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PROCURADORIA-GERAL
Procuradoria

DO DISTRITO FEDERAL

Especial da Atividade Consultiva - PRCON

INTERESSADO: DANIELA SUSÃ PIMENTA
Assunto: PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO ATRASADA

EMENTA:

SERVIDORA QUE, DE FATO, EXERCEU A

CHEFIA DA ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA

DA

SECRETARIA

NA

PUBLICAÇÃO

DE

CULTURA.

DO

ATO

DEMORA

DE

DESIGNAÇÃO.

REMUNERAÇÃO DEVIDA. PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
REGULARIZANDO
FATO.

FORMALMENTE

AUSÊNCIA

DE

A SITUAÇÃO DE
RETROATIVIDADE.

POSSIBILIDADE JURÍDICA.

RELATÓRIO
Adoto o relatório de fi. 12, da Assessoria Jurídico-Legislativa
da Secretaria de Cultura. Acrescento que o órgão opinou pela necessidade de
remuneração da servidora pela substituição, que de fato ocorreu, e pela
publicação do ato de sua designação.
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FUNDAMENTAÇÃO

, P.lIbrlc a:

A requerente

E=':'-:~=

afirma que exerceu a chefia da Assessoria

Jurídico-Legislativa da Secretaria de Cultura entre 06 de junho de 2016 e 04
de julho do mesmo ano.
Às fls. 16/17, há a preparação de minuta de portaria, designando
a interessada para exercer a substituição no período e a própria portaria,
assinada pelo Secretário de Cultura. Tal minuta indica concordância com a
argumentação da inicial a respeito do exercício do cargo. Além disso, como
registrou a manifestação de fl. 26, o Senhor Secretário de Cultura solicitou,
à fl. 24, a publicação da minuta de decreto de fl. 20, que designa a servidora
exatamente para o período em questão.
Não tenho dúvida alguma de que, exercido, de fato, o cargo,
deve ser paga, pelo Estado, a remuneração correspondente. Ainda que não
tenha havido designação formal, o exercício das funções,· sem qualquer
oposição

da chefia,

legitima

a servidora

a receber

a remuneração

correspondente. O bem lançado parecer de fls. 05/08 bem o demonstra.
Caso não se pagasse à requerente a remuneração referente ao
cargo que, mesmo sem designação formal, ocupou, haveria enriquecimento
indevido do Distrito Federal.
A Lei Complementar Distrital 840/11 é expressa ao vedar o
trabalho gratuito, verbis:
"Art. 124. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os
casos previstos em lei."
E a mesma lei, em seu artigo 44, § 2°, reza:
"Art. 44. O ocupante de cargo ou função de direção ou
chefia tem substituto indicado no regimento interno ou, no
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caso de omissão, previamente designado pela autoridade
competente.
§ 1° O substituto

deve assumir

automaticamente

o

exercício do cargo ou função de direção ou chefia:
I - em licenças, afastamentos, férias e demais ausências ou
impedimentos legais ou regulamentares do titular;
II - em caso de vacância do cargo.
§ 2° O substituto

faz jus aos vencimentos

ou subsídio

pelo exercício do cargo de direção ou chefia, pagos na
proporção

dos dias de efetiva substituição."

Quanto à publicação de decreto regularizando formalmente a
situação, como o que se encontra à fi. 20, algumas considerações se fazem
necessárias. Em primeiro lugar, concordo que os atos administrativos,
normalmente, não tem efeitos retroativos. No caso, contudo, não se cuida de
criar uma realidade retroativamente, isto é, de conceder, por ato posterior,
um direito não existente à época. Muito ao contrário, ao que consta dos autos,
a servidora, de fato, exerceu, com plena concordância

de seu superior, a

a chefia da assessoria referida, no período que menciona.

Deve-se, por outro lado, levar em consideração que, consoante
anotado à fi. 12,-verso,
"o

procedimento

unicamente

regular

de substituição

pela mora administrativa,

foi obstado

uma vez que a Portaria

que designava a requerente para substituir o cargo de chefia
constituiu o Processo n? 150.001.382/2016, que foi remetido à
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do
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"o

procedimento

regular

de substituição

foi obstado

unicamente pela mora administrativa, uma vez que a Portaria
que designava a requerente para substituir o cargo de chefia
constituiu o Processo n? 150.001.382/2016, que foi remetido à
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do
Distrito

Federal

em 10 de junho

de 2016,

conforme

documentos de autuação e movimentação processual retirados
do Sistema Integrado de Controle de Processos (SICOP), que
fiz juntar às fIs. 10/11, comprovando de fato o alegado pela
requerente." ( destacou-se).

