
SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

PORTARIA Nº 403, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 214, §2º da Lei
Complementar distrital nº 840/2011, resolve:
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar de 02/12/2021, o prazo de tramitação da
SINDICÂNCIA Nº 15/2020-SEAPE, (00050-00000527/2020-31), instaurada pela Portaria nº
53, de 18 de novembro de 2020, publicada no DODF nº 222, de 25 de novembro de 2020,
página 47, conforme justificativa (74993602).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA

PORTARIA Nº 405, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal, e considerando as particularidades do Sistema Penitenciário do
Distrito Federal, cuja estrutura de funcionamento administrativo é complexa, com reflexos
perante os órgãos de Trânsito, demandando ajustes para a efetividade de tramitação de processos
através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), resolve:
Art. 1º Criar, em caráter excepcional, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a Unidade de
Recambiamento (REC) vinculado à Diretoria de Inteligência Penitenciária (DIP) da SEAPE,
para atender aos atuais fluxos de tramitação documental.
Art. 2º Esclarecer que a permissão de usuários nas unidades criadas por esta Portaria será
concedida aos servidores lotados nas unidades imediatamente superiores e aos servidores
oficialmente designados e oficializados por estes à unidade setorial de gestão do sistema SEI da
SEAPE.
Art. 3 º Na Unidade de apoio criada por esta Portaria, somente será disponibilizada a função de
assinatura do cargo efetivo dos servidores vinculados.
Art. 4º A criação da unidade mencionada nesta Portaria não caracteriza qualquer aumento de
despesa, não gera vínculo de exercício em cargo em comissão ou de natureza especial aos
servidores vinculados.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 29 de novembro de 2021

Assunto: Prorrogação de prazo para conclusão do PAD nº 008/2018 – SEAPE. Consoante
solicitação da Comissão Especial de Disciplina, concedo 60 (sessenta) dias de prorrogação
de prazo, a partir do dia 02 de dezembro de 2021, na forma do art. 217, parágrafo único,
da Lei Complementar distrital nº 840, de 23 de dezembro de 2011, para conclusão do
Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2018 - SEAPE (SEI GDF sigiloso 00050-
00042736/2018-14 e SEI GDF restrito 00050-00158565/2017-55), instaurado por meio da
Ordem de Serviço nº 106, de 21 de março de 2018, publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 58, de 26 de março de 2018, outorgada a Comissão Especial a dar continuidade
aos trabalhos por meio da Portaria nº 262, de 19 de agosto de 2021, no Diário Oficial do
Distrito Federal nº 174, de 15 de setembro de 2021.

GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 29 de novembro de 2021

Assunto: Prorrogação de prazo para conclusão do PAD nº 10/2018 – SEAPE. Consoante
solicitação da Comissão Especial de Disciplina, concedo 60 (sessenta) dias de prorrogação de
prazo, a partir do dia 02 de dezembro de 2021, na forma do art. 217, parágrafo único, da Lei
Complementar distrital nº 840, de 23 de dezembro de 2011, para conclusão do Processo
Administrativo Disciplinar nº 10/2018 - SEAPE (SEI GDF sigiloso n° 00050-
00038248/2018-02 e SEI GDF restrito nº 00050-00155170/2017-09), instaurado por meio da
Ordem de Serviço nº 248, de 19 de julho de 2018, publicada no DODF nº 139, de 24 de julho
de 2018, outorgada a Comissão Especial a dar continuidade aos trabalhos por meio da
Portaria nº 262, de 19 de agosto de 2021, no DODF nº 174, de 15 de setembro de 2021.

GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

PORTARIA Nº 967, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021
Disciplina o teletrabalho no âmbito da Assessoria Jurídico-Legislativa e dá outras
providências.
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas
pelo artigo 114, do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 34.320, de 26 de abril
de 2013, publicado no DODF nº 87, de 29 de abril de 2013, página 2, e, delegadas pelo art.
1º, incisos I, II, VII, IX, XI e XXII da Portaria nº 141, de 05 de julho de 2019, publicada no
DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, página 12, bem como o contido no artigo 3º e o anexo
III, do Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, e em especial o art. 4, parágrafo único, do
Decreto distrital nº 42.462, de 30 de agosto de 2021, e:
CONSIDERANDO a instituição do teletrabalho por meio do Decreto nº 42.462, de 30 de
agosto de 2021 e sua implementação no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania por intermédio da Portaria nº 959, de 24 de novembro de 2021, publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 221, de 26 de novembro de 2021;

