso I do caput, bem como o relevante interesse
social das ações propostas e a inexistência de dolo ou fraude na situação que levou à rejeição das
contas.
Art. 57 O acompanhamento da execução do Plano de Ações Compensatórias será, preferencialmente,
realizado por novo gestor ou comissão gestora de parceria designado pelo Secretário de Trabalho
especialmente para essa finalidade.
Parágrafo único. O gestor ou comissão gestora de parceria deverá emitir relatório final sobre a
execução do objeto do Plano de Ações Compensatórias, com recomendação ao Secretário de Trabalho
para:
I - arquivar o processo, caso cumprido o objeto; ou
II - notificar a OSC para devolução de recursos proporcionais ao descumprimento do objeto, sob pena
de instauração de tomada de contas especial.

CAPÍTULO VII
PARCERIAS SEM CHAMAMENTO PUBLICO

Art. 58 Os processos de parcerias MROSC sem chamamento público serão compostos dos seguintes
documentos:
I - requerimento de parceria, preferencialmente de acordo com o Anexo XIV desta Portaria;
II - ofício encaminhado pelo parlamentar, nos casos de parcerias financiadas por meio de emendas
parlamentares;
III - plano de trabalho apresentado pela OSC;
IV - documentos de habilitação da OSC, nos termos do art. 18, do Decreto Distrital nº 37.843, de
13 de dezembro de 2016;
V - parecer técnico, preferencialmente de acordo com o Anexo XV desta Portaria;
VI - plano de trabalho final, ajustado mediante diálogo técnico entre a administração pública e a OSC,
aprovado por despacho do Subsecretário da área finalística;
VII - verificação de adimplência no SIGGO e CEPIM;
VIII - declaração de disponibilidade orçamentária;
IX - minuta do instrumento de parceria em versão final elaborada pela UGCC;
X - parecer jurídico da AJL;
XI - autorização do Secretário para a celebração da parceria;
XII - Portaria de designação do gestor ou da Comissão gestora da parceria publicada em Diário
Oficial;
XIII - comprovante da existência de Comissão de Monitoramento e Avaliação de competência geral
em funcionamento na Secretaria ou de designação de Comissão de Monitoramento e Avaliação
específica para a parceria do caso concreto;
XIV - autorização da emissão de nota de empenho;
XV - ofício da Secretaria de Estado de Trabalho, direcionado ao Banco de Brasília-BRB, solicitando
abertura de conta bancária isenta de tarifa para recebimento do recurso da parceria;
XVI - Nota de empenho, correspondente;
XVII - instrumento de parceria assinado e publicação do seu extrato no Diário Oficial;
XVIII - publicação na página eletrônica da Secretaria de Trabalho do instrumento de parceria e
respectivo plano de trabalho;
XIX - documentos relativos a execução da parceria, conforme o art. 33 desta Portaria; e
XX - documentos relativos a prestação de contas, conforme o Capítulo VI desta Portaria.
Art. 59 O requerimento de parceria deverá ser apresentado, preferencialmente, no prazo mínimo de
60 (sessenta) dias de antecedência em relação à data de início do projeto ou atividade, para garantir
as análises técnica e jurídica em tempo hábil.
§ 1° Nos casos de requerimento de parceria apresentado no prazo de 45 (quarenta e cinco) a 60
(sessenta) dias de antecedência em relação à data de início do projeto ou atividade, a OSC deverá
apresentar, no mínimo, 3 (três) orçamentos para cada rubrica orçamentária descrita no plano de
trabalho, para viabilizar maior celeridade na análise técnica.
§ 2º Nos casos em que a OSC apresentar comprovação de incompatibilidade de custos com os valores
de mercado, a área finalística deve realizar a verificação por meio de, ao menos, uma pesquisa de
preço público ou privado.
§ 3° Nos casos de requerimento de parceria apresentado no prazo inferior a 45 (quarenta e cinco) dias
de antecedência em relação à data de início do projeto ou atividade, a área finalística responsável,
conforme o caso, informará ao proponente a inviabilidade de processamento do requerimento por
insuficiência de tempo para análises técnica e jurídica.
§ 4° Excepcionalmente, situações que impossibilitem o cumprimento do prazo acima, devem ser
justificadas e aprovadas pelo Secretário de Estado de Trabalho.

