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Paulo Bruno Ribeiro de Oliveira. (OS AUTOS ESTAVAM COM VISTA AO
CONSELHEIRO RELATOR).
2. PARA INÍCIO DE JULGAMENTO:
b) Processo 0040-001409/2014, Tributo ICMS, ED 24/2021, Embargante
DOMINGUES & RODRIGUES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP,
Advogado Mário Celso Santiago Meneses OAB/DF 45.912, Embargada Fazenda
Pública do Distrito Federal, Relator Conselheiro Fernando Antônio de Rezende
Júnior.
c) Processo 0040-000721/2014, Tributo ICMS, ED 56/2021, Embargante
MENDONÇA & COELHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA - ME, Advogada Mariana Antunes Vidigal OAB/DF 55.919, Embargada
Fazenda Pública do Distrito Federal, Relator Conselheiro Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira.
Observação:
1. Os julgamentos adiados em virtude de ausência do Conselheiro Relator,
adiantado da hora, ou quaisquer motivos, objeto de deliberação pelo colegiado
serão julgados na primeira sessão ordinária subsequente, independentemente de
sua nova inclusão em pauta, nos termos do art. 23-A, do Decreto nº 33.268, de
2011.
2. Os Contribuintes, Advogados e demais interessados previamente habilitados,
poderão solicitar o acesso à plataforma de julgamento, com pelo menos 24 horas
de antecedência, por meio do e-mail gesap-tarf@economia.df.gov.br.
3. Os interessados em realizar sustentação oral deverão enviar solicitação à
Gerência de Suporte às Atividades Plenárias – GESAP, preferencialmente, pelo email protocolo gesap-tarf@economia.df.gov.br, com pelo menos 24 horas de
antecedência da realização da sessão, ou outro meio de comunicação que garanta
que o pedido foi recebido.
4. Todas as regras quanto à sessão virtual ou teleconferência estão previstas nas
Instruções Normativas nºs 03 e 04 de 13 de abril de 2020, publicadas no DODF nº
70, de 14 de abril de 2020, página 10. (A Instrução Normativa nº 01, de 03 de
março de 2021, publicada no DODF 43, de 04 de março de 2021, página 10,
revogou o parágrafo 6º, do art. 1º, da Instrução Normativa nº 03, de 13 de abril de
2020). 5. Na Instrução Normativa nº 05, publicada no DODF nº 93, de 19 de maio
de 2020, houve alteração no artigo 2º, § 6º da Instrução Normativa nº 03, de 13 de
abril de 2020.
5. A Instrução Normativa nº 01, de 03 de março de 2021, publicada no DODF nº
43, de 04 de março de 2021, página 10, revogou o parágrafo 6º, do art. 1º, da
Instrução Normativa nº 03, de 13 de abril de 2020, estabeleceu que o Presidente do
Colegiado poderá, a pedido das partes, por motivo justificado, determinar a
retirada de Recurso de Pauta. Esta Instrução entra em vigor a partir de 15/03/2021.
Brasília/DF, 10 de junho de 2022
GILDA ALMEIDA DOS SANTOS
Gerente

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA Nº 383, DE 1º DE JUNHO DE 2022 (*)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso II do Artigo 509, do Regimento Interno da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 39.546, de 19 de dezembro
de 2018, publicado no DODF nº 241, de 20 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Fica instituída a Linguagem Simples na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal - SES/DF, com os seguintes objetivos:
I - garantir que a administração pública utilize uma linguagem simples e clara em todos
seus atos;
II - possibilitar que as pessoas e as empresas consigam com facilidade localizar, entender e
utilizar as informações da SES-DF;
III - reduzir a necessidade de intermediários entre o governo e a população;
IV - reduzir os custos administrativos e operacionais de atendimento ao cidadão;
V - promover a transparência e o acesso à informação pública de forma clara;
VI - facilitar a participação e o controle da gestão pública pela população.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 2º Para fins desta Portaria, considera-se:
I - linguagem simples: o conjunto de práticas, instrumentos e sinais usados para transmitir
informações de maneira simples e objetiva, a fim de facilitar a compreensão de textos;
II - Texto em Linguagem Simples: o texto em que as ideias, as palavras, as frases e a
estrutura são organizadas para que o leitor encontre facilmente o que procura, compreenda
o que encontrou e utilize a informação.