CONSIDERANDO a importância de promover na Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito
Federal o alinhamento contínuo de seus servidores, de forma a direcionar e integrar os esforços,
comportamentos e atividades para o alcance dos objetivos estratégicos;
CONSIDERANDO que a implantação do Sistema de Processo Eletrônico (SEI) possibilita o
trabalho remoto ou à distância, garantindo o princípio da eficiência previsto no art. 37 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO as vantagens e os benefícios diretos e indiretos advindos do Projeto-Piloto
instituído pela Assessoria Jurídico-Legislativa, oriunda dos autos 00400-00043080/2019-21;
CONSIDERANDO a disposição prevista no art. 4, parágrafo único, do Decreto Distrital nº 42.462,
de 30 de agosto de 2021, resolve:
Art. 1º Considerar concluída satisfatoriamente a experiência-piloto do teletrabalho promovida pela
Assessoria Jurídico-Legislativa.
Art. 2º Homologar o Plano de Trabalho constante dos autos 00400-00043080/2019-21.
Art. 3º Autorizar o teletrabalho no âmbito da Assessoria Jurídico-Legislativa, observados os termos
e condições estabelecidos no Decreto nº 42.462/21 e no Plano de Trabalho homologado.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME SANTANA DE SOUSA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RETIFICAÇÃO
Na Ordem de Serviço nº 464, de 23 de novembro de 2021, publicada no DODF nº 220, de
25 de novembro de 2021, páginas 36 e 37, ONDE SE LÊ: "...matrícula 243.561-6..."
LEIA-SE: "...matrícula 199.605-3...".

CONSELHO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 
ATA DA 319ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA

Aos 26 de outubro de 2021, por videoconferência, às 9h10, verificado o quórum regimental, deu-se a
abertura oficial da 319ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, sob a presidência do senhor Eduardo Chaves,
presidente do CDCA/DF. (1) Representantes Governamentais: Cátia Zilene Vilas Boas Lemos,
representante da Casa Civil/Articulação com o Entorno; Daniel R. Ferreira, representante da
Secretaria de Turismo; Daniela. G. do Nascimento, representante da Secretaria de Educação; Denise
Parreira, representante da Secretaria de Economia; Eduardo Chaves, da Sejus/SUPCA; Giuliana
Córes, representante da SUBPCA; Graziele Nogueira, da Governadoria; Isabela Barreto,
representante Casa Civil/Articulação Entorno; Kelly C. Tavares, representante da Sejus/Subsis;
Marina Melo, representante da Casa Civil/Articulação Entorno; Monica Maciel Ferreira,
representante da Sejus/Secretaria de Direitos Humanos; Susana Mintegui, da SUBPCA; Ziel Ferreira,
representante da Secretaria de Esporte e Lazer. (2) Representantes da Sociedade Civil: Adriana
Camelo Nunes, da Casa Azul; Alceu Avelar, do Instituto Batucar; André Souza Santos, do Pró-Vida;
Ariceya Albuquerque, Pró-vida; Celiomar Dias de Oliveira, do Pró-vida; Daise Lourenço Moisés, do
Cepas; Francisco Rodrigues (Beto), do Sintibref; Gabriella Godoy, do Iecap; João Donadon, da Casa
de Ismael; João Henrique Barbosa, do Instituto Carinho; Joelma Oliveria, do Instituto Futuro e Ação;
Júlia Salvagni, do CRP; Juliana Miranda, do Aconchego; Leovane Gregorio, do Sindsasc; Luíza
Martins, do Aconchego; Sthefany Pala, do Instituto Espírito de Luz; Ricardo Testa, do Instituto
Murialdo; Silvina da Conceição Araújo, da Casa Azul; Simone Freitas, do Instituto Leonardo
Murialdo, Sthéfany Lourdes Pala Duarte, do Instituto Espírito de Luz; Valdemar Martins da Silva, da
Casa de Ismael. (3) Demais participantes - da Secretaria Executiva do CDCA:Rokmenglhe Vasco
Santana (secretário executivo); Christianne Olemann, da Dicar/SECDCA; Marina Sartori, da
Danc/SECDCA; Marina Ventura, da Diproj/SECDCA. Do MPDFT: Renato Bianchini.
Adolescentes do Comitê Consultivo: Erik Johnnatan P. Abreu, Kelly Cristina, Kennedy Rodrigues
Andrade e Txai Saerke R. Sarponi Cruz. E ainda: Mariana Arake, da SUBPCA; Lucimara
Cavalcante e Marcília Silva, do Fórum DCA; Maria Meire, da Padre Cícero; Gláucia Oliveira e Ilário
Ferreira, do ICC. 1. Aprovação Ata 318ª Reunião Ordinária Plenária. Aprovada. 2. Informes da
Presidência. 2.1.Indicação de representantes do CDCA para o Grupo de Gestão Colegiada da Rede
de Cuidado e Proteção de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violência –
GGCORP (Decreto nº 42.542/2021). Processo 00400-00044293/2021-94. Ad referendum.
Encaminhamentos: (a) referendados os nomes da conselheira Susana Mintegui, da SUBPCA, e da
Joelma Oliveira, do IFA; (b) indicada a Aconchego como entidade participante; (c) ver no grupo dos
conselheiros de Direito a possibilidade de colocar também o Indica. Relatoria: Eduardo traz que, além
dos dois nomes indicados na Direx, a sociedade civil pode sugerir mais dois nomes. Giuliana traz que
as discussões serão mais voltadas para o combate à violência contra crianças e adolescentes, como na
área de violência sexual, e sugere que sejam nomes com expertise nessa temática. 2.2.Destituição da
representação do Instituto Cláudio Coelho - ICC no CDCA/DF. Processo 00400-00038947/2021-41.
Relatoria: A SECDCA traz que, após posicionamento de vista do conselheiro João Henrique, que
seguiu pela manifestação da Comlegis, houve publicação no DODF da destituição do ICC na
composição do CDCA/DF. Gláucia, do ICC, pondera que a decisão do Conselho foi arbitrária, que
fez a defesa na data certa, que fez os devidos contatos com a SECDA, em época certa, pelos quais ela
pediu substituição na composição do ICC. 2.3. Cancelamento de ofício (CDCA) OSC –
Encaminhamento: (a) comunicar o Conselho Tutelar e a Vara da Infância acerca do cancelamento do
registro das entidades, conforme informação da SECDCA; (b) dispor, no grupo de WhatsApp dos
conselheiros, lista da relação das entidades com cancelamento de registro, para que os conselheiros,
como sugerido por Valdemar, possam visitar as instituições. Relatoria: Eduardo informa que algumas
instituições não pediram renovação em 30 dias, e os registros foram cancelados de ofício, consoante
resolução do CDCA/DF. A diretora da Dicar, Christianne, fala dos prazos e esclarece que o ex-officio
se deu conforme a Resolução 82/2018. Daise pede para ver a listagem, e Rokmenglhe informa que a
lista fora disponibilizada no drive, conforme link constante da pauta da 319ª Plenária. Em resposta à
Daise, Rokmenglhe informa que a entidade pode solicitar nova concessão do registro. Valdemar
sugere que um conselheiro de Direito visite as entidades canceladas a fim de verificar se estão
funcionando. Juliana Miranda ressalta que as entidades precisam ter responsabilidade com o registro
delas no CDCA/DF. 3. Informes da Secretaria Executiva. 3.1. Rokmenglhe informa que fora
publicada as indicações da Casa Civil para articulação com entorno. Relata que o processo da cesta
básica foi homologado, com previsão de empenho de 1.400 mil cestas
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básicas para atender os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Pontua que foi
disponibilizado em cada Comissão documento de planejamento de 2022, que deve constar da pauta
das reuniões das comissões em novembro. 4. Relato das Comissões / Conselhos / Comitês. 4.1.
Comissão de P. Públicas. Processo 00400-00005160/2021-01 –Relatoria: a coordenadora, Luíza
Martins, relata alguns pontos da 9ª Reunião Ordinária da Compp e ressalta a ausência de
representante da Saúde nas reuniões. Relaciona as concessões e renovações de registro deliberadas.
Informa que a matéria segurança alimentar fica em stand-by. Em relação ao Centro de 18 de Maio,
informa que a discussão foi rica, em que saíram dois encaminhamentos: um fazer com a Cacon uma
roda de conversa sobre a violência contra adolescentes. Que a Tereza, coordenadora do Centro 18 de
Maio, irá verificar com o Ministério da Saúde como está a questão da prevenção da violência de
crianças e adolescentes no DF. Luíza lamenta a ausência da Saúde nas discussões do protocolo de
prevenção à Covid. E que os membros da Comissão fizeram um apanhado dos protocolos existentes.
Em relação à carreta da Defensoria Pública, teve uma reunião com a Cacon e Comfmob. Quanto aos
estagiários, entendeu-se matéria superada, mas que se fizeram duas propostas, uma de editar
resolução. Na mesma reunião, trouxe-se a questão do cartão-creche, que ainda será falado nesta