Assim, não penso se tratar de nomeação, ou mesmo designação
retroativa. Não incide, a meu ver, o artigo 9° da Lei Complementar Distrital
840111. A publicação de decreto mencionando a data correta da assunção do
cargo em comissão pela interessada apenas sanará a mora administrativa e
formalizará o que já ocorrera no mundo dos fatos, permitindo
servidora,

além da remuneração

devida,

acrescente

que a

a seu currículo

profissional o exercício da chefia no período mencionado.
Note-se que, embora publicada em 04 de julho de 2016 (fI. 23),
a

exoneração

da

anterior

ocupante

da

chefia,

ALES SANDRA

GONÇALVES VIEIRA se deu "a contar de 06 de junho de 2016". Nesse
ponto, caberia apenas à Secretaria interessada verificar se houve, no período
de 06 de junho de 2016 a 04 de julho daquele ano, algum pagamento à
anterior ocupante do cargo. Caso tenha havido, deverão ser adotadas as
providências necessárias ao ressarcimento, pois desde 06 de junho citado não
mais ALES SANDRA ocupava o cargo.
Deixo de analisar se a servidora requerente detinha, ou não, as
qualificações exigidas para o exercício
Folha n·

exemplo,
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inscrição como advogada na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, em
razão de que a consulta, à fi. 26, não abrange tal tema.
Registro, contudo, desde já, que a manifestação de fIs. 12 e
seguintes parece dar como provado o preenchimento, pela requerente, dos
requisitos

para o exercício

do cargo e a designação,

já ocorrida e

documentada à fi. 23, faz presumir que tal avaliação foi procedida.
Tais verificações, contudo, devem ser levadas a efeito antes da
publicação do decreto em questão.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e com a ressalva acima, opino no sentido da
viabilidade juridica da publicação do decreto, cuja minuta se encontra à fi.
20.
Brasília-DF, 30 de dezembro de 2016.

~~S~~IVE1RA
PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL
OABIDF 6517
RECEBIDO
D!GAB/PGOF

Emffi J.Qi/2011
Hora:
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete da Procuradora-Geral
Procuradoria Especial da Atividade Consultiva

PROCESSO nO:
INTERESSADO:
ASSUNTO:

150.001.605/2016
Daniela Susa Pimenta
Autorização pagamento

MAT~RIA:

Fo!ha

PGDF
PROCURADORIA-GERAL
DO DISTRITO FEDERAL

Mal. 3~./'>~7

1l0:~.

Processo:

s.p

Rubrica

.~
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APROVO

O PARECER

N° 0029/2017-PRCON/PGDF,

exarado

pelo ilustre Procurador do Distrito Federal Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira,
com a recomendação de que a publicação da minuta de decreto coligida à fi 20 se
refira expressamente

à retificação do ato publicado no DO DF de 04/07/2016 (cópia

fi. 23).

Em

. ;<4

/

02.

. (,).~

/2017 .

.t:.

ANA VIRh'íNIA CHRisTOFOLl
Procuradora-Chefe Substituta
Procuradoria Especial da Atividade Consultiva

De acordo.
Restituam-se os autos à Consultoria Jurídica do Distrito Federal,
para conhecimento e adoção das providências pertinentes.

Em

oi- /

0.3>

/2017.

KARLA APAREC
A DE SOUZA MOTTA
Procuradora-Geral Adjunt para Assuntos do Consultivo

"Brasília-Patrimônio

Cultural da Humanidade"

DECRETO DE

DE

DE 2016

.
O GOVERNADOR DO DISTRiTO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Distrito Federal, no artigo 100, incisos XXVI e XXVII, resolve:
.

