
§ 3º As solicitações de entrevistas, bem como quaisquer demandas de profissionais e
veículos de comunicação, com dirigentes e outros servidores e/ou representantes da
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, devem ser direcionadas à Assessoria
de Comunicação por meio do e-mail <imprensa.fapdf@fap.df.gov.br> com antecedência
mínima de 2 (dois) dias.
§ 4º As solicitações referentes aos incisos VI, VII, VIII e IX poderão alternativamente ser
encaminhadas por meio e-mail <imprensa.fapdf@fap.df.gov.br>.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

MARCO ANTÔNIO COSTA JÚNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA Nº 63, DE 05 DE MAIO DE 2021
Fixa o preço público para a utilização dos espaços internos dos bens públicos sob a gestão
da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal e dá outras providências.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL,
Interina, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 105, parágrafo único, inciso III, da
Lei Orgânica do Distrito Federal, o art. 1º, inciso IV, do Regimento Interno desta
Secretaria, aprovado pelo Decreto nº 34.195, de 06 de março de 2013, e tendo em vista o
disposto no artigo 2º do Decreto nº 17.079, de 28 de dezembro de 1995, resolve:
Art. 1º Fixar o valor do preço público dos espaços internos dos bens públicos geridos pela
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, a serem cobrados
mensalmente das entidades sem fins lucrativos.
Art. 2º O preço público correspondente à utilização dos bens públicos fica estabelecido no
valor de R$ 12,11 (doze reais e onze centavos) por metro quadrado (m2), compreendendo
exclusivamente os ambientes internos das áreas edificadas sob a gestão da Secretaria de
Estado de Esporte e Lazer.
Art. 3º O valor do preço público estabelecido nesta Portaria será atualizado anualmente
pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE, em conformidade com o art. 1º da Lei Complementar
nº 435, de 27 de dezembro de 2001.
Art. 4º As entidades deverão pagar as despesas relativas à manutenção, conservação,
limpeza, energia elétrica, água, esgoto e outras, proporcionalmente à área útil ocupada.
Art. 5º Compete à Secretária de Estado de Esporte e Lazer autorizar, permitir ou conceder,
a requerimento das entidades mencionadas no art. 1º, isenção ou redução do preço
público, caso reconheça, justificadamente, a existência de relevante interesse público na
utilização dos bens públicos.
§ 1º No ato do requerimento, a entidade deverá solicitar a isenção ou redução do preço
público e, fundamentadamente, demonstrar o relevante interesse público em decorrência
da utilização do bem público, instruindo os autos com os documentos pertinentes.
§ 2º A redução do preço público não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do
valor estabelecido no art. 2º desta Portaria.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GISELLE FERREIRA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RETIFICAÇÃO
Na Ordem de Serviço nº 43, de 28 de abril de 2021, publicada no DODF nº 80, de 30 de
abril de 2021, página 49, ONDE SE LÊ: "...referente a não aprovação das contas...", LEIA-
SE: "...referente a aprovação com ressalva das contas...".

FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Ao décimo terceiro dia do mês de Abril de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta e
oito minutos, foi realizada de forma presencial e por meio de videoconferência (Decreto nº
40.546, de 20 de março de 2020, art. 2°), no Gabinete da Secretária de Estado de Esporte e
Lazer do Distrito Federal – Edifício Luiz Carlos Botelho, 6º andar, a 78ª Reunião
Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito
Federal – CONFAE, com a presença dos Senhores e Senhoras membros: Giselle Ferreira
de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte do
