
deverá selecionar a opção “não tenho interesse em prestar o serviço voluntário em outra 
unidade”.

§2º No caso do parágrafo anterior, no momento da distribuição, se não houver vaga nas 
Unidades priorizadas, o servidor será excluído da lista de distribuição e não prestará o 
Serviço Voluntário naquela respectiva data." (NR)

"Art. 13. O servidor que se inscrever de maneira equivocada, em dia que não está 
relacionado ao seu respectivo plantão ou regime de trabalho, ficará inabilitado a prestar 
o Serviço Voluntário nos 30 (trinta) dias subsequentes à data da execução do Serviço 
Voluntário que se inscreveu equivocadamente.

Parágrafo único. O previsto no caput se aplica ao servidor que, mesmo ciente de 
impedimento para prestar o Serviço Voluntário em determinada data, se inscreve para a 
execução do Serviço Voluntário." (NR)

"Art. 14. Desde que haja disponibilidade orçamentária e de acordo com os interesses e 
necessidades da Administração Pública, as vagas de cada Serviço Voluntário serão 
preenchidas pelos servidores na ordem de classificação.

§ 1º A ordem de classificação será gerada pelo site de inscrição, de acordo com a data e 
horário de finalização de inscrição de cada servidor.

§2º As vagas de Serviço Voluntário serão preenchidas dentro da ordem de classificação 
de inscritos para aquele determinado dia, tendo prioridade na convocação quem tenha 
menor carga horária de convocação para o Serviço Voluntário no respectivo mês.

§3º Revogado." (NR)

"Art. 15. Após a inscrição, caso surja algum impedimento superveniente, o servidor 
deverá comunicar, em até 24h após o conhecimento da situação impeditiva, à Comissão 
do Serviço Voluntário via e-mail, para uma possível substituição e demais 
providências." (NR)
"Art. 16 Havendo informação de impedimento, o servidor poderá contestá-la junto a 
sua Unidade de Lotação no prazo de 02 (dois) dias a contar da notificação do 
impedimento imputado.
Parágrafo único. Sendo provida a contestação do servidor, a Unidade de Lotação deverá 
comunicar imediatamente à Comissão do Serviço Voluntário." (NR)
"Art. 17. Até 48 horas antes da prestação do Serviço Voluntário, a Subsecretaria do 
Sistema Socioeducativo comunicará, por e-mail, ao servidor inscrito as informações 
relativas à data, horário e Unidade de prestação do Serviço Voluntário do mês 
subsequente, bem como publicará a informação no site." (NR)
"Art. 18. O servidor poderá cancelar a participação no Serviço Voluntário a que se 
inscreveu ou foi convocado.
§1º O cancelamento contido no caput deverá ser comunicado à Comissão do Serviço 
Voluntário da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, no prazo previsto no art. 15, 
por e-mail.
§2º Desde que a causa seja superveniente à inscrição no Serviço Voluntário, o 
cancelamento que está amparado em justificativa legal contida no art. 7º, inciso I, 
alíneas "e", "f", "i", "j", "o", "q", “x”, incisos III e IV desta Portaria, realizado no prazo 
estipulado no art. 15, não ensejará penalidade ao servidor.
§3º Caso o cancelamento esteja amparado no §2º deste artigo, o servidor deverá anexar 
os documentos comprobatórios.
§4º O cancelamento amparado em justificativa legal, realizado fora do prazo estipulado 
no art. 15, ensejará a inabilitação para prestar o Serviço Voluntário nos 30 (trinta) dias 
subsequentes à data em que deveria ter prestado o Serviço Voluntário." (NR)
"Art. 18-A O cancelamento da participação não amparado em justificativa legal deverá 
ser realizado no prazo máximo de 72h da inscrição para a prestação do serviço 
voluntário.
§1º O cancelamento realizado no prazo estipulado no caput ensejará a inabilitação a se 
inscrever novamente para prestar o Serviço Voluntário nos 30 (trinta) dias subsequentes 
à data em que deveria ter prestado o Serviço Voluntário.
§2º O cancelamento realizado fora do prazo estipulado no caput ensejará a inabilitação 
a se inscrever novamente para prestar o Serviço Voluntário nos 90 (noventa) dias 
subsequentes à data em que deveria ter prestado o Serviço Voluntário."
"Art. 18-B A ausência injustificada do servidor devidamente convocado para o Serviço 
Voluntário ensejará na sua inabilitação para inscrição pelos próximos 90 (noventa) dias 
a contar da data em que deveria ter prestado o serviço."
"Art.25-A. Aplicam-se as novas regras e prazos de impedimento aos servidores que já 
estejam cumprindo os respectivos impedimentos na data de publicação dessa Portaria, 
se mais benéfico."
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO ANTÔNIO DE AMARAL CARVALHO

