
Art. 2º O crédito suplementar de que trata o art. 1º será financiado, nos termos do art. 43, §
1º, I, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pelo superávit financeiro das Fontes 321 -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS e 392 - TRANSFERÊNCIA DO
FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de fevereiro de 2021
132º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA

CHEFIA DE GABINETE
 

PORTARIA Nº 02, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021
A CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, com base
nos arts. 211, § 1º; 214, §2º; 229; 255, II, "b"; da Lei Complementar nº 840/2011; e no art.
15 do Decreto nº 39.610/2019, resolve:
Art.1º Retificar o prazo estabelecido no art. 2º da Portaria nº 01, de 08 de janeiro de 2021,
publicada no DODF nº 07, de 12 de janeiro de 2021, no qual se lê: "Estabelecer o prazo de
sessenta dias para a conclusão dos trabalhos da referida Comissão", leia-se: "Estabelecer o
prazo de trinta dias para a conclusão dos trabalhos da referida Comissão".
Art. 2º Prorrogar por trinta dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de
Sindicância instaurada por meio da Portaria nº 01, de 08 de janeiro de 2021, publicada no
DODF nº 07, de 12 de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

PORTARIA CONJUNTA Nº 07, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL E O
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso das
atribuições que lhes conferem os incisos I e III do parágrafo único do artigo 105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal, e considerando a Portaria nº 23, de 30 de janeiro de 2020,
publicada na Edição Extra do DODF nº 14, de 10/02/2020, resolvem:
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de realizar estudos técnicos
objetivando a contratação de Instituição, observadas as disposições da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, combinada com a Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, para o
planejamento, organização e execução do concurso público para o cargo de Agente de
Execução Penal, da Carreira Execução Penal do Distrito Federal.
Art. 2º O Grupo de Trabalho de que trata o art. 1º será composto por representantes e
suplentes dos seguintes órgãos:
I- Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC; e
II- Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE.
Art. 3º A Coordenação do Grupo de Trabalho será exercida por representante da
Secretaria de Estado de Economia, a ser deliberado pelo Grupo, em momento oportuno.
Art. 4º Compete aos representantes da Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária prestar o auxílio necessário para a consecução dos atos pertinentes ao
certame.
Art. 5º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal

 
AGNALDO NOVATO CURADO FILHO

Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal

PORTARIA Nº 05, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

Institui o Sistema de Gerenciamento de Recursos - SIGER, no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta do Distrito Federal.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 105, incisos II e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal,
e considerando as competências previstas nos incisos I e II, do art. 4º, do Decreto nº
34.693 de 25 de setembro de 2013 e Decreto nº 38.121 de 10 de abril 2017, resolve:

Art. 1º Instituir o Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER, como sistema de
gestão para registro, controle e acompanhamento dos recursos financeiros, nas fases de
captação, execução e prestação de contas, todos provenientes dos orçamentos fiscal e da
seguridade social da União, por meio de transferências discricionárias de recursos federais
e financiamentos interno e externo às unidades orçamentárias do Distrito Federal.

Parágrafo único. O SIGER, desenvolvido em plataforma WEB, disponibilizado no portal
de serviços do Distrito Federal, permite aos órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta do Distrito Federal, o gerenciamento on-line das informações dos recursos nos
termos do art. 1º.

Art. 2º O Sistema de Gerenciamento de Recursos é dividido em módulos e abarca as
modalidades de Transferências de Recursos da União, Financiamentos Interno e Externo,
Banco de Projetos e Matriz de Captação de Recursos.

Parágrafo único. O Sistema que trata esta Portaria utiliza as bases de dados de sistemas
federal que repassem recursos financeiros ao Distrito Federal.

Art. 3º A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC, por meio da
Secretaria Executiva de Planejamento - Subsecretaria de Captação de Recursos -
SPLAN/SUCAP deve implementar o módulo de transferências discricionárias do SIGER,
a ser habilitado em todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do
Distrito Federal que recebam recursos financeiros em quaisquer das modalidades
mencionadas no art. 2º, no prazo de 240 dias, após a publicação desta Portaria.

§1º A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SUTIC/SPLAN, fica
responsável por desenvolver e manter em funcionamento os módulos do SIGER.

§2º A Subsecretaria de Captação de Recursos – SUCAP/SPLAN, fica responsável pela
gestão do Sistema de que trata o art. 1º.

Art. 4º Para fins desta Portaria, considera-se:

I - acompanhamento: atividade de monitoramento da execução física e financeira das
metas, etapas e fases do objeto pactuado nos instrumentos, de programas e projetos
custeados com recursos financeiros provenientes dos orçamentos fiscal e da seguridade
social da União, financiamentos interno e externo às unidades orçamentarias do Governo
do Distrito Federal - GDF, por meio da coleta, registro de dados, reuniões temáticas sobre
a gestão e aplicação de recursos, confirmação de informações e geração de relatórios para
avaliação das ações governamentais;

II - gerenciamento: unidade responsável pela gestão das informações registradas no
SIGER, considerando prazos, demandas decorrentes e subsidiando análises dedutivas para
elaboração de documentos de avaliação do processo de gestão;

III - instrumentos: convênios, contratos de repasse e outros acordos similares;
IV - avaliação: processo de análise de dados e informações extraídas do SIGER dos
acordos executados por órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do DF, para
verificar o alcance do objeto pactuado nos projetos de governo;
V - perfil de gestor: responsável pelo gerenciamento do SIGER;
VI - perfil de cadastrador de Informação: unidade da Administração Direta e Indireta do
Distrito Federal que executa programas/projetos provenientes de convênios, contratos de
repasse, financiamentos ou outros instrumentos congêneres, com recursos financeiros
captados;
VII - perfil de consultor: unidade que utiliza as informações disponibilizadas no SIGER
na supervisão de suas atividades; e
VIII - perfil de validador: unidade responsávelpor validar as informações inseridas no
SIGER pelo usuário cadastrador de informação.
Art. 5º São objetivos do SIGER:
I - coletar, consolidar, organizar, manter e disponibilizar informações relativas aos
acordos pactuados pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito
Federal com órgãos da administração pública federal e agentes financeiros, visando a
manutenção de programas e projetos estratégicos de relevância social para o Distrito
Federal;
II - subsidiar a elaboração de relatórios referentes às transferências de recursos financeiros
repassados para cumprimento de acordos pactuados e utilizados por órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; e
III - dar transparência aos recursos executados pelas unidades orçamentárias do DF em
programas e projetos por transferências de recursos financeiros das modalidades citadas
no art.2º.
Art. 6º Compete à Subsecretaria de Captação de Recursos:
I - gerenciar informações sobre a gestão das transferências de recursos financeiros aos
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do DF que mantêm registros no
SIGER;
II - conduzir a comunicação por meio de processo aberto no Sistema Eletrônico de
Informações do Distrito Federal – SEI, por E-mails institucionais ou por dispositivo de
mensagem do SIGER com os órgãos e entidades demandando ações e rotinas necessárias
às atividades de gestão do Sistema.
III - propor a edição de normas e procedimentos aos usuários sobre a forma e o conteúdo
disponibilizado no Sistema;
IV - dar tratamento analítico das informações registradas no SIGER para emissão de
relatórios periódicos;
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