Distrito Federal; José Antônio Soares Silva, Conselheiro Titular, representante das
Associações das Federações Desportivas do Distrito Federal e vice-presidente do
CONFAE; Francisco Grisólia Santoro, Conselheiro Titular, representante da Secretaria de
Estado de Economia; Filipe Ferreira Guedes, Conselheiro Suplente, representante do
Esporte Universitário; José Luiz Marques Barreto, Conselheiro Titular, representante da
Secretaria de Estado de Economia; Vinícius Luiz Cyrillo de Lima, Conselheiro Suplente
da Associação Representantes dos Esportes para Pessoa com Deficiência do Distrito
Federal - PARAESPORTE-DF; Carla Ribeiro Testa, Conselheira Titular, representante
dos Atletas; Magda Thereza Ungarelli Miranda; Conselheira Titular, representante da
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal - SEL; Marcelo Rozemberg
Ottoline de Oliveira, Conselheiro Titular, representante da Secretaria de Estado de
Educação, tendo como participante convidado na sessão o Sr. Clemiltom Oliveira
Rodrigues Júnior da SUAG/SEL. O corpo administrativo do CONFAE se fez presente

pela Sra. Yara Lopes Conde Martins, na qualidade de Diretora de Gestão do Fundo de
Apoio ao Esporte e pela Sra. Mônica Peres da Luz, como Chefe do Núcleo de Gestão do
Fundo de Apoio ao Esporte, e o Sr. João Vitor como apoio técnico na área de TI e
operacional no suporte da plataforma virtual da reunião virtual. A Presidente fez uso da
palavra, deu boas-vindas aos participantes e declarou aberta a 78ª Reunião Ordinária do
CONFAE, passando de imediato a condução da sessão ao Conselheiro José Antônio
Soares Silva, que na condição de vice-presidente assumiu a presidente do CONFAE com
todas as atribuições e prerrogativas do cargo na forma dos artigos 45, 46 e 47 do Decreto
nº 34.522/13 para todos os fins, que sequencialmente fez a verificação de quórum,
arguindo sobre eventuais justificativas de ausências, após ter constatado quórum
presencial e por videoconferência suficiente para abertura e deliberação, perguntado a
Sra. Yara Conde, diretora da DIGEFAE se havia alguma justificativa de ausência de
membro titular ou suplente, tendo por negativa à indagação, assim prosseguiu lendo de
inteiro teor ordenadamente a pauta em debate, sendo esta aprovada em sua íntegra,
entretanto ficou de ser deliberado ainda a pedido do participante e endossado por
conselheiros uma simples inversão de ordem de pauta do XI item em precedência ao de
número V que passará a ser o de número VI e assim sucessivamente, pela prévia e
justificada importância do tema do Superávit, sendo proposta ainda o acréscimo de mais
um item de pauta a pedido do Sr. Conselheiro Marcelo Rozemberg que trata da
apresentação do parecer sobre o pedido de CRC da entidade FBCR/DF, assim
consignadas as duas proposições e decisões na forma que se segue. Em seguida o Sr.
Presidente conferiu os procedimentos e leu os assuntos de pauta: Abertura, conferida; II.
Verificação de quórum, conferido em 100% para as deliberações; III. Justificativa das
ausências, não apresentadas pela DIGEFAE nesta sessão; IV. Aprovação da pauta e de
informes gerais; por unanimidade, constando duas propostas; V. Apresentação do Parecer
de Análise do Recurso do pedido de CRC do Instituto Eu Ligo - Conselheiro Filipe,
confirmado; VI. Apresentação do Parecer de Análise do CRC da Associação Luta pela
Vida – Conselheiro Luiz Barreto, confirmado; VII. Apresentação do Parecer de Análise
do CRC da Associação Pequenos Passos – Conselheira Magda, confirmado; VIII.
Apresentação do Parecer de Análise do CRC do São Sebastião Esporte Clube –
Conselheiro José Antônio, confirmado; IX. Apresentação do Parecer de Análise do CRC
do Instituto Ágape de Desenvolvimento Humano – Conselheiro José Antônio,
confirmado; X. Apresentação do pedido de Apoio a Evento da Confederação Brasileira
de Desportos de Surdos – CBDS com a Surdolimpíada Nacional, confirmado; XI.