SECRETARIA DE ESTADO DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 67, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO 

FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único, do artigo 105, da 

Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 60, de 04 de junho de 2020, publicada no DODF nº 

107, de 08 de junho de 2020, página 09.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA

PORTARIA N° 68, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único, do artigo 105, da 
Lei Orgânica do Distrito Federal, nos termos estabelecidos na Resolução nº 102, de 15 de 
julho de 1998, do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, Decreto nº 37.096, de 2 
de fevereiro de 2016 e da Instrução Normativa nº 04, de 21 de dezembro de 2016, da 
Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, resolve:
Art. 1º Instaurar o Processo SEI de Tomada de Contas Especial nº 00110-00001071/2020-
06, referente às irregularidades nos Contratos nos 015/2014-SO, 002/2015 - SINESP e 
003/2015 - SINESP, conforme recomendação constante no Relatório de Inspeção n° 
08/2019-DATOS/COLES/SUBCI/CGDF, Item 1.6, letras "a" e "c".
Art. 2º Determinar a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial - CPTCE para, 
no prazo de 90 (noventa) dias, apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o 
dano causado ao Erário do Distrito Federal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO 
DE ESPORTE E LAZER

FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte, às onze horas e doze minutos, por 
Videoconferência (Decreto nº 40.546, de 20/03/2020, art. 2°), foi realizada a 68ª 
Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte do 
Distrito Federal - CONFAE, com a presença dos Senhores (as): Celina Leão Hizim 
Ferreira, Secretária de Esporte e Lazer; 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 68ª 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 deu posse à nova Presidente do Conselho de 
Administração do Fundo de Apoio ao Esporte, Celina Leão Hizim Ferreira, dando a 
ela a palavra, bem como também para presidir a reunião. IV. Aprovação da pauta e de 
informes gerais; A pauta foi aprovada. V. Apresentação da Presidente do Conselho de 
Administração do Fundo de Apoio ao Esporte e Secretária de Estado de Esporte e 
Lazer, Celina Leão – na oportunidade, a presidente relatou a sua trajetória perante o 
esporte, considerando vínculos pessoais e profissionais no campo, bem como, suas 
aspirações enquanto Secretária de Estado e Presidente CONFAE. Além disso, 
destacou o quanto acredita no esporte e no lazer como ferramenta social e deseja 
implementar uma política de democratização de acesso a estes direitos, solicitando a 
colaboração do grupo de conselheiros na recepção de projetos da secretaria, bem 
como, da sociedade civil sob esta perspectiva. Além disso, a Presidente aproveitou o 
momento pra falar um pouco do trabalho desenvolvido por ela nessas semanas na 
gestão da SEL. Enfatizou a importância de ter contato com o apoio do Governador 
Ibaneis Rocha para a edição do Decreto que incluiu os profissionais de educação 
física na área da saúde, estando incluso nas categorias tidas como serviços essenciais 
durante a pandemia. Destacou a importância da reabertura dos Parques, garantidas 
todas as condições de segurança, visando a saúde física e mental das pessoas que 
praticam alguma atividade física, bem como, de sua preocupação com a ampliação do 
atendimento dos programas já existentes da secretaria. Na sequência, todos os 
Conselheiros presentes se apresentaram, bem como, a equipe administrativa ao do 
CONFAE, em que informaram o segmento que representam da sociedade civil ou do 
estado, suas experiências, formações profissionais e/ou técnicas e representações 
esportivas e saudaram a presidente, dando boas vindas, reforçando no geral o 
interesse em colaborar para o alcance dos objetivos por ela anunciados, no fomento ao 
esporte do DF e no apoio aos projetos esportivos das OSC’s de forma ainda mais 
democrática e aos bons programas e projetos desenvolvidos pela SEL. Em seguida as 
servidoras Yara Conde e Francisca Nathany que dão o importante apoio 
administrativo do Conselho, fizeram uso da palavra e também de forma resumida 
informaram sobre o exercício de suas funções expectativas de trabalho no âmbito de 
atuação e apoio técnico a nova gestão para o bom e seguro funcionamento do 
CONFAE. VI. Apresentação da Nota Técnica da AJL da Casa Civil ao Conselho para 
devidas providências - O Conselheiro Kwame fez uma breve fala a respeito da Nota
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Técnica encaminhada ao CONFAE pela Assessoria Jurídica Legislativa - AJL da Casa 