CAPÍTULO II
DOS FUNDAMENTOS
Art. 3º A Linguagem Simples na SES/DF tem como fundamentos:
I - Valorização institucional;
II - Foco nos usuários dos serviços públicos de saúde;
III - Eficiência, clareza, transparência e qualidade da informação;
IV - Simplicidade, objetividade e compreensibilidade dos atos administrativos;
V - Participação, controle e desenvolvimento social;
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CAPÍTULO IIIDAS DIRETRIZES
Art. 4º Na criação e revisão de documentos e materiais informativos no âmbito da
Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, devem ser observadas as seguintes
diretrizes:
I - adequar mensagens, linguagens e canais aos diferentes segmentos de público, de maneira
simplificada e acessível aos que desconhecem as expressões jurídicas, siglas e termos
técnicos;
II - usar linguagem respeitosa, amigável, empática, clara, acessível, inclusiva e de fácil
compreensão;
III - dar preferência a palavras comuns, de fácil compreensão;
IV - usar linguagem adequada às pessoas com deficiência, crianças e adolescentes;
V - obedecer às regras gramaticais da língua portuguesa;
VI - dar preferência à escrita de frases curtas e na ordem direta;
VII - evitar o uso de termos estrangeiros e jargões;
VIII - evitar o uso de termos técnicos e siglas desconhecidas e, quando utilizá-los, explicar
o seu significado;
IX - não usar termos discriminatórios ou pejorativos;
X - reduzir comunicação duplicada;
XI - organizar textos utilizando, quando pertinente, títulos, subtítulos e marcadores de
tópicos;
XII - usar, de forma complementar e quando pertinente, elementos não textuais, como
ícones, pictogramas, infográficos, fluxogramas, imagens, animações, tabelas, gráficos e
outros;
XIII - conhecer e testar a linguagem simplificada com o público alvo.
Parágrafo único. A adoção das diretrizes descritas neste artigo não deve prejudicar a
acessibilidade e o acesso à informação nos termos da legislação vigente.
CAPÍTULO IV
DA DISSEMINAÇÃO
Art. 5º A Gerência de Educação em Saúde -SES/SUGEP/DIDEP/GES promoverá ações de
capacitação voltadas à simplificação de documentos e materiais informativos por meio de
linguagem simples e de direito visual.
Art. 6º A Diretoria de Controle Social - SES/CONT/USTRAC/DICOS, promoverá oficinas
e criará espaços para troca de aprendizados, experiências e boas práticas sobre o uso de
linguagem simples e de direito visual.
Art. 7º As ações relacionadas ao uso de linguagem simples e de direito visual na Secretária
de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF deverão ser estimuladas e acompanhadas
pela Unidade Setorial de Transparência e Controle Social - SES/CONT/USTRAC.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÃO FINAL
Art. 8° Compete a Unidade Setorial de Transparência e Controle Social SES/CONT/USTRAC, a atualização do "Guia para uso de Linguagem Simples", disponível
no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
Art. 9° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE
____________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF
nº 106, de 07 de junho de 2022, página 37.
PORTARIA Nº 389, DE 09 DE JUNHO DE 2022
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado
com o artigo 509, inciso VIII, do Decreto Nº 39.546, de 19 de dezembro de 2018, que
aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 300, de 14 de abril de 2022, publicada em DODF n° 73, de 19
de abril de 2022, e suas alterações posteriores.
Art. 2° Revogar a Portaria nº 380, de 26 de maio de 2022, publicada em DODF n° 99, de 27
de maio de 2022.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE
ORDEM DE SERVIÇO Nº 107, DE 10 DE JUNHO DE 2022
O SUBSECRETÁRIO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
7º, da Portaria nº 708, de 03 de julho de 2018, publicado no DODF nº 125, de 04 de julho de 2018 e
republicada no DODF nº 149, de 07 de agosto de 2018:
Considerando a publicação da Ordem de Serviço nº 71, de 12 de abril de 2022
publicada no DODF nº 72, de 18 de abril de 2022, ato que atualizou a composição da
Comissão de Padronização Saneantes (CPS) da Subsecretaria de Atenção Integral à
Saúde (SAIS/SES);
Considerando que o referido ato não dispensou os servidores que foram substituídos
pela nova publicação, resolve:
Art. 1º Revogar a Ordem de Serviço nº 227, de 16 de novembro de 2020, publicada
no DODF nº 218, 18 de novembro de 2020, a fim de dispensar os servidores
substituídos.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
ORONIDES URBANO FILHO
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