Panorama Superávit (Alocação dos recursos provenientes da apuração) – Conselheiro
Luiz Barreto, confirmado. Em prosseguimento o Sr. Presidente indagou aos pares se
tinham algum assunto a acrescentar formalmente na ordem do dia ou mesmo em relação à
ordem da pauta, a serem debatidos e deliberados para todos os fins, fazendo uso da
palavra o participante Clemilton Oliveira solicitou ao Conselheiro responsável pela pauta
do superávit, dos eficientemente ao longo do exercício e segundo as demandas planejadas
e os recursos disponíveis. Tendo a resposta afirmativa com esclarecimentos técnicos
adequados. Em seguida pediu uso da palavra o Dr. Clemilton Oliveira, indagou como
participante do Conselheiro Barreto sobre o valor indicado no item 2 do quadro, onde se
referia a manutenção de espaços esportivos no valor de R$ 370,000,00 (trezentos e
setenta mil reais), esclarecendo que o valor destinado a este programa foi bem outro no
ano passado, fala acompanhada pelo Sr. presidente e confirmada pelos presentes, que
assim precisava ser feita a correção para aquisição de material esportivo e sugeriu que a
proposta fosse alterada e o valor aumentado para R$1.000,000(um milhão de reais), posto
o tema do acréscimo do valor em discussão teve-se o concorde de todos os membros. Em
seguida o Conselheiro Marcelo Ottoline, representante item XI, Luiz Marques Barreto e
aos demais conselheiros que o assunto do Panorama Superávit (Alocação dos recursos
provenientes da apuração) fosse o primeiro assunto de pauta, tendo a sinalização positiva
de todos, em seguida o Conselheiro Marcelo Ottoline pediu que se possível fosse feito a
inclusão em pauta da apresentação do Parecer de Análise do CRC da Federação de
Basquetebol em cadeiras de Rodas - FBCR/DF. Diante do exposto o presidente então
pergunta se todos estão de acordo com a alteração de ordem de pauta e a inclusão
proposta, não havendo manifestações contrárias neste ato, ficando assim deliberado por
unanimidade o aceite das duas proposições, seguiu assim com o primeiro assunto a ser
debatido: Panorama Superávit Alocação dos recursos proveniente, sendo conduzido o
assunto de forma bem técnica e didática pelo Conselheiro Luiz Marques Barreto, que fez
a apresentação de uma tabela com a explanação detalhada do panorama da apuração do
Superávit, conferindo a quantia apurada de R$ 32.794.369,79(trinta e dois milhões,
setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e nove
centavos), apresentando assim uma proposta prévia na sessão sobre uma distribuição
técnica de valores segundo os programas e naturezas constantes no QDD e orçamento do
ano de 2021, submeteu assim aos pares a avaliação preliminar sobre a composição dos
valores que serão colocados na nota de crédito adicional que faz parte do processo de
apuração do superávit financeiro submetendo então a mesa a comentários, sugestões,
ponderações e esclarecimentos que se fizerem necessários ao entendimento do Conselho.
Em que o presidente indagou se a presente proposta apresentada pelo nobre Conselheiro
Barreto, via previsão orçamentária, valores ora propostos e distribuídos, a rúbrica,
natureza e programas podem ser alterada Secretaria de Estado de Educação, questionou
onde entraria a fonte de recurso para os jogos escolares e reforma do CIEF, tendo
resposta do Conselheiro Luís Marques Barreto que a idéia é trazer para o fórum discutir a
necessidade de cada setor e fazer a distribuição equânime dos valores, havendo então
necessidade de suplementação nos elementos a mais no programa de trabalho. O
conselheiro Marcelo Ottoline, então deixa claro a mesa a necessidade de execução dos
jogos escolares da Secretaria de Educação com o montante de aproximadamente R$
3.500,000,00 (três milhões e quinhentos mil de reais) e a reforma do CIEF, de
aproximadamente R$ 2.500,000,00(dois milhões e quinhentos mil). Diante
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do exposto e dos pedidos de correções e adequações diversas na proposta ora apresentada pelo
Conselheiro relator Barreto, o Sr. Presidente propôs aos pares um prazo para melhor análise e
fechamento do documento. O Conselheiro Barreto esclareceu que é uma proposta inicial, que
poderá ser alterada se necessário. Sendo enaltecida a presteza no prazo acordado no levantamento
do superávit e na apresentação da proposta, pelo profissionalismo sem igual e a eficiência do Sr.
Conselheiro Barreto, enquanto relator da matéria. Em seguida a Sra. Giselle Ferreira, enquanto
Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal,
detectou que está havendo muitos pedidos de CRC´s e muitos atrasos na análise por diversos
motivos e consequentes reclamações das entidades e agremiações esportivas junto a SEL nesse
sentido, o que foi reforçado pelo Dr. Clemilton Oliveira. Sobre o assunto o Sr. Conselheiro José
Antônio, fez uso da palavra e reforçou aos pares, conforme consignado em atas anteriores, a
respeito da análise e da emissão de parecer escrito sobre o pedido de CRC - CONFAE, dentro do
prazo máximo acordado de resposta de 15(quinze) dias corridos, a contar da data liberada de fato
no acesso ao SEI pelo protocolo, TI da SEL e assim comunicado pela DIGEFAE no grupo e
diretamente no e-mail do conselheiro designado sequencialmente e assim também disponibilizado
o processo por e-mail com a documentação completa e conferida previamente pelo administrativo
do CONFAE, contendo o check list preenchido e com cumprimento dos regulares procedimentos.