Designar DANIELA SUSÃ PIMENTA; matrícula n° 234920.-5, Assessora Especial, Símbolo CNE-o.7,
da. Assessoria Jurídica Legislativa, para responder pela Chefia da Assessoria Jurídico-Legislativa,
Símbolo CNE-03, dó Gabinete, da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, no período de 0.6
. de junho de 20.16· a 0.3 de julho, de 20.16, sem acumular vencimentos, conforme Processo
150..0.0.
160.5/20.16. '

RODRIGO ROLLEMBERG
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NG'-126,.egunda~felra,

4,de julho de 2016
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DECRETOS DE r- DE JULHO DE 2016
O GOVERNAOOR DO DISTRITO FEDERAl: no UM) ~ ,mbuiç~
que lhe-confere o
anlRQ 100 inc:OOsXXVI e XXVII, da Lei õ;;'J.;iça do DL1ll!tQ. FedcralbrnGIVC;
EXONERAR: p!)I" motivo de ~~--~RIA
DO SOCORRO IE SOUSA AVEUNO, ~~ Ç.~ em Comildo, Sim_bolo,DFA-12. de AUtpor. da. Unidade de Ccntrcle
~
~ ~Ircc. da ScaeWia de EiuIdo de ~ultura do DiS,tritoFederal, I c~tar de \3EAR
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVEUNO, do Carao em CominA0, Slmbolo OFA.ll\ de Auc;por,_.
UnidMIe de Controle Inferno. do Gatimcle, da Seçretaria de
Est.oo de CUlIUR do Dittrilo F.xr.I.
EXONER!oR.
•••••• ,;'. '" _
SatGlO S't,!!-.9-',,?ALGO.do C""" de

M~_~Ial;of~&~Ol~~~CCuiüal~~~~~
de Cultura dQ~'i,~~l'

C-w." N~~"'.l.S!m.C~ltunPg;

conmr de I· «junho de 2016.

a:i",(.

NOM~SE';k'~DA~.,...

lr:g.,M~w:.O'Vimento e pt~~da

~re='de:ciaEltIdo de

.
'vo'
P9us em ~
.
ui' I ALESSANDRO GERAL
do C~o em C~~~lo"B"A-12\de
Aneuor, do
GabineCeda Seaetaria de Elit.OOde CUltura do DlstrilO FeOeraJ•• conlar oe 30 de maio de
~

~~i~CR8l.,

"re="C•

~8NERAR'- • pedido. ALESSANDRA'
GONÇALVES VIEIRA do'C
o de Natureza
~ial,
-Slm~CNE~Jl
dc Chefe, da
JUridiCo-Le~.•latiV"~
Gabinete, da
dc
ONERA
por es de ~
~Uri~
~u
cg,n~,
A ~
::!~'l'OLl~~
~~
em~oL~S[mboIÕ
DFA-'tr,' de
ub5e(:retaria de Politic ••
de DeM:nvolvimmro e
CuhuraI, da ~.
de r..tado de Cultun do Distrito

~NllA"'_

,;., ~_~

PONGA
DJ:~JO'Ii.
~
Lub&=:t~Itri:roderal~olvimcnto

__

~..,

i'lr~UrA

~'lqwr.~
"'lO. ELZlLANEOLIVEIRAARA·

em comi5lioJlrodc AHC5&'[. T6cnito~ 5lmbolo DFA·IO,
e
moçIo ulNral. da eo;:rewia de EstadO

NOMEAR ELZllANE QUVElRA ARAPONGA DE ARAÚJO para exercer o C~o em
CW:,-ao~bolo
DFA-12, de Asses5of, da Sltblecretaril de Po\iti~de
De$envolvllnenlO
C
Cultural da SoCretan. de ~
de CWtw. do OiscrilO Federal.
NF,MEA JSA8E~ftAN~A
ORNELA~. JI!UW. ClIqçer o ~
em Comi~
8u~, ~.
Jeeo~~
oIvimcnto e
J::XONnAR
BARBARA BUENO LOPES ALVES NUNES} do Carm em ~iHio. Simbolo DFÕ:12 de Chefe do ,Núcleo de h~
Flfiu oe Convlnios, iia GermCi. de
ExDOlItIo ~ biivfnios, da Diretori. de Apoio de Projetos, da Sublccretlria de p.olíticas e
DesenVolVimento e PrOmoçIo Culnnl, da ScIcmarii de Estado de Cultura do Distrito

:o'i~~Jcm.

F"""'.

