
Sindicância desta Centrais de Abastecimento de Abastecimento do Distrito Federal - 

CEASA-DF, instituída por meio do Ato do Presidente nº 124/2017, para apuração e 

identificação quanto a cadeia de responsabilidade pelo não atendimento de norma 

financeiro-orçamentária (art. 74, II, do Decreto Distrital nº 32.598/2010). .

Art. 2º O prazo para conclusão dos trabalhos são de 60 (sessenta) dias, a contar-se- á 

ao primeiro dia útil subsequente após a revogação da Lei Complementar nº 967, de 

27 DE ABRIL DE 2020, e/ou primeiro dia útil subsequente ao fim do estado de 

calamidade pública de que trata o art. 3º § único da referida Lei.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

ONÉLIO ALVES TELES

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

PORTARIA Nº 54, DE 18 DE MAIO DE 2020
Aprova o Projeto cicloviário e de adequações viárias da ADE Centro Norte, na Região 
Administrativa Ceilândia - RA IX, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 105, 
parágrafo único, incisos III e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinadas com o 
Decreto nº 29.576, de 7 de outubro de 2008, com o Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 
2019, com o art. 5º do Decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017, e tendo em vista o que 
consta do Processo SEI-GDF nº 00370-00005435/2019-79, resolve:
Art. 1º Fica aprovado o Projeto cicloviário e de adequações viárias da ADE Centro Norte, 
na Região Administrativa Ceilândia - RA IX, consubstanciado no Projeto de Sistema 
Viário - SIV 014/2020 e no Memorial Descritivo - MDE 014/2020.Art. 2° Fica autorizada 
a inclusão de Nota na URB 127/98 e no SIV 062/18, com a seguinte redação:
“Nota: Esta Planta foi alterada e complementada pelo Projeto de Sistema Viário SIV-
MDE 014/2020, no que se refere à inserção de rotas acessíveis e cicloviárias e de 
pequenas alterações viárias.”
Art. 3º Os documentos urbanísticos referentes à aprovação do projeto encontram-se 
disponíveis no endereço eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/, conforme 
determina a Portaria nº 6, de 8 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre os procedimentos 
para divulgação de documentos urbanísticos e sua disponibilização no Sistema de 
Documentação Urbanística e Cartográfica – SISDUC, da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO 
DE ESPORTE E LAZER

FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas e cinquenta e um 
minutos, por Videoconferência (Decreto nº 40.546, de 20/03/2020, art. 2°), foi realizada a 
67ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte do 
Distrito Federal - CONFAE, com a presença dos Senhores (as): José Antônio Soares 
Silva, Vice Presidente do CONFAE, Conselheiro Titular, representante das Associações 
das Federações Desportivas do Distrito Federal; Kwame de Mello, Conselheiro Titular, 
representante da Secretaria de Estado de Economia; Luís Maurício Montenegro Marques, 
Conselheiro Titular, representante da Secretaria de Estado de Educação; Filipe Ferreira 
Guedes, Conselheiro Suplente, representante do Esporte Universitário; José Luiz Marques 
Barreto, Conselheiro Titular, representante da Secretaria de Estado de Economia; Carla 
Ribeiro Testa, Conselheira Titular, representante dos Atletas; Flávio Pereira dos Santos, 
Conselheiro Titular, representante da Paraesporte - Associação dos Representantes dos 
Esportes para Pessoas com Deficiência; Ana Elenara Pintos, Diretora do Conselho de 
Administração do Fundo de Apoio ao Esporte; Yara Lopes Conde Martins, Assessora do 
Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte; Francisca Nathany dos Santos 
Barros, Chefe do Núcleo de Gestão do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao 
Esporte. O Vice Presidente após ter constatado quórum, em seguida, deu boas-vindas aos 
participantes e declarou aberta a 67ª Reunião Ordinária do CONFAE, apresentando a 
pauta, com os seguintes assuntos: I. Abertura; II. Verificação de quórum; III. Justificativa 
das ausências, não houve. O Vice Presidente do CONFAE presidiu a reunião, na forma 
prevista regimentalmente, visto que o Presidente do CONFAE, Leandro Cruz Fróes da 
Silva, saiu do Cargo de Secretário de Estado de Esporte e Lazer e automaticamente como 
também Presidente do CONFAE. IV. Aprovação da pauta e de informes gerais; A pauta 
foi aprovada. Foi apresentado ao Colegiado o novo Conselheiro Titular, representante da 
Secretaria de Estado de Economia, Kwame de Mello, em que foi dada posse pelo Vice 
Presidente ao mesmo, fazendo parte doravante como membro titular do Conselho. O 
Conselheiro Flávio Santos sugeriu que os Conselheiros façam uma moção de 
agradecimento aos trabalhos prestados pelo Presidente Leandro Cruz Fróes da Silva, pela

