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Parágrafo único. A Ouvidoria, por meio de circular, instruirá os Subsecretários e Chefes
das demais unidades sobre os procedimentos para indicação dos interlocutores referidos
no caput e no art. 9° desta Portaria.
Art. 12. O descumprimento das condições e prazos previstos nesta Portaria e demais
normas correlatas, por omissão, inércia ou desídia, enseja a aplicação das sanções
disciplinares previstas na Lei Complementar n° 840, de 23 de dezembro de 2011,
mediante procedimento de apuração de responsabilidade, assegurando-se ao acusado a
ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo de eventual procedimento prévio de
resolução consensual de conflitos, nos termos da Instrução Normativa n° 01, de 05 de
maio de 2017, da Controladoria Geral do Distrito Federal – CGDF.
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as Portarias n° 37, de 15 de maio de 2015 e n° 34, de 17 de maio
2018, ambas da Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade do Distrito Federal.
VALTER CASIMIRO SILVEIRA
RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 150, de 28 de setembro de 2021, publicada no DODF nº 184, de 29 de
setembro de 2021, página 76, o ato que Homologou o valor provisório da tarifa-técnica
do Contrato de Concessão nº 01/2012-ST - Viação Pioneira, ONDE SE LÊ: "...que
passa a ser de R$ 8,1814 (oito reais e mil, quatrocentos e trinta e dois milionésimos)...",
LEIA-SE: "...que passa a ser de R$ 8,1814 (oito reais, dezoito centavos e quatorze
milésimos de real)...".
Na Portaria nº 152, de 28 de setembro de 2021, publicada no DODF nº 184, de 29 de
setembro de 2021, página 77, o ato que Homologou o valor provisório da tarifa-técnica do
Contrato de Concessão nº 07/2013-ST - Urbi Mobilidade Urbana Ltda, ONDE SE LÊ:
"...que passa a ser de R$ 9,7225 (nove reais e sete mil, duzentos e vinte e cinco
milionésimos)...", LEIA-SE: "...que passa a ser de R$ 9,7225 (nove reais, setenta e dois
centavos e vinte e cinco milésimos de real)...".

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ORDEM DE SERVIÇO Nº 89, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL, usando das atribuições previstas no artigo 106, inciso IX, do Regimento
aprovado pelo Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, combinado com o artigo 214 da Lei
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e tendo em vista os fatos noticiados nos
processo 00480-00000537/2021-39 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 25/2021DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF e 00480-00002137/2019-43 - RELATÓRIO DE
AUDITORIA DE MONITORAMENTO Nº 15-DAMIG/COMOT/SUBCI/CGDF, resolve:
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, prazo para entrega do Relatório Final da Sindicância, com
base no artigo 214, § 2º, da Lei Complementar nº 840/2011.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
FAUZI NACFUR JÚNIOR

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO
DECISÃO - ATA Nº 1119
A Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, do Departamento de Estradas de
Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei
n. 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro – CTB e, demais regulamentações do
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento
de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de
infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou
infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO,
nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na
forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação
deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso
ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas
(GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares – CEP 70.620-030, BrasíliaDF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto
ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E
ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio
www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa
postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no
sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: A lista das decisões está disponível em
(www.der.df.gov.br) O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações
abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão.
FAUZI NACFUR JUNIOR
Diretor Geral
DECISÃO - ATA Nº 1120
A Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do Departamento de Estradas de
Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei
n. 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro – CTB e, demais regulamentações do
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento
de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de
infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou
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infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO,
nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na
forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação
deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso
ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas
(GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares – CEP 70.620-030, BrasíliaDF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto
ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E
ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio
www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa
postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no
sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: A lista das decisões está disponível em
(www.der.df.gov.br) O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações
abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão.
FAUZI NACFUR JUNIOR
Diretor Geral

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA
SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 743, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021
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, e, delegadas
pelo art. 1º, incisos VII e XXII, da Portaria nº 141, de 05 de julho de 2019, publicada no
DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, resolve:
Art. 1º Suspender, temporariamente, o atendimento presencial na unidade do Na Hora de
Brazlândia, no período de 1º de outubro a 06 de dezembro de 2021, com a finalidade de
promover obra de revitalização e modernização no local.