Plenária. 4.2. Comissão de Legislação. Processo 00400-00005787/2021-53 - Leovane informa que
não houve reunião em outubro e que o processo sobre o Código de Ética está na pauta. 4.3.
Comissão de Medidas Socioeducativas. Processo 00400-00005377/2021-11 – Relatoria: Kelly faz
um breve relato da reunião de 6 de outubro e traz que houve a escuta da Unidade de Internação de
Santa Maria. Diz que, até o momento, foram ouvidas oito unidades. Apresenta também o plano de
ações acompanhada pela CMSE, com destaque quanto para aquisição de veículos e outros itens. Que
apenas 3% servidores do socioeducativa não foram vacinados, e isso por problemas de saúde deles.
Em relação a emenda de 1.600 mil, todos equipamentos mobiliários e veículos já estão empenhados,
já em fase de recurso ou de entrega. No edital de Egresso, o Iecap foi habilitado. E o Cedeca fora
chamado para a outra vaga e se aguarda encaminhamento de documentação até amanhã, quarta-feira.
Das cestas, básicas, conforme trazido pela SECDCA, fora emitida nota de empenho. Que os
equipamentos de saúde já estão sendo entregues. Por fim, que em todas unidades de internação já se
tem 100% de aulas presenciais. 4.4. Comissão de Formação e Mobilização. Processo 00400-
00005174/2021-16 – Relatoria: Eduardo traz que se tratou da retomada da política de formação
continuada dos conselheiros e de todos os profissionais de garantia de direito. Está se trabalhando
para construir e publicar uma política de formação continuada. 4.5. Comissão de Acompanhamento
do Comitê Consultivo. Processo 00400-00009623/2021-03 –Relatoria: Joelma diz que houve roda
de debate de saúde mental e de prevenção do suicídio, com a palestrante Helen. Informa que mais 12
adolescentes tomaram posse no Comitê. Dias 6 e 9 de outubro, foram realizadas duas reuniões
extraordinárias para conversar sobre os trabalhos do Comitê e preparação para a posse dos
adolescentes. Fala que a Casa Civil fora lembrada como referência, durante a posse. Traz que, na
última reunião, no último sábado, discutiu a presença e momento de fala dos adolescentes na
Plenária. Diz que haverá uma ação 13 de novembro, com Márcia Macedo, da Casa Azul, e convida
todos para participar. 4.6. Comissão do Conselho Tutelar. Processo 00400-00013740/2021-63
–Relatoria: Graziela informa os três pontos de pauta: o primeiro foi a consulta pública do Código de
Ética, que fora publicada a consulta e que fora republicado com prazo maior. Chama os conselheiros
participarem da consulta; o segundo foi um pedido dos conselhos tutelares de um curso de mediação
de conflitos. Diz que há duas possibilidades de realização de curso: turma fechada na Egov ou
participação do curso do MPDFT. O terceiro ponto foi a construção da unidade de Conselho Tutelar
no Guará, que o terreno já fora disponibilizado. O processo irá para a Compp e o CAF. Graziele dá
as boas-vindas aos indicados pela Casa Civil para articulação com o entorno e registra, neste
momento, pelo gabinete do governador, os parabéns para Daise Lourenço, pelo aniversário. Eduardo
e demais conselheiros também parabenizam a Daise. 4.7. Conselho de Adm. do FDCA –Relatoria:
Denise Parreira traz que a maioria dos assuntos do CAF já está pautada nesta plenária. Diz que houve
uma reunião, ontem, com a Controladoria sobre a questão das prestações de contas pelas
organizações, sem que houvesse avanço. Que se encaminhou com o presidente do CDCA, Eduardo,
para pautar que documentos do Mrosc são mesmo necessários quantos aos procedimentos do CAF,
quanto à destinação de recursos que são públicos. E que se buscarão alternativas para as questões que
foram tratadas na reunião com a Controladoria. Daise diz que é preciso demarcar onde entra a
Controladoria nos procedimentos do CAF. Graziele diz que o CAF vem fazendo algumas reuniões
para entender o trabalho feito pela Controladoria e de alinhamento para se entrar em um consenso
quanto aos procedimentos do CAF, para se trazer segurança jurídica para todo o trâmite. 4.8. Grupo
de trabalho Retorno às Aulas / Atividades Presenciais – Relatoria: Graziele diz que se está tentando
uma agenda com a Saúde para ter um panorama da segurança no retorno às aulas, quanto à Covid-
19. Nesse ponto, Daise levanta a questão do serviço de convivência quando da volta às atividades
presenciais. Fala que a Sedes está pedindo dois metros de distância no serviço de convivência, o que
reduz a capacidade de atendimento das instituições. Graziele sugere discutir isso no grupo de trabalho
e alinhar as particularidades com a Saúde. Fica acordado buscar reunião conjunta com Sedes, Saúde,
Educação e Sejus para tratar dessa temática. 5. Ordem do Dia.5.1. Recursos Solar do Sentir. Processo
00400-00053313/2020-37 e 00400-00003645/2021-51.Encaminhamento: (a) aprovado os dois
pareceres da Comissão; (b) item critério CNPJ ativo por dois consecutivos encaminhado para a
Comlegis para leitura do critério de dois anos de CNPJ ativo e, se for o caso, posicionamento.
Relatoria: Eduardo informa que os critérios adotados para análise de outras instituições foram os
mesmos adotados no caso da Solar do Sentir. Kelly relato do posicionamento da Comissão tanto no
que diz respeito ao Edital 1/2020 quanto do Edital 2/2020, sendo que a Comissão decidiu pelo
indeferimento de recurso nos dois casos, em virtude de não se apresentar dois anos de CNPJ ativo.
Valdemar coloca um ponto de reflexão o que se discute é o tempo de experiência e o tempo de
existência, que são coisas diferentes. Pede um olhar para o tempo de experiência e capacidade de a
instituição em executar os projetos. Alceu pondera que é preciso aprofundar essa discussão sobre a
questão da responsabilidade fiscal, na contagem do CNPJ ativo. Pede que a matéria vá para
Comlegis para aprofundar essa discussão. Graziele reforça que a Comissão de Seleção respeita
critérios objetivos, obediência aos princípios dos processos administrativos. Que a Comissão está
construindo a metodologia de análise. Que se deve considerar os critérios objetivos. A Comissão
trabalhou com a imparcialidade e com segurança jurídica. 5.2. Prorrogação da fase de habilitação do
Edital nº 1/2020 -Encaminhamento: aprovada a prorrogação da fase Habilitação, de 2 de abril de
2021 até março de 2022. Relatoria: Rokmenglhe informa que, com as cinco outras organizações
convocadas, é preciso prorrogar o prazo do período de Habilitação. 5.3. Prorrogação do GT sobre o
Ato Setorial (Resolução nº 79/2021) - Encaminhamento: prorrogado até o dia 14 de dezembro/2021.
Relatoria: Daise diz que está esperando as considerações sobre os anexos. Está dependendo da
apreciação da AJL para se bater o martelo. Entende que é necessária a prorrogação do GT.
Rokmenglhe diz que para bater o martelo sem saber o que virá de contribuição