Conselheira Christianne Fontes Santiago Barros e pela Diretora Roseméri Duarte 
Ferreira que saíram do CONFAE. Essa Moção será preparada pela Digefae e apresentada 
na próxima reunião. V. Apresentação de parecer – Projeto FRDEDF – O Conselheiro 
José Antônio fez a leitura prévia dos principais tópicos do parecer de análise do Projeto 
Avança Brasília da Federação Regional do Desporto Escolar do Distrito Federal e 
Entorno – FRDEDF, dando seu parecer de aprovação com Diligências a serem sanadas. 
O Conselheiro Flávio questionou sobre os critérios e justificativas da escolha das cinco 
modalidades apresentadas no projeto, indagando ao relator, que informou não haver 
manifestação no projeto neste sentido. O Conselheiro Luiz Barreto informou que 
supostamente poderia está havendo uma sobreposição das atividades e atribuições nesse 
projeto esportivo em concorrência com outras entidades da OSC e/ou entes do GDF, no 
quesito da inexigibilidade e que as outras fontes de recursos 170 e 171 têm poucos 
recursos e não daria para suprir o alto valor desse projeto. O Conselheiro Luís Maurício 
ponderou que o Projeto precisa ser reescrito, porque extrapola a previsão legal de 
utilização da fonte dos recursos que compõe, majoritariamente, o Fundo de Apoio ao 
Esporte (prognóstico das loterias federais – fonte 125/325), visto que o projeto propõe 
ações para o esporte de alto rendimento, além de aparentemente a Federação de 
Desporto Escolar extrapolar o próprio regimento ao propor atendimento a adultos. 
Aponta ainda quanto a impossibilidade de inexigibilidade no caso, tendo em vista que o 
projeto propõe ações que são desenvolvidas por outras instituições de renome no Distrito 
Federal , como no caso do CETEFE no que tange o esporte para pessoas com 
deficiência. Informou também que um dos locais mencionados de execução do projeto, o 
“CIEF”, não comporta estrutura e recurso para esse fim e desconhece pedido de 
liberação do CIEF para implantação de atividades deste projeto naquele centro, até por 
que esta sendo administrado pela Secretaria de Estado de Educação. O Conselheiro Luiz 
Barreto orientou que o Projeto fosse encaminhado à Assessoria Jurídica Legislativa da 
própria SEL para responder os questionamentos, se há amparo legal da utilização da 
Fonte de Recurso para esse fim de liberação de recursos públicos para o fim de atender o 
projeto esportivo e se é caso de dispensa de licitação. O Conselheiro Luís Maurício 
informou que não vê necessidade do encaminhamento do processo à AJL, visto que 
interpretando o Projeto não há o que questionar na utilização da Fonte 125, pois por 
mais que ela se torne 325 através do Superávit, a origem dela continua sendo a mesma e 
dessa forma, não há possibilidade de aprovação do mesmo. O que possivelmente 
inviabilizará a sua realização e o repasse do recurso. Após discussão do Colegiado a 
respeito das diligências apresentadas e das sugestões e ponderações dos Conselheiros. O 
Vice Presidente então colocou em votação o encaminhamento à AJL ou pela proposta do 
Conselheiro Luís Mauricio pelo encaminhamento à Federação para ajustes necessários, 
sendo aprovado pela maioria dos Conselheiros e com único voto diverte do Conselheiro 
Luís Mauricio, assim após a deliberação foi decidido que o processo será disponibilizado 
no SEI à AJL, via ofício da Digefae, para a devida manifestação com relação a 
inexigibilidade de chamamento publico da FRDEDF, uma vez supostamente podem 