Parágrafo único. A partir do dia 05 de outubro, enquanto durar o período de revitalização
da unidade do Na Hora de Brazlândia, os atendimentos presenciais serão prestados,
temporariamente, no prédio da Agência do Trabalhador de Brazlândia, no SCDN, bloco
K, loja 01/05, Setor Norte.
Art. 2º Os servidores lotados na Unidade do Na Hora de Brazlândia serão remanejados à
critério dos seus respectivos órgãos de origem e os funcionários terceirizados ficarão sob a
responsabilidade da empresa prestadora dos serviços.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JAIME SANTANA DE SOUSA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 29 de setembro de 2021
A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, neste ato representado
pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação (CEL), Percival Bispo Bizerra, no uso
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que decidiu
tornar sem efeito RESULTADO DA FASE DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA NE 01/2019 publicado no DODF n° 182, de 27 de setembro de 2021,
página 56.
PERCIVAL BISPO BIZERRA

CONSELHO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, as dez horas e seis
minutos, a presidente abre os trabalhos da 53ª Reunião Ordinária do Conselho de
Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal –
CAFDCA/DF, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal
– CDCA/DF. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Denise Rodrigues Parreira,
representante da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e presidente do
CAFDCA; Eduardo Chaves, Susana Cecília Lavarello Mintegui e Giuliana Cores, como
representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF (infância e
adolescência); Graziele Lima Nogueira, como representante do Gabinete do Governador;
Daise Lourenço Moisés e Patrícia Andrezzi, como representantes do Conselho de
Entidades de Promoção e Assistência Social – CEPAS/DF; Valdemar Martins, como
representante da Casa de Ismael – Lar da Criança e Francisco Rodrigues Corrêa,
representante do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas do Distrito Federal – Sintibref/DF; Demais participantes: Luiza Arcângela
de Almeida Carneiro – Ungef/Sejus; Marina Maria Ventura Peixoto e Débora Caroline
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Jardim da Costa – DIPROJ/SECDCA. Item 1. Instituição: Casa De Ismael - Lar Da
Criança. Projeto: Pavisaúde (Edital nº 18/2018). Processo SEI nº 00417-00003401/201920. Alterações no Plano de Trabalho. O projeto já fora aprovado pelo Conselho, porém a
Unidade de Gestão de Fundos identificou necessidades de correção no Plano de Trabalho.
O Conselho toma conhecimento do Parecer Técnico n.º 430/2021 SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, o qual informa que a Instituição fora notificada através
do Ofício Nº 97/2021 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ da necessidade de alterações no
Plano de Trabalho, conforme Despacho - SEJUS/UNGEF/COORFDCA/DIRECON. O
item 1.1 do Parecer informa que a Instituição acrescentou ao Plano de Trabalho a seção
“8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO”. O item 1.2 do Parecer informa sobre a
adequação do cronograma de execução ao modelo padrão do edital. Assim, o Conselho
delibera por aprovar o Plano de Trabalho alterado. Item 2. Instituição: Cáritas Brasileira.
Projeto: Raios De Luz Manifestação De Vida (Edital nº 2/2016). Processo SEI nº 0041700007825/2017-00. Pedido de retomada das atividades e alterações no Plano de Trabalho.
Conforme estabelecido na 51ª Reunião Ordinária, a conselheira Graziele apresentou
relatório quanto aos pedidos da Instituição de retorno das atividades do Projeto e
mudanças no Plano de Trabalho, apresentando também as considerações sobre a visita que
fizera à Instituição, concluindo a conselheira que a Instituição está apta ao retorno da
execução do projeto. Assim, o Conselho, constatando que não existem impedimentos
financeiros e que a Instituição tem condições de retomar as atividades, acata o relatório da
conselheira e aprova o retorno da execução do projeto. Quanto às alterações realizadas no
Plano de Trabalho nos itens “3.1: Alteração do local de execução do projeto Centro, Raios
de Luz situada à Chácara nº 01, Núcleo Rural Capão Comprido, margens da DF 473, São
Sebastião – DF”; “3.3 – Identificação do Objeto”, onde houve a diminuição do tempo de
execução das oficinas e aumento da frequência; “3.4 JUSTIFICATIVA”, onde houve
diminuição dos atendimentos e ampliação do perfil de público atendido; “4.
Metodologia”, onde se reduziu o tempo de execução para o período de três meses e
aumentou a frequência dos dias de oficinas na semana; e Itens “4. Metodologia”, “6.
Cronograma de desembolso” e “7. Cronograma de execução”, onde foram feitas
adequações para três meses de execução, o Conselho delibera por aprovar tais alterações.