NOMEAR NATHALlA PEREIRA J:lE OUVEIRA, ~
exn:
o CpJo em Comi~,
51mboIo OFO-12, de Chefe do Núçlco de Execuclo Flsie. de onv&)ios, da OertnÇI. de
j:IeCon~os,
da Oireron. de Apoio dé P:Projetos.da ubsecreuri. de Poliuc ••. e
vunento e ProinoçIo CulNrIJ, da s,tretlfia 'de ESlado de Cultura do Di.trito

F

.

r:
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M~
,MARCELO ClULVARQUER.
eltCfCCll:
o ~arao de NIfUI'ep. EM::.iaI, S[m~~d;''Fli*rie:.~'Ói~to
Juri 'co-Lcai11ativa, do abinece, li'!
NOMEAR AL
N RE VAZ. par;!!exercer o ~o
em Cominlo, Simbolo OFA-12, de
:usó1'o-:.todàF~
Juridico-~dariva,
do O.oinele. da Secretaria de ~
de Cultura
EXON-m.~
a DOdido. IRIS DANlEllE ,MARCOLINO DA SILVA, do Cqo em Comi~~1o·0FO-12,
de Chefe do Nucleo de A~i5e de ~,
da Gc:ri:ncia de
Acom~o
de Prvj«Q5, da Diretora de A~~hameoto
li! ~
e Fomento
~ultur'al, da S~.
de Fomento e Iqceptlvo
da Sccretiria de E.uado de
NgL'f.'~
~~~S\fl"N~
~1l0t1H.1unrIVA~,
I:';
ex~
o C
em C
miulo":'Slnibolo OFO-12, de Chefe do N""uclcode "'::J:ÍI$CIde Projetos', da~i.
Acom~
de P.rqjeros, da Diretora de Acom~hlmmlo
~ ~
e Fomento
EUlrWal,.da_;i~
de Fomento e Incenlivo Cultural. da Sccretiri. de Estado de

tt

a;:lrtrnl,

g;

, Ng~t
'f&WlOcbm'iA'
U~A NETO OUlMARÁES.
exercer o C o em C
ll'.!..~, Sim~DFG-14,
de· Gerente, da Gerfnci.-'de Oireiro:-e Devere\. da'IJl~a
~
p~
SubwCrewil de AaminilU'lÇio Geral, da Secretaria de r.stado de Cultura

a;;-o:;

NO~~r
A
imbolO DF
onb-açlo ~
~ 1IbMcietari.

....,.

A dclUA
DOS' SANTOS nIXEIRA, ~
exercer o ~o
en.l ~inio,
-14, de Gerenl:e da Germci. de Gettio dó Sisfelnl de Cadaitro Gera1 para •
ArtiItU - SlSCüLT, da Dirttoria ~ Gestlo de Convenios e O!qtntos, da
de AdmirilSlraÇio Geral, da Secrewi. de EJUdo de Cultura do Olllrito Fe-

t.

NOMEAR SUZANA DE BORroU UBRELOTTO, J*1! um:er o Ca,raQ em ComiJ5io,
SimbcMoDFO-14, de Gcn:me. da Gatncia
F~,
da Diretoria de A~~
:i.w.!!+de-r,s.:.
Frn%,;uI~:to
~
de Fomento e I~ivo
ulNral,

~F~fR BiTlUZ

~aà:
L~v3e
~

SOUSA DE q,~~!t:"
. .-ra exercer o ~o em Comin&of:51mbolo
~:~d:"ilidedCln~
tl~
~ I~~~
~~l:t
n:n.~ ~Jnubsecretarial~. de Fomento e Incentivo C"ltura!, da 5«:retaria de

DÊSlÕNAR DANIELA SU~ PIMENTA ocu~le
do .Carao do Carw de N.tureza Es~al.
SímbolQ CNE-07, de AslCtlOl' Especial, da AslClSOn. Juridico-1..eailllliv!l, do 0.binete da ~~
de Estado de Cultura do Distrilo Federal, t!!lfI ler exm:icio, inle~~Ie.
~~
de Natureu Especial, SImbolo CNE-03, de Chefe da Anes5Oli. luU;:o
..J..eailIatiVa,
G.binete'~~~o't.~ME~CUII\Ira
(lo'Dillrito FeOenl.

,

No ~

RETIFiAÇA\l.

.

.

de 19 de maio. de 20lMbli
~ rE:SDF n" ~ de 2~
m.iQ de 2016,
':~~~~oSF~RO
'E~~.j~~SRI~t~A
R~Môf~tl8~
JESUS.~, LElA-SE: " ALINE CRI!iTINA RODRIGUES DE JESUS SANTOS ...".

~:-IÔ

No Decreto de 19 de maio de 201§,-~lic.do
no DODF n" 96. de 20 de ·rnaiQde 2016,
14,
na o .to gue nomeou Nt:.K
COSTA da Secretaria de E~
de Justiça_ e
i
11 do Di~to tederal, ONDE E 1.E: 'iitEREU COST.A...·, LEIA-SE: • NEREU
STA NOGUElRA.c. . .
,

S

DESPACHOS

00 SECRETÁRIO

Proceuo: 080.008.09712013. - In~~
J~~A
2~~ElRA.
BARROS DA COSTA.
A"unto: DISPENSA _DE PONTO.
AUTORIZO, em cuiteT de homolop§Ao, considerando a anufnci. do dirip&c mhimo da
Secretaria de: EJtado de EdUClÇio'do Distrito Federal. pia. 31, e C<mI fimdimenlO no lnc:ilO
!t ~rt._2", do Decreto 1'1"36.496, de 131Om015. no oecreto 1'1"29.290, .• 2210712008,e na
uroem de Serviço n" 173,..1
pc 19/1112015,..1
pQ;. 34, o afutammto do PaIs da KrVidora da
Secretaria de Estado de r.auclIÇlo do DI' ·ROSANA FERREIRA BARROS DA COSTA,
Professora de Educ~
Bá5ica, rnatric;ul. j7.060-6, que ocom:u no periodo de 131011201~•
21/0212014, Dan. CirbondaldIlIinoi5-EUA
• fim.de participar dõ "ProQrama, de De5CnvoIvimento I'rofillional ~