Civil, esclarecendo que ela trata da minuta de decreto (38943644), apresentada pela 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, contendo designação de 

membro para composição do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao 

Esporte – CONFAE e faz recomendações no que se refere aos requisitos formais e 

pessoais de membros para composição de órgão de deliberação coletiva. Assim, 

solicitou ciência de todos os conselheiros. VII. Panorama Superávit e Criação de 

Operação Especial por meio de um Projeto de Lei, para utilização da Natureza de 

Despesa 335041 - O Conselheiro Luiz Barreto informou sobre a elaboração de um 

Oficio a Subsecretaria do Tesouro, disponível no SEI, restando somente a assinatura 

da Presidente do Conselho visando a continuidade dos tramites no que se referem ao 

Superávit. Durante sua fala, a Presidente identi?cou o oficio e autorizou de imediato a 

sua assinatura. No que diz respeito à Criação de Operação Especial por meio de um 

Projeto de Lei, para utilização da Natureza de Despesa 335041, destacou que se faz 

necessária a criação de um processo no SEI, devendo este, ser encaminhado a 

SAORC, para que seja instruído a Criação do Projeto de Lei. Além disso, o 

Conselheiro Luis Barreto destacou a importância de encontrar formas de executar o 

superávit ainda este ano, no valor de aproximadamente R$14 milhões. VIII. 

Elaboração do Planejamento das Ações do CONFAE 2020 – A Presidente sugeriu que 

a próxima reunião ordinária (mês de julho), fosse realizada de forma presencial, com 

todos os cuidados necessários que o momento exige, respeitado em todo o caso o 

eventual impedimento presencial de alguns membros, do que participaria normalmente 

por videoconferência com os demais, devendo ocorrer na primeira semana do mês, 

com tempo hábil para a colaboração da formação da pauta e o encaminhamento de 

todas as demandas tratadas na reunião anterior e/ou pendentes de deliberação, cuja 

sugestão foi acatada por todos. Na sequência, o Conselheiro José Antônio e Carla 

Testa, destacaram a necessidade de valorizar projetos que visem a implementação de 

cursos de capacitação e qualificação da de todos os atores das OSCs, atletas e 

servidores que vivem o esporte do DF, nas áreas administrativas, RH, legislação 

vigente e contábil, documental, elaboração, execução, monitoramento e prestação de 

contas de projetos esportivos de rendimento e de cunho social, bem como na efetiva 

criação, implantação e manutenção de um esperado e importante sistema e programas 

específicos de TI que atenda tanto o CONFAE quanto a SEL nos seus programas e 

ações, projetos estes a serem desenvolvidos pela equipe técnica da SEL e com 

recursos do FAE e pelo Conselho executados, destacando que as duas ações já foram 

aprovados anteriormente por este Conselho e constante do QDD, deverão ser 

apresentadas as duas minutas em breve a SEL, para abertura de dois processos no SEI. 