Quanto ao pedido de prorrogação do Termo de Fomento por seis meses, o Conselho
aprova tal prorrogação. Ainda, delibera-se por notificar a Instituição quanto à
possibilidade de ampliação do público atendido, uma vez que existem famílias
venezuelanas refugiadas morando próximo à instituição que não são atendidas por
qualquer programa. Item 3. Processo SEI nº 00400-00038063/2021. Operacionalização
dos processos de captação em face da Resolução 61/2021 – CDCA/DF. O CAFDCA toma
conhecimento do Memorando Nº 6/2021 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, o qual
informa da necessidade de definição, por parte do Conselho de Administração do
FDCA/DF, de um mapeamento do processo relativo à chancela de projetos para captação
de recursos ao FDCA/DF, uma vez que o art. 14 da Resolução Normativa nº 61/2012
extinguiu, para o Conselho, a obrigação de publicação de edital de chamamento
público no caso de projetos de captação, estando o fluxo processual referente a essa
modalidade de projeto (que envolve, em linhas gerais, apresentação do projeto,
aprovação por parte do Conselho, período de captação de recursos e liberação do
recurso captado) regido somente pela Resolução Normativa nº 61/2012, a qual não traz
definidas as prioridades, critérios, informações, especificidades e pressupostos legais
necessários à concessão do financiamento. Dessa forma, o Conselho delibera que a
Área Técnica elaborará minuta de Resolução Normativa que abarque tais fluxos e
apresentará ao Conselho assim que possível. O Conselho delibera, também, que enquanto
tal Resolução não é aprovada e publicada, será orientado às instituições que já
apresentaram projetos para captação de recursos ao FDCA/DF que utilizem os modelos de
Proposta Simplificada e Planilha Orçamentária do Edital de Chamamento Público nº
01/2020, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) n° 171, em 09/09/2020.
Item 4. Processo SEI nº 00400-00034493/2021-39. Para conhecimento de Recomendação
CONANDA – Publicidade e transparência na destinação dos recursos dos Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho toma conhecimento do OFÍCIOCIRCULAR Nº 17/2021/CONANDA/GAB.SNDCA/SNDCA/MMFDH, que remete à
Recomendação nº 2, de 1º de julho de 2021, a qual orienta os Conselhos Estaduais,
Distrital e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e os Gestores dos Fundos
dos Direitos da Criança e do Adolescente dar ampla publicidade e transparência na
destinação dos recursos dos referidos Fundos. Item 5. Processo SEI nº 0040000021727/2021-88. Plano de Ação n.º 01 da Diretoria de Prestação de Contas, da
Coordenação de Gestão do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. A
Conselheira Daise solicita o reenvio do Plano de Ação apresentado na 51ª Reunião
Ordinária do CAFDCA, que contém a listagem dos processos em fase de prestação de
contas, para acompanhamento dos referidos processos. Informa que quando da
apresentação do Plano de Ação, verificou que várias instituições estavam com prestações
de contas pendentes e que, de acordo com a Nota Técnica nº 40/2020 da Controladoria
Setorial de Justiça, que determina que projetos que estejam com prestações de contas,
inclusive em fase de análise, não poderão ter recursos liberados e nem firmar novas
parcerias, estranhou que na relação de projetos apresentada pela Ungef, onde seria
apreciada a execução do Fundo, apenas 4 instituições estavam sem receber recursos e
firmar novas parcerias. Esclarece que a Nota Técnica da Controladoria não estipulou
valores e sim condicionou a liberação dos recursos à análise das prestações de contas. A
servidora Luiza afirma que as Notas Técnicas da Controladoria Setorial de Justiça CONT, dos processos novos, versam sobre exigências de fazer constar nos autos o
andamento de processos que estão em fase de prestação de contas, e ressalta que a Ungef
atua segundo os termos das Notas Técnicas do órgão. Por fim, a Diretoria de Projetos se
compromete a reencaminhar o documento a todos. Item 6. Processo SEI nº
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00400-00035827/2020-19. Planilhas de execução do FDCA/DF – UNGEF. O Conselho
toma conhecimento do Memorando Nº 10/2021 - SEJUS/UNGEF/COORFDCA o qual
encaminha, para conhecimento, as Planilhas de Controle de Processos por edital referentes
às parcerias com as Organizações da Sociedade civil - OSC's, Planilha dos Projetos
Governamentais, apresentados pelos órgãos públicos, e às demandas próprias do Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente/ CDCA aprovadas pelo Órgão. A Diretoria de
Projetos esclarece que os processos contendo as planilhas de execução foram
disponibilizados para acesso de todos os membros do Conselho pelo período de um ano,
para fins de acompanhamento das atualizações sempre que oportuno. Item 7. Processo SEI
nº 00400-00006335/2021-99. Alteração no montante da proposta PLOA 2022. O
Conselho toma conhecimento que a proposta do PLOA 2022 do Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FDCA, quando, na conversão da proposta em projeto de lei,
sofreu alteração nos valores, com o acréscimo de R$ 5.201.612,00 (cinco milhões,
duzentos e um mil seiscentos e doze reais) em relação à proposta original, sendo esse
valor alocado pelo órgão central de orçamento da SEEC nos seguintes Programas de
Trabalho: 14.243.6211.9078.0016 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES e 14.243.6211.2461.0004 APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES. Dessa forma, a proposta do PLOA 2022 do Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente - FDCA passou a ser de um montante total de R$ 61.574.268,00
(sessenta e um milhões, quinhentos e setenta e quatro mil duzentos e sessenta e oito reais).