da AJL e da Corregedoria. 5.4. Resolução retorno às atividades presenciais - Encaminhamento:
(a)aprovada, por unanimidade, minuta de resolução que prevê o retorno às atividades presenciais nas
organizações da sociedade civil; (b) conselheiros irão enviar fotos para fazer crachá de identificação,
quando das visitas. Relatoria: Rokmenglhe faz leitura da minuta, resultado da discussão feita na
Direx. Informa que ela está disponível no drive de documentos de apoio. Alceu traz que é preciso
pensar na logística.5.5. Minuta de Resolução Normativa que dispõe sobre a captação de recursos.
Processo 00400 00038063/2021-96 - Encaminhamento: aprovada, com voto em contrário do
Valdemar, e alteração sugerida pelos conselheiros Daise e Alceu. Relatoria: Após leitura da minuta
por Rokmenglhe, da SECDCA, esclarecida dúvida da Daise quanto a retenção dos 20% quando se
recebe bens móveis e imóveis, que defende deixar bem claro que o valor será aportado na conta do
FDCA, Valdemar encaminha voto contrário, por entender que esta resolução contrapõe ao avanço
alcançado pela Resolução 61/2012. Alceu sugere retirar o link e colocar que ‘será disponibilizado
em link eletrônico’. 5.6. Composição Comissão de Monitoramento Editais 1 e 2 -
Encaminhamento:composição Edital 1/2020 -Comissão 1: Giuliana Córes (Subsecretaria de
Políticas para Criança e Adolescente), Denise Parreira (Secretaria de Estado de Economia) e
Grazielle Mariano (Secretaria de Estado da Mulher), Daise Lourenço (Conselho de Entidade
Promoção e Assistência Social), Renata Melo (Espírito de Luz) e Adriana Nunes (Casa Azul).
Comissão 2: Ziel Ferreira (Secretaria de Estado de Esporte e Lazer), Rodrigo Costa (Secretaria de
Estado de Turismo), Márcia R. da Paz (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social), Milene
Bernardes (Conselho Regional de Psicologia do DF), Francisco Rodrigues Corrêa (Sindicato dos
Emp. em Inst. B. R. e Filantrópicas), Gabriela Godoy (Instituto de Edu. Esp. Cult e Artes Populares).
Composição Edital 2/2020 – Comissão: Mirella Ximenes (Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa), Susana Mintegui (Subsecretaria de Políticas para Criança e Adolescente),
Marina de Moraes Melo (Articulação com Entorno/Casa Civil), Ricardo Testa (Instituto Leonardo
Murialdo), Celiomar Dias (Instituo Projeto Integral Pró-vida) e Antônio Braz (Casa de Ismael). 5.7.
Resolução regula participação dos conselheiros nas comissões e grupos de trabalho do CDCA -
Encaminhamento: aprovada minuta apresentada pela SECDCA, com as sugestões trazidas por
Alceu e Daise. Relatoria: Rokmenglhe faz leitura da proposta, e Alceu defende que a resolução
disponibilize três pontos para escolha de conselheiros na composição de comissões e grupos de
trabalho: por manifestação voluntário-democrática dos conselheiros, por critérios administrativos e a
partir de ad referendum na Direx, quando não for possível pelas formas anteriores. Daise sugere
colocar o texto no e-mail para aprovação dos conselheiros. 5.8. Resolução estagiários e jovens
aprendizes. Processo 00400- 00022571/2020-71 -Encaminhamento: arquivado por perda de objeto.
5.9. Apresentação relatório parcial das escutas feitas pela Comissão de Medidas Socioeducativas –
CMSE –Relatoria: Kelly compartilha o relatório parcial das seis escutas já realizadas. Relata o
contexto de cada uma das entidades ouvidas, as atividades desenvolvidas e as demandas, de
servidores e de adolescentes em medidas socioeducativas, com observação de que a maior parte das
demandas já fora resolvida ou encaminhada pela Subsis. É disponibilizado o relatório parcial no
grupo dos conselheiros de Direito do CDCA. Diz que a Subsis tomou medidas imediatas em relação
a todas demandas, como na questão da alimentação e da oferta de aulas para os adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas. Graziele propõe que o CDCA possa contribuir, e Kelly
coloca que uma das demandas diz respeito à oferta de transporte público e pede que a Secretaria de
Mobilidade possa atender essa demanda, pelo menos nos dias de visitas e naqueles de atendimento
aos familiares dos adolescentes. Traz que a oferta de carros não será suficiente para atender todas as
unidades. Ainda falando do relatório, diz que serão necessários recursos para implementar os
refeitórios nas unidades de atendimento, o que melhoraria a qualidade da alimentação. Graziele
sugere levar essas demandas para o CAF. Kelly relata que há uma demanda do MPDFT para
instalação de câmeras no perímetro das unidades. Marcília Rocha entende importante um projeto
pedagógico para contemplar todos os adolescentes e a instalação das câmeras. Ela pede o fim das
atividades de lava-jato nas unidades e diz não ser adequado o compartilhamento de veículos entre
elas. Kelly informa estar proibida a atividade de lava-jato. Sobre os carros, esclarece que o GDF
optou pelo táxi-gov, e essa modalidade não é adequada para atender as unidades do socioeducativo.
A saída é ou adquirir veículos ou voltar com a modalidade aluguel. Uma adolescente do