Art. 60 Nos casos de aprovação do requerimento de parceria, a área finalística poderá se reunir com
a OSC para dialogar sobre o plano de trabalho e solicitar os documentos faltantes, de conformidade
com os exigidos no Anexo XIV desta Portaria, em prazo definido de acordo com a complexidade e
data de início do projeto ou atividade, que deverá ser registrada em ata.
§ 1° A área finalística deve prestar informações básicas, tais como: tipos de despesas vedadas, prazos,
forma de prestar informações sobre recursos complementares, conforme o disposto no art. 54 desta
Portaria, além dos deveres de transparência da OSC.
§ 2° A área finalística pode propor alteração da data de início do projeto ou atividade nos casos de
atraso na entrega da documentação ou inviabilidade de análises técnica e jurídica em tempo hábil.
§ 3° A capacidade técnica e operacional da OSC deve ser demonstrada no momento de apresentação
dos documentos de habilitação, conforme letra "e" do inciso XI do art. 18 do Decreto MROSC.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 61 A ASCOM será responsável pela atualização da página eletrônica da Secretaria de Trabalho,
com informações sobre:
I - realização das parcerias, contendo:
a) planos de trabalhos;
b) datas de assinatura e identificação dos instrumentos de parceria;
c) nomes e números de inscrição no CNPJ das OSCs parceiras;
d) descrição dos objetos das parcerias firmadas;
e) valores totais das parcerias firmadas e valores liberados, quando for o caso;
f) situação das prestações de contas das parcerias firmadas, datas previstas para apresentação, datas
em que foram apresentadas, prazos para análise e resultados conclusivos; e
g) valores das remunerações das equipes de trabalho das parcerias, com indicação das funções que
seus integrantes desempenham e dos valores previstos para o respectivo exercício; e
II - meios de representação sobre eventuais irregularidades nas parcerias.
§ 1º As informações serão encaminhadas à ASCOM pela UGCC/SUAG.
§ 2º As informações referentes ao inciso II serão encaminhadas à ASCOM pela Ouvidoria ou órgão
equivalente.
Art. 62 As campanhas publicitárias ou divulgações de programações desenvolvidas pela OSC devem
conter, obrigatoriamente, as logomarcas da Secretaria de Estado de Trabalho e do Governo do Distrito
Federal, conforme orientações fornecidas pelo gestor ou comissão gestora da parceria, com as
seguintes chancelas:
I - realização da OSC, em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho e Governo do Distrito
Federal, quando se tratar de termo de fomento;
II - realização da Secretaria de Estado de Trabalho e do Governo do Distrito Federal, em parceria com
a OSC, quando se tratar de termo de colaboração.
§ 1º Nos casos de celebração de parceria mediante Acordo de Cooperação, as chancelas serão
definidas de acordo com a finalidade da parceria realizada, porém devem conter, obrigatoriamente, as
logomarcas da Secretaria de Estado de Trabalho e do Governo do Distrito Federal.
§ 2 º Nos casos em que houver captação de recursos pela OSC, será utilizada a chancela de apoio
junto à logomarca da entidade apoiadora, ressalvados os casos em que houver disposições contrárias
nos instrumentos firmados entre a OSC e a entidade apoiadora.
§ 3º A OSC deve encaminhar o material gráfico a ser utilizado nas campanhas publicitárias e de
divulgação de programações ao gestor ou comissão gestora de parceria, que o enviará à ASCOM ou
órgão equivalente para validação.
Art. 63 O instrumento de parceria poderá ser rescindido, observado o seguinte procedimento:
I - comunicação por ofício da intenção justificada de rescisão do instrumento de parceria no prazo
mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência da data da rescisão;
II - manifestação da outra parte, no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento da comunicação;
III - decisão final do Secretário de Trabalho; e
IV - publicação no Diário Oficial e nas páginas eletrônicas da Secretaria de Estado de Trabalho e da
OSC.
Parágrafo único. A eventual obrigatoriedade de devolução de recursos deve ser verificada conforme
as peculiaridades do caso concreto.
Art. 64 Nos casos de rejeição de contas com determinação de devolução de recursos, os valores
devolvidos serão destinados preferencialmente ao Fundo do Trabalho do Distrito Federal - FTDF ou
ao Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER/DF.
Art. 65 Os processos em curso e os instrumentos jurídicos vigentes na data de entrada em vigor desta
Portaria permanecerão regidos pelas normas da data de sua celebração, sem prejuízo da aplicação
subsidiária do disposto nesta Portaria:
I - quanto a normas de natureza processual ou procedimental; e
II - para a formulação de soluções transitórias.
Art. 66 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em
contrário.
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