Item 8. Status dos projetos dos Editais 01/2020 e 02/2020. O Conselho toma
conhecimento dos trabalhos desenvolvidos até o momento pela Comissão de Seleção para
o Edital de Chamamento Público n° 01/2020 e Comissão de Seleção para o Edital de
Chamamento Público n° 02/2020. Item 9. Informe sobre aprovações de prestação de
contas. O Conselho toma conhecimento da aprovação das prestações de contas dos
seguintes projetos: 0417-002220/2016, Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade
Jerônimo Candinho, Conexão Cidadã (Edital nº 01/2016); e 0417-000292/2017,
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano
Cantinho do Girassol, Panapaná (Edital nº 01/2016). Nada mais havendo a tratar, a
reunião encerrou-se às doze horas e trinta minutos, e eu, Débora Caroline Jardim da Costa,
lavrei a presente ata, que vai assinada pela presidente do Conselho de Administração do
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Denise Rodrigues
Parreira, Presidente - Conselho de Administração do FDCA/DF.

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
RESOLUÇÃO Nº 219, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a rerratificação da Resolução SEI-GDF nº 201/2021 (68660909), referente a
composição da Comissão Permanente de Licitação da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, e dá outras providências.
O
DIRETOR-PRESIDENTE
DA
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO O DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o art.
21, do Estatuto Social, aprovado na 112ª reunião do Conselho de Administração, em 26 de junho
de 2018, registrado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 1082442, resolve:
Art. 1º Alterar o Art. 04º da Resolução SEI-GDF nº 201/2021 (68660909), publicada no DODF
n° 164, de 30 de agosto do corrente ano, na página 41, na forma que traz o parágrafo abaixo:
I - Art. 4º Os servidores designados no art. 2º ficam impedidos de atuarem como executores de
contrato, ficando automaticamente e revogada as designações anteriores à edição dessa
Resolução.
Art. 2º Permanece inalterada as demais disposições da Resolução SEI-GDF nº 201/2021;
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
WELLINGTON LUIZ

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
EXTRATO DA DECISÃO Nº 98/2021
Processo: 00391-00000318/2021-31. Autuado (a): MARIA HELENA DA SILVAObjeto:
Auto de Infração nº 09052/2019. Decisão: conhecer e negar provimento ao recurso
interposto, confirmando a Decisão nº 113/2021 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA, proferida
em 1ª instância, para manter as penalidades de MULTA, no valor de R$ 12.282,60 (doze
mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), e para manter a penalidade de
EMBARGO, pela prática da infração prevista no art. 54, inciso X, da Lei Distrital nº
41/89. Notificar a recorrente do julgamento e de sua fundamentação, bem como do prazo
de 05 (dias), a contar da data da ciência da presente decisão, para a interposição de recurso
ao Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF, com fulcro no
parágrafo único do art. 60 da Lei Distrital nº 41/1989. Informar o parcelamento de débitos
perante o Distrito Federal em até 60 (sessenta) meses, desde que atendidos os requisitos
legais para a sua concessão, conforme prevê a Lei Complementar Distrital nº 833/11.
JOSÉ SARNEY FILHO
Secretário de Estado
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