IX. Nova Definição ou Ratificação do Calendário das Reuniões Ordinárias para 2020 

– o Vice Presidente José Antônio abordou a importância da existência e manutenção 

de uma agenda de reuniões ordinárias mensais do CONFAE, segundo o que dispõe o 

Anexo II do regimento interno do Conselho, instado no Decreto 34.522/13, em que tal 

realização regular e legal deve ter dia e horário certo, conforme decidido em fevereiro 

deste corrente ano, a saber, toda primeira semana de cada mês, nas terças feiras 

preferencialmente às 09h, para que tanto o apoio administrativo quanto os conselheiros 

membros possam organizar suas agendas e compromissos e participarem efetivamente 

com propriedade dessas reuniões, colocado em manifestação o assunto, teve se a 

concordância de todos. X. Bolsa Atleta - A Presidente informou da necessidade de 

suplementar o Bolsa Atleta com recursos do FAE, em que o Senhor Vice Presidente 

teceu comentários e trouxe informações sobre o PCB, Lei 2.402/99 - Bolsa Atleta 

Olímpica com 16 modalidades, como sendo um importante programa desenvolvido e 

mantido com orçamento da SEL, Lei 2.402/99, tendo em vista que em 2020 houve um 

significativo e justo reajuste em 93% no benefício pago aos atletas, tendo em vista a 

existência na Lei de um dispositivo de reajuste automático pela UFIR, mas sem 

previsão orçamentária em 2019/2020, em que eram contemplados 136 atletas ao um 

custo mensal de R$ 67.285,80, com o reajuste, chegará a R$ 129.914,04. Destaca se 

que a Bolsa paralimpica e financiada com recursos do FAE e que o QDD do FAE 

contempla em um de seus programas a concessão da Bolsa Atleta e a destinação 

também do superávit, na fonte 325 de mais de um milhão de reais para essa mesma 

rubrica em 2020. Em seguida a Presidente, solicitando a manifestação dos 

conselheiros, para tal, compartilhou dados: Gasto mensal executado: R$140.927,57; 

Demanda que será utilizada até o ?nal de 2020: R$845.565,42; Saldo disponível: 

R$254.115,39; Necessidade de complementação/até o ?nal do exercício 2020: R$ 

591.450,03. Todos foram favoráveis ao atendimento a demanda em que os 

Conselheiros aguardarão pelo administrativo do CONFAE o pedido formal com o 

valor exato do recurso pleiteado, acompanhado da justificativa e dos necessários 

dados, para embasar com propriedade o entendimento dos conselheiros nas 

deliberações do importante assunto, devendo a solicitação compor um competente 

processo e ser submetida a área jurídica para análise e considerações a respeito da 

legalidade e viabilidade da liberação da forma mais célere e segura do recurso 

solicitado pela SEL para atender a Bolsa Atleta Olímpica, seja por 

descentralização, seja pelo uso de recurso da fonte 325 ou pela alteração do QDD 

do FAE. Na oportunidade o Conselheiro Luís Maurício registrou a importância de 

se considerar a legislação vigente na destinação dos recursos do fundo, destacando 

que o atualmente o FAE é composto majoritariamente por recursos

da fonte 125/325, prognóstico das loterias federais, tendo sua destinação prevista 

conforme as leis 9.615 de 24 de março de 1998 e 13.756 de 12 de dezembro de 2018. 