existir outras entidades e órgãos do GDF que desenvolvem atividades correlatas e que 
seja feita uma avaliação a respeito da viabilidade do uso da fonte desse recurso 325, 
derivada da fonte 125 (prognóstico das Loterias Esportivas, Lei Federal), se é cabível a 
inexigibilidade da Federação e se a mesma estaria ou não extrapolando suas atribuições 
regimentais dentro do projeto apresentado pela entidade. VI. Curso de Capacitação – 
Conselheira Carla Ribeiro – A Conselheira Carla orientou da necessidade de serem 
realizados treinamentos e cursos aproveitando o período de quarentena, aos atletas e 
entidades utilizando os programas de trabalho disponíveis para esse fim no QDD do 
CONFAE, por sugestão do Conselheiro Flavio, que foi acatada e contemplada pelos 
demais, em que os Conselheiros Carla Testa e José Antônio prepararão duas minutas de 
projetos a serem apresentados à nova Secretaria da pasta e junto as áreas competentes da 
SEL para a devida formatação de projetos, um na área de TI visando a criação, 
implantação e manutenção de sistema de informatização para atender tanto o CONFAE, 
FAE, SEL e seus programas e outra minuta de projeto para formação, capacitação e 
atualização os gestores das OSC’s, atletas, servidores do CONFAE, da SEL, em 
elaborar, executar e monitorar projetos esportivos, prestação de contas, acesso aos 
recursos públicos do FAE e legalização de suas agremiações e projetos, em que tais 
projetos, ações e contratações, segundo fala do Conselheiro Luiz Barreto, podem 
naturalmente ser executados pelo próprio Conselho, estando previsto nas naturezas de 
despesas dentro do QDD do CONFAE. VII. Bolsa Atleta Paralímpica – O Conselheiro 
Flavio Santos informou que a Secretaria de Esporte criou um grupo de Trabalho para 
debater questões relacionadas ao Programa Bolsa Atleta Paralímpica e elaborar uma 
proposta para poder reformular a legislação referente à Bolsa Atleta Paralímpica, 
inicialmente alterando os valores de cada bolsista, porém não há participação de nenhum 
Conselheiro do CONFAE, sendo que o CONFAE que faz o pagamento mensal da Bolsa 
Atleta Paralímpica. Solicitou também que fosse criado um grupo de trabalho no 
CONFAE para verificar se há previsão de recurso no orçamento do Fundo, a legalidade 
da construção de aumento de valores, e se não houver qual a sugestão para que o 
pagamento com aumento também seja efetuado pela Secretaria. O Vice Presidente 
ponderou que há necessidade de membros do CONFAE para participarem do Grupo de 
Trabalho da Secretaria, já que o recurso de pagamento é do Fundo. Ficou acordado que 
os Conselheiros irão aguardar a nova Secretária se posicionar a respeito do tema, se 
continuar com o Grupo de trabalho na Secretaria, o CONFAE irá solicitar a inclusão de 
membros do Conselho para participarem efetivamente. O Vice Presidente através do 
sorteio anteriormente realizado de análise de CRC designou o Conselheiro Filipe Guedes 
para analisar o pedido de Emissão de CRC da Associação Educação-Esporte dos 
Portadores de Necessidades Educativas Especiais & Amigos - AEEP-DF. O Conselheiro 
Flávio solicitou que com a máxima brevidade se definisse o calendário de reuniões do 
CONFAE e o planejamento de suas ações no corrente ano e que o Vice Presidente
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estabelecesse o contato com a nova Secretaria de Estado de Esporte e Lazer apresentando 