socioeducativo feminino do Gama diz que durante a semana não tem nenhum transporte e isso
dificulta a saída das adolescentes para trabalhar. Ela também pede cursos mais práticos em vez de
teóricos nas unidades, e Kelly, Subsis, informa que está em andamento projeto de oferta de cursos
pelo Senac. Denise abre alternativa de aquisição de ônibus, ficando a TCB com a responsabilidade
de disponibilizar o motorista e de fazer a manutenção do veículo, como já há em outras secretarias.
5.10. Edição de vídeos pelas unidades de internação com registro dos trabalhos nas unidades –
retirado de pauta, em virtude da ausência da conselheira que fez a proposta do tema. 5.11. Programa
cartão-creche - Encaminhamento: (a) fazer convite a Secretaria de Educação e a Subsecretaria de
Empreendedorismo para falar, na próxima plenária, novembro de 2021, sobre o programa cartão-
creche e como está sendo feita sua fiscalização; (b) no mesmo ofício já solicitar esclarecimentos no
sentido de saber se as escolas têm cumprido todas as regras previstas no programa cartão-creche e
como se dá a fiscalização delas. Relatoria: Celiomar compartilha com os demais sua preocupação
com o fato de escolas particulares que recebem estudantes por meio do programa cartão-creche
estarem cobrando pela alimentação e passando lista de material para as crianças comprarem como
todos os demais alunos, quando o cartão-creche é voltado para atender crianças em situação de
vulnerabilidade. Ele tem receio que, assim, não de esteja garantindo o direito das crianças. Também
traz que o cartão-creche, em vez de estar com a Secretaria de Educação, está com a Subsecretaria de
Empreendedorismo. Eduardo sugere convite para Secretaria responsável pelo programa para que
fale sobre ele e também como se está dando a fiscalização. Marcília Rocha entende que, em vez de
voucher, a preocupação deveria ser com o fortalecimento das políticas públicas. Valdemar disse que
o adequado é ofertar mais vagas para crianças por meio de construção de creches ou por meio dos
parceiros. Daise defende saber como se está dando o credenciamento das escolas particulares e a
fiscalização das atividades delas, dentro do programa. Juliana Miranda acompanha Eduardo no
entendimento de convidar tanto a Secretaria de Educação quanto a Subsecretaria de
Empreendedorismo. Francisco Beto traz que há denúncia, de fato, que escolas particulares estão
pedindo contrapartidas, de alimentação, material escolar. Denise Parreira levanta a questão da
oficialidade das denúncias, e Celiomar disse que elas foram feitas no Conselho Tutelar e mesmo na
própria Subsecretaria de Empreendedorismo. 5.12. Proposta de criação de GT acerca de contratação
de consultoria para fazer pesquisa exclusiva do CDCA visando orientar políticas públicas para
crianças e adolescentes. - Encaminhamento: o grupo de trabalho para trabalhar com este assunto será
constituído por Denise, Giuliana, Kelly, Mônica, Valdemar, Daise, Júlia, Leovane, Kennedy
(adolescente membro do Comitê Consultivo de Adolescentes). A coordenação do GT será definida
em sua primeira reunião. Prazo de trabalho: até outubro de 2022. Relatoria: Denise Parreira entende
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que é importante que o CDCA possa ter pesquisas que apontem quais políticas
públicas são mais adequadas. Ela informa que a consultoria seria arcada pelo
próprio FDCA. Valdemar argumenta que não é necessário se gastar dinheiro com
pesquisas, as quais já vêm sendo feitas pela Codeplan e outros órgãos. Denise diz
que essas pesquisas não retratam a realidade e, assim, não permitem o CDCA
trabalhar com implementação de políticas públicas voltadas para crianças e
adolescentes. Daise defende uma pesquisa mais ampla, que abranja os diversos
serviços. Rokmenglhe pontua que o GT é importante para iniciar as discussões,
para definir os programas e ações para as políticas de ações em favor de crianças
e adolescentes, trabalhar com o escopo da pesquisa, o que se pretende saber nessa
temática. Júlia Salvagni pensa em uma política ampla, capaz de buscar dados
qualitativos, com pesquisa específica para as diversas áreas em política de
proteção à criança e adolescente. Ela entende ser necessária uma pesquisa que
retrate em que pé o DF está tecnicamente no atendimento de crianças e
adolescentes e para levantar dados qualitativos que não temos no DF. Daise sugere
que a pesquisa poderá permitir que o CDCA crie metas para as próprias
Secretarias, a fim de que elas aumentem suas metas de atendimento. Para ela o GT
é importante para que se possa levantar o que se precisa para chamar uma empresa
para realizar uma consulta, no que é acompanhada por Salvagni, que entende que
pesquisa é também um recurso de monitoramento. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às 17h51, e Josimar Almeida, diretor da Diretoria de
Acompanhamento de Normas e Comissões - Danc/SECDCA, lavro a presente Ata,
que vai assinada pelo presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal, Eduardo Chaves da Silva,Presidente do Conselho.