Destaca ainda que tais legislações não têm previsão de aporte de recursos para o esporte 

de alto rendimento, sendo sua destinação prioritária para jogos escolares admitindo 

também aporte ao esporte educacional, construção/ampliação e recuperação de instalações 

esportivas e apoio ao desporto para pessoas com deficiência. Por ?m, sugeriu que o FAE 

precisa arrecadar recursos de outras fontes para ampliar suas possibilidades de apoio ao 

esporte no DF.Neste importe a Presidente fez um contra ponto e leu os dispositivos do LC 

nº. 326/2000, em especial os artigos 3º e 4º, que tratam sobre as finalidades e os 

segmentos esportivos que o FAE deve atender e fomentar. O Conselheiro José Antônio, 

enquanto presidente da Comissão Permanente de Legislação e Normas esclareceu que os 

artigos 2º, Incisos e 5º do Anexo I do Decreto 34.522/13, que rege o FAE e claro em 

definir a finalidade do atendimento dos projetos esportivos e os seis segmentos, art. 4º: 

(além do esporte de educação, o de rendimento, de participação, de cunho social, para 

pessoas com deficiência e universitário), que podem ser contemplados com as fontes de 

recursos do FAE e até outros objetivos que a SEL considerar relevantes com a aprovação 

do CONFAE, conforme dispõe a LC 861/13. Ainda sobre o tema da análise e deliberação 

do recurso da Bolsa Atleta Olímpica, o Conselheiro José Antônio sugeriu a realização de 

uma reunião extraordinária para tratar Exclusivamente da pauta do Bolsa Atleta e ficou 

definido pela Presidente e por todos ser a princípio no dia 10 de junho de 2020 (quarta-

feira) às 14 horas por videoconferência. Foi distribuído ao Conselheiro Flávio Santos para 

Análise e Elaboração de Parecer o processo de solicitação de CRC da Associação de 

Técnicos e Atletas Cristãos - ATAC. Em ato contínuo a Presidente agradeceu a presença 

de todos e encerrou a presente reunião às 12h48min. CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA, 

Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte, Secretária de 

Esporte e Lazer; 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; FRANCISCA NATHANY DOS 

SANTOS BARROS, Chefe do Núcleo de Gestão do CONFAE/SEL; YARA LOPES 

CONDE MARTINS, Assessora do CONFAE/SEL.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO BÁSICO

 
DESPACHO N.º 82, DE 16 DE JUNHO DE 2020

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - Adasa, no uso das atribuições 
regimentais, conforme o disposto no inciso I do artigo 22 da Lei nº. 4.285, de 26 de 
dezembro de 2008 e suas alterações posteriores, Decreto n.º 40,550, de 23 de março de 
2020, Decreto n.º 18.328, de 08 de junho de 1997, Contrato de Concessão n.º 001, de 2006 
e suas alterações posteriores, Resolução Adasa n.º 07, de 06 de maio de 2020, tendo em 
vista Deliberação da Diretoria Colegiada, e o que consta do Processo SEI nº. 00197-
00001105/2020-79, e considerando a solicitação da empresa 2008 Empreendimentos 
Comerciais S/A para isenção da cobrança do Fator K, bem como redução do m3 da água 
em pelo menos 50% do valor atual, em função das medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública, que resultaram no fechamento temporário do 
estabelecimento Boulevard Shopping, Resolve: indeferir a solicitação da empresa 2008 
Empreendimentos Comerciais S/A, nos termos do voto do Diretor Relator.

PAULO SALLES

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS

 

DESPACHO DO PRESIDENTE

Em 17 de junho de 2020

TORNAR SEM EFEITO a publicação do Aviso n.º 5, de 09 de junho de 2020, publicada 

no DODF nº 110, de 15 de junho de 2020, página 53, considerando as limitações de 

convívio social impostas pela COVID 19, e considerando a necessidade de adequação e 

aperfeiçoamento dos instrumentos utilizados para oportunizar a participação popular na 

construção do Plano de Manejo do Parque Ecológico do Areal.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

Interino
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