o Conselho, seus membros e o trabalho realizados de sua competência, o que foi aceito 

por todos. Em ato contínuo o Vice Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 

presente reunião às 17h10min. JOSÉ ANTÔNIO SOARES SILVA, Vice Presidente do 

Conselho, Conselheiro Titular, Representante das Associações Federações Desportivas do 

Distrito Federal; LUÍS MAURÍCIO MONTENEGRO MARQUES, Conselheiro Titular, 

Representante da Secretaria de Estado de Educação; KWAME DE MELLO, Conselheiro 

Titular, Representante da Secretaria de Estado de Economia; JOSÉ LUIZ MARQUES 

BARRETO, Conselheiro Titular, Representante da Secretaria de Estado de Economia; 

FILIPE FERREIRA GUEDES, Conselheiro Suplente, Representante do Esporte 

Universitário; FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS, Conselheiro Titular, Representante da 

PARAESPORTE - Associação dos Representantes dos Esportes para Pessoas com 

Deficiência; CARLA RIBEIRO TESTA, Conselheira Titular, Representante dos Atletas; 

ANA ELENARA PINTOS, Diretora do CONFAE/SEL; YARA LOPES CONDE 

MARTINS, Assessora do CONFAE/SEL; FRANCISCA NATHANY DOS SANTOS 

BARROS, Chefe do Núcleo de Gestão do CONFAE/SEL.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS

 

DECISÃO Nº 15, DE 13 DE MAIO DE 2020

O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO 

FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL, POR MEIO DE SEU PRESIDENTE, Interino, 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 Licença de Instalação Reforma requerido pela empresa 

DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS, registrada sob o CNPJ nº 00.001.388.0003-

07, para o exercício da atividade de Posto revendedor de combustível, localizado no Setor 

Econômico de Sobradinho Quadra 11 AE 01 - Sobradinho/DF, referente ao processo de 

licenciamento ambiental nº 00391-00017808/2017-90, nos termos do Parecer Técnico nº SEI-

GDF n.º 388/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

DECISÃO Nº 16, DE 13 DE MAIO DE 2020

O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO 

FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL, POR MEIO DE SEU PRESIDENTE, Interino, 

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 requerimento de Licença de Operação requerido por CARLOS 

OBERTO CORRÊA DA COSTA, registrada, para o exercício da atividade de Irrigação, 

localizado na DF 285, Km 10,5, Paranoá, Distrito Federal, referente ao processo de 

licenciamento ambiental nº 00391-00013847/2017-18, nos termos do Parecer Técnico LO 

SEI-GDF n.º 4/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO Nº 333, DE 29 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a fiscalização pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal das contratações 

realizadas pelo Governo do Distrito Federal para o enfrentamento da emergência em saúde 

pública decorrente do novo coronavírus (SARS-COV-2), agente causador da Covid-19.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da 

competência que lhe confere o art. 16, inciso L do Regimento Interno, tendo em vista o 

decidido pelo egrégio Plenário no Processo nº 0060000000445/2020-73-e;

Considerando as medidas adotadas pelo Governo do Distrito Federal, por meio dos Decretos 

nºs 40.526/20, 40.546/20 e 40.583/20, visando o enfrentamento da emergência em saúde 

pública decorrente do novo coronavírus (SARS-COV-2), agente causador da Covid-19;

Considerando a necessidade de racionalização administrativa e de constante aperfeiçoamento 

das ações de controle externo;

Considerando a solicitação constante do Ofício nº 03/2020-GCIM e os debates ocorridos nas 

Sessões Ordinárias nºs 5502 e 5503 por ocasião do exame dos Processos nºs 00600-

00000209/2020-57-e e 00600-00000312/2020-05-e, resolve:

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação constante do Anexo I, com o objetivo de orientar a 

fiscalização das contratações realizadas pelo Governo do Distrito Federal – GDF para o 

enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus (SARS-

COV-2), agente causador da Covid-19.

Art. 2º Os processos de controle externo relativos à fiscalização prevista no art. 1º 

deverão ser identificados no Sistema e-TCDF com as expressões "Processo Urgente” e 

“Covid-19”, a fim de propiciar a adequada celeridade processual.

Art. 3º As unidades técnicas na execução do Plano de Ação de que trata o art. 1º 

deverão observar as seguintes diretrizes:

I – aplicar de maneira extensiva o regramento e os princípios previstos na Lei nº 

13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que simplificou o processo de contratação e 

flexibilizou temporariamente diversas obrigações impostas ao gestor público para que a 

população usufrua, o quanto antes, dos bens e serviços imprescindíveis ao 

enfrentamento da pandemia;

II – priorizar a fiscalização das contratações com elevada materialidade, risco e 

relevância envolvidos;

III – programar para o momento oportuno as fiscalizações cujo objeto almeje 

principalmente o aperfeiçoamento ou a melhoria dos serviços públicos;