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 69, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO
DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, no uso das
atribuições conferidas pelo inciso III, do artigo 2º da Portaria nº 62, de 16 de setembro
de 2020, publicada no DODF nº 178, de 16 de setembro de 2020, e em observância aos
Autos do Processo 04017.00019652/2021-12, resolve:
Art. 1° Prorrogar por mais 60(sessenta) dias a contar de 29 de novembro de 2021, o
prazo concedido pela Portaria 56 de 23 de setembro de 2021, publicada no DODF
n°184, de 29 de setembro de 2021, que instituiu a Comissão de Trabalho para promover
a aquisição dos Insumos de Impressão tipo Toner; Estabilizador para manutenção das
impressoras instaladas nas unidades da DF LEGAL.
Art. 2° Ficam convalidados todos os atos praticados anteriormente à vigência desta
Portaria.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALTERSON DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

PORTARIA Nº 226, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021
Instaura Tomada de Contas Especial e dá outras providências.
O SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso III do
artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal c/c Decreto nº 37.096, de 2 de
fevereiro de 2016, publicado no DODF nº 23, de 03 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Instaurar Tomada de Tomada de Contas Especial para, no prazo de 90
(noventa) dias, apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano
causado ao Erário do Distrito Federal relacionado ao processo 0150-003124/2011,
referente a irregularidades na prestação de contas do Contrato nº 226/2012 a ser
conduzida pela Comissão de Tomada de Contas Especial - 1, instituída pela
Portaria nº 353, de 09 de setembro de 2019, publicada no DODF nº 163, de 28 de
agosto de 2019, páginas 31 e 32, republicada no DODF nº 165, de 30 de agosto de
2019, página 13.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 225, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das competências que lhe
são delegadas por meio da Portaria nº 332, de 26 de agosto de 2019, publicada no DODF
nº 163, de 28 de agosto de 2019, páginas. 31/32, republicada no DODF nº 165, de 30 de
agosto de 2019, página 13, resolve:

Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a fim de dar continuidade à análise e conclusão
dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instaurada por meio
da Portaria nº 62, de 12 de março de 2020, publicada no DODF nº 50, de 16 de março de
2020, página 53, referente ao processo 00150.00004701/2019-11.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JÚNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

 
DECISÃO Nº 65/2021

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília
Ambiental, por meio de seu Presidente, Sr. CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS,
nos termos da Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, dá publicidade – conforme
preconiza a Resolução CONAMA nº 237/1997 - à decisão de INDEFERIR o pedido
de Autorização Ambiental requerido pela empresa AGRO PAULISTA
REPRESENTACAO DE PROD AGROPECUARIOS LTDA, registrada sob o CNPJ
nº 00.666.925/0001-76, para o exercício da atividade de Depósito de Produtos
Perigosos (Agrotóxicos e Afins), localizado no SIA Sul, Trecho 03, Lote 1600/10,
Brasília/DF, referente ao processo de licenciamento ambiental nº 00391-
00019252/2017-76, nos termos do Parecer Técnico SEI-GDF nº 774/2021 -
IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

 
RESOLUÇÃO Nº 35, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

O CONSELHO DELIBERATIVO, DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE
BRASÍLIA, no uso das atribuições que lhe confere o art.7º, inciso II da Lei nº
1.813, de 30 de dezembro de 1997 c/c o artigo 22, inciso V, do Estatuto desta
Fundação, resolve:
Art.1º Aprovar por unanimidade o Parecer da Conselheira Relatora Miriam das
Graças de Melo Damasceno, relativo ao processo 00196-00000118/2021.
Art. 2º Ratificar a presente Dispensa de Licitação para contratação de empresa
especializada em realizar a reforma do túnel de passagem para o Gabinete, de
acordo com art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, em favor da empresa GUARÁ
TOLDOS EIRELI/CNPJ: 28.141.708/0001-81 - valor R$ 10.560,00 (Dez mil,
quinhentos e sessenta reais), da Fundação Jardim Zoológico de Brasília,
decorrente da Décima Quarta Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo,
realizada em dezenove de novembro do corrente ano.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA,
NATÁLIA CRISTINA CHAGAS MENDES TEIXEIRA, MIRIAM DAS GRAÇAS DE
MELO DAMASCENO, ALBERTO GOMES DE BRITO, LUISA HELENA ROCHA DA
SILVA, SHEILA MARIA SOUZA NUNES, NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021
O CONSELHO DELIBERATIVO, DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE
BRASÍLIA, no uso das atribuições que lhe confere o art.7º, inciso II da Lei nº
1.813, de 30 de dezembro de 1997 c/c o artigo 22, inciso V, do Estatuto desta
Fundação, resolve:
Art. 1º Aprovar por unanimidade o Parecer da Conselheira Relatora Natalia
Cristina Chagas Mendes Teixeira, relativo ao processo 00196-00000297/2021-13.
Art. 2º Ratificar a dispensa, em cumprimento ao artigo 9º, inciso XIV, da
Instrução nº 39, de 15 de abril de 2009 (Regimento Interno da Fundação Jardim
Zoológico de Brasília) e do art. 26 da Lei nº 8.666/93, para aquisição de materiais
de consumo para alterações estruturais e melhorias no recinto MA28 (cervídeos),
visando atender as necessidades da Superintendência de Conservação e Pesquisa
da Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB, em favor das empresas
ARTHUR HUGO VENTURA ROSA (CNPJ 34.016.577/0001-03), VALMIR
SOARES DE ARAUJO (CNPJ 41.043.756/0001-03), WANDERLEY CARLOS
DA SILVA MONTEIRO (CNPJ 41.329.639/0001-00), RENAN RAMOS
GONCALVES (CNPJ: 41.846.103/0001-54), GUILHERME RODRIGUES
CARNEIRO (CNPJ: 43.032.617/0001-00), MARCIA REGINA MOREIRA DA
SILVA MILITAO (CNPJ: 13.359.223/0001-91) e RAFAELA RODRIGUES
GONDIM EIRELI (CNPJ: 04.956.324/0001-59), decorrente da Décima Quarta
Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em dezenove de
novembro do corrente ano.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA,
NATÁLIA CRISTINA CHAGAS MENDES TEIXEIRA, MIRIAM DAS GRAÇAS DE
MELO DAMASCENO, ALBERTO GOMES DE BRITO, LUISA HELENA ROCHA DA
SILVA, SHEILA MARIA SOUZA NUNES, NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR
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