ProfClSOrH de Lln,ua l~esa nos Estados 1.Jnid05 - CAPES
Embaixada dos EUA - Cómiulo Fulbriaht·- 2013", sem ÔIlUS para o Distrilo Federal, à
ex~
de RUI rcmunuaçio conforme COllsII nos aulOs,:çç~sso
em eplanúe.
Pubhque-se e mcaminhc-$CI i Sectetari. de Estado de Ed
do Oistrilo Fideral, para OI
l;icvidós fins.
.
.
Processo: 080.003.79212Q13: Inttre1..oo: ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA. A"unlo:
DISPENSA PONto .
. AUTORIZO, em caWer de homolopçlo. con~
a.lUJllàJá. do diriplC mhimo da
Seereuria de Estado de Educaçio dõ OimlO FedmlI. pq. 37, e com flarJdDento no Inciso

~

2~'trv~- i;j6!~'9'ff1)ló?FrJ:::r
~"W~:;~'~12~~cIOr!
~
5«:reuri. de Estado de Educaçio do DF, ·ANA CAROLlNE O~LV Ao DA SILVA, Profcuorl, matricul. 207.971-2, que 0<I0TT'IeII no ~odo
de 2110612013 • G4I08!2013, ~
LawrenceIKansas-EUA •• fim de partici~ do ~
de Desenvolvimento Profissional
J?II'I Professores de Liniu. Inileo nOI Estados Unidos - CAPES Embaixada dai EUA CominA0 Fulbrijbt - 20JJ
sem tlnUI para o DistritoFedenl.
i exceçlo de J\III remun~,
conforme CODSt.l01)1 .UIOI do processo em IePiltrlfe.
Pubhque-se e encamiJ;lhc-$CI
à 5«:retari. de Eltado de Ed"ucaçlo do Di,lrilO Federal, para OI
devidót fins.
'.
.
'
ft

,

Proeesso: 462.ooLSS81201l. Interet;ndo: CLEVERSON CAVALCANTI PENA. Allunto:
AFASTAMENTO PROVISORIO.
AUTORIZO, em cará1c:rde homoloJUdo, con.iderando a anuf:oci. do diripnte máximo da
Secretaria de Estado de EdUClÇio dõ Distrito Federal, pàg. 39~ e com ftmdãmento no Inc:iso
h~.~,do Decreto n- 36.496. de 13JOY201S. no Decreto D 29;290, de 221071200;81e na
uraem de Serviço 1'1"-173,de 19f11120iS,"
43, o afutamenlO do PaI. do suvÍOOf da
Socretaria de Estado de EducaçAo do DF, CllVERSON CAVALCANTI PENA, Prvf~
inacrlcul. 39.071-2l- que OCOITCII
no DCriodo de 14101120.13• 22102121)13,pKa CoIwnbuslOhio-EUA, • 11m de participet dO ~Pr'o2r8mI de ~vimllllto
ProflJ.lional ~
. ProfCllOl'Cl de Lil!pl In,lesa nQ4;EttadoI anidos - CAPES Embaix.ll dos EUA - CominA0 Fulbriabt - 2013\ sem OPus pua o DistrilO Federal, à exooçio-de Ma ~
~tJ?:e~~~i:~o:e
devidót fins.

~o
/

C:~lf!::f~Ed~

do Distrito Fcdcral. pua

OI

Proce5so: 080.000.34312014. Intert:sndo: LUCY VlEGAS CAIUX>SO. AnIl1llQ: DISPENSA PONto.
~~~~~tfu=I~~tn~F~~.~~~~Q~I~i~~i:
!t ~rt. r. do Decmo-n" 36.496. de 13fOSI20lS, no ~
n" 29.290, de 22/0712008, e na
vroem de Serviço n" 173, de 19/111201·5,DÚ;. 37, Q afHlamento do Pah da servidora da
Secretaria de Estado de EducaçJo do DF, LOe\" VIEGAS CARDOSO, Professcn, rnalricuJ.
23.610-1, que ocoacu. no pcriodo de 2S1OI12014 • 01/0312014, pari LondrnIReioo Unido. a
rim de puticipar do .f!oIrwnI. de Enl.ioo de 1n&Jt5como uma Unpa Estranaci" - CAPES~. 5em_ÕI1US
para o Distrito FedcqI, à ex.ceçio de SIII reniunençlo, conforme coo$la DOS
.utos do proceIIO em epipfe.
.
Publique-se e eocaminhC-$CIà Secrewi. de Estado de Educaçio do Diqrito Fcdcra.I, •••.• 05
devidós fins.
.
.
~
~rnJ~{!g7.~~~õ~r~:
DENISE WPES DE SOUSA SILVA. AIlWlIO:
AUTORIZO, em cariter de homoloucio, considerando. anumci. do _diri.PD1Cmb.imoo da
Scçre!lII"i.de Estado de EdtK:IÇAodÓ Oistrito F~,
pia. 33, e com f\andIUnentODOIDCiso
!t ':It. 2°, do Decmo ri- 36.496, de 13/OSI2015, 00 Decreto 1'1-29.290, de 2210712008,c 11I'
vroem -de Serviço n- 173 de 1911112015,piJ.- lO, o .fastamento do PaIs da servidora da
Secretaria de Estado de i:Aucaçto do'Oistrito Federal DENISE LOPES DE SOUSA SILVA,
Supervisor, matricula 211:171-3, -qúe QCOI"reu
no- j)Criodo de 1011012013• 29/1012013, pen
H.vanalCuba, • run de participar da ·MinAo Internacional com Obierivo.de Promover •
CaoacitaÇio em Una\lol Portul\lCO _ Médicos do Programa Mal. Médicot·, sem ônus pua
o Oistrito Federal, i exceç&o de SIII remlll'lCll1lÇlo,
confonne coam nos autos do processo em