IV – planejar e executar remotamente as fiscalizações, ainda que a impossibilidade de 

comparecimento ao órgão ou entidade jurisdicionado resulte em limitação à ação de 

controle externo;

V – priorizar a execução da fiscalização por meio do cruzamento dos registros 

constantes nas bases de dados próprias ou custodiadas pelo TCDF ou órgãos públicos 

distritais ou federais;

VI – fomentar o caráter pedagógico e preventivo das ações de controle externo, 

oportunizando ao gestor público a possibilidade de regularizar eventual impropriedade 

identificada na fiscalização, sem prejuízo aos interesses gerais;

VII – examinar as contratações à luz do momento em que foram realizadas, 

considerando as circunstâncias práticas que houver imposto, limitado ou condicionado 

a ação do gestor público, sem prejuízo dos direitos dos administrados, nos termos do 

art. 22, caput e § 1º, da Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018;

VIII – buscar verificar se, à época da contratação, inexistia a condição que ensejou a 

dispensa ou inexigibilidade de licitação ou a flexibilização de requisito legal, sempre 

que apontar a ausência ou a insuficiência da justificativa requerida do gestor público;

IX – buscar verificar, quando houver evidência de “preços abusivos” (sobrepreços), se 

os valores praticados não constituem oscilações ocasionadas pela variação de preços 

em tempos de pandemia, considerando as justificativas dos gestores que deverão 

constar no respectivo processo administrativo;

X – dispensar a realização de ação de controle externo quando houver fiscalização 

análoga no âmbito da Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF, cujos 

resultados deverão ser acompanhados pelo corpo técnico e levados oportunamente ao 

conhecimento do Plenário;

XI – verificar o cumprimento das disposições contidas na Lei nº 13.019/2014, bem 

como dos requisitos de dispensa e/ou inexigibilidade de chamamento público 

requeridos nas celebrações de termos de colaboração, de fomento, de acordos de 

cooperação e outras parceiras estabelecidas com organizações da sociedade civil no 

período da pandemia.

Art. 4º As diretrizes indicadas nos incisos VII a IX do artigo anterior deverão ser 

atendidas pelo signatário de denúncia, representação ou documento que solicite a 

fiscalização de contratação relacionada ao enfrentamento da pandemia.

Art. 5° Diante do dever de prestar contas, previsto no art. 70, parágrafo único da 

Constituição Federal, e no art. 77, parágrafo único da LO/DF, os órgãos e entidades 

integrantes do Complexo Administrativo do Distrito Federal, durante a vigência do 

Decreto Legislativo nº 2.284/2020, deverão fazer constar, no bojo dos processos 

administrativos que impliquem em despesas ao erário, de maneira expressa e em 

documento específico, motivação para o respectivo gasto, que demonstre de maneira 

clara e objetiva a sua legitimidade, no que se refere à necessidade, à conveniência e à 

oportunidade dos dispêndios, considerando o contexto de limitação financeira e 

orçamentária decorrente do atual cenário de emergência em saúde pública.

Art. 6° A Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública – Semag deverá consolidar o 

resultado das ações realizadas pelo Tribunal de forma a subsidiar a elaboração do 

Relatório Analítico sobre as Contas do Governo do Distrito Federal, referente ao 

exercício financeiro de 2020.

Art. 7° O Núcleo de Informações Estratégicas – NIE e a Assessoria de Planejamento 

Estratégico da Fiscalização – APE deverão dar o suporte necessário às unidades 

técnicas encarregadas da execução das ações de controle externo previstas no Plano de 

Ação, cooperando na obtenção e tratamento dos dados e na avaliação dos riscos das 

contratações realizadas para enfrentamento da pandemia.

Art. 8° A Secretaria-Geral de Controle Externo – Segecex fica autorizada a 

reprogramar a execução de auditorias e demais ações previstas no Plano Geral de Ação 

– PGA, referente ao exercício de 2020, a fim de priorizar a fiscalização das 

contratações realizadas para enfrentamento da pandemia.

Art. 9º A Presidência do Tribunal de Contas do Distrito Federal fica autorizada a 

expedir os atos necessários à operacionalização desta Resolução e a dirimir os casos 

omissos.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANILCÉIA MACHADO
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