reé-se

e encaminhe-5e i Secretariá de 'Estado de Edooaçlo do Distrilo Feder1a1,pan. 05
devidos ruu.
.
Proce5so: 002.000.31912016. Interessado: CASA CIVIL, RELAçOES INSTlruCIONAIS
SOCIAIS. A"unto: AUTORIZAÇAO VIAOEM.

E

:~~2;
~~~node~3k"~tth~~~7';')~~Jo~~7~a1~

confonnidlNk c:om o Imno do Oficio n- 77n016 - GOVERNANCA-DF, de 1710312016.n.
07, .0 deslocamento do servidor da C••• MUiw da GovemadOria do Distrilo Fcdc:raI,
CLAUDIO RIBAS DE SOUSA, Sea-ctàrio de Estado Chefe, matricuWGOF n- 1.667.S61--1,
nQ periodo de 0410812016 à 07/0812016, i cidade do Rio de JaneirollU' • fim de_
o EllcclentluimQ SenhOt Governador do Oistrilo Federal em viaaem onctal. C(U1Onus para
Q Oistrilo Federal, referento •.• diiri ••. e PlSoaall abe ••., conforme consta Q()$ auIo$ do
~~:~.:ne
~!;.ne-iC'
SubsecreWia de AdminiSln.çlo Geral da C••• Civil, Relações
Institucionais e Sociais do Di,IriIQ Federal, pua os devidos fin•.
Processo: 050.000.39812016. Interet;~:
VA"NIUCHKAMELLO MARlBONDO VINAGRE
E OUTROS. AllunlQ; RECAMBIAMENTO.