Neste Sentido pediu aos conselheiros se esforcem com o cumprimento dos prazos para não causar
prejuízos para as entidades e também questionamentos sobre o trabalho desenvolvidos pelos
conselheiros, CONFAE e SEL. A Conselheira Carla Testa se manifestou em relação a liberação e
acesso a caixa SEI dos processos de CRC´s e pediu que ficasse consignado em ata dizendo que o
administrativo não estava cumprindo com os prazos, que estava demorando de encaminhar os
processos aos conselheiros para que eles pudessem dar seu parecer no prazo acordado. Ainda com
a palavra, a conselheira Carla Ribeiro ressaltou que os Pareceres dos conselheiros sempre são
apresentados nas reuniões subsequentes do CONFAE e que um caso fortuito com algum
conselheiro não era a regra. Sobre o assunto de análise dos processos que envolvem o pedido de
CRC, conselheiro Marcelo Ottoline, reclamou de sua falta de acesso ao processo que foi designado
e a demora para disponibiliza-lo no SEI, Com a palavra o Sr. presidente explicou que houve um
problema no protocolo, pois havia duas caixas de pedidos de CRC's e tal procedimento trouxe
confusão, além disso, o DIGEFAE não estava tendo acesso as pastas pelo sistema SEI, devido a
mudança interna na gestão do protocolo da própria SEL. O Conselheiro Filipe Ferreira informou
que recebeu apenas há 7 dias o processo, portanto no dia 07/04/2021, para apresentar na presente
reunião, e questionou porque havia sido encaminhado o processo de análise de Recurso
diretamente para ele e não para o representante da pasta da EDUCAÇÃO, onde pelo que foi
informado pelo Sr. Presidente José Antonio que o processo de redistribuição se dá pela ordem de
distribuição automática que consta no assentamento da DIGEFAE e que a reanálise deveria ser
naturalmente feita pelo próprio conselheiro que fez a análise inicial, ou seja o ex conselheiro Luís
Maurício Montenegro e quem o substituiu foi o Conselheiro Marcelo Ottoline, porém que a análise
do RECURSO não seria direcionado a este, mas pelo conselheiro que tivesse na ordem sequencial
de análise tida na DIGEFAE, deu se seguimento a apresentação do parecer pelo Conselheiro Filipe
Ferreira, que antes da Apresentação em si do parecer de Análise do Recurso sobre o pedido de
concessão de CRC do Instituto Eu Ligo - IEL, relatou o seguinte: Em sua primeira análise feita
pelo ex conselheiro Luís Maurício, consta em seu respeitável parecer e assim identificou que o
Estatuto Instituto Eu Ligo - IEL, não atendia todas as exigências legais prevista na Lei 10.406/2002
(Código Civil Brasileiro) dentre outras. Em que à época foi encaminhado pela DIGEFAE o citado
parecer para dirigente máximo da Entidade, conforme data aprazada no SEI, que em resposta
atendeu as diligências e requereu a reanálise do pedido da emissão CRC, com as devidas alterações
estatutárias outrora apontadas, a partir daí foi realizada a devida reanalise do Estatuto e documentos
anexos pelo Conselheiro Filipe, lendo resumidamente o seu relatório e direcionando o
cumprimento da norma legal num todo, pelo deferimento da emissão do CRC, em seguida
perguntou aos pares se restou alguma dúvida, tendo resposta negativa, então o Sr. Presidente
submeteu ao colegiado o parecer ora apresentado no sentido de deferir a emissão do Certificado de
Registro Cadastral de Entidades - CRC em favor do Instituto Eu Ligo-IEL, considerando que o
instituto atende todas as exigências Legais, documentais e Estatutárias. Os Conselheiros
acompanharam o relator por unanimidade e deferiram a emissão do CRC em favor da entidade.
Apresentação do Parecer de reanálise do CRC da Associação Luta pela Vida, Conselheiro Luiz
Barreto, em que informou sobre a reanalise completa da resposta da entidade, que se limitou
apenas em mencionar que as várias exigência e diligências apontadas em seu parecer inicial
estavam contidas no texto do Estatuto Social apresentado, entretanto ao ver, sentir e entender
técnico deste parecerista conforme a legislação vigente, a entidade pelos documentos outrora
apresentados não cumpriu nem no tipo, nem na forma as exigências feitas no parecer inicial, o qual
é mantido integralmente por esse Conselheiro, de certo não atende nem observa o que determina a
Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) dentre outras. Posto em deliberação teve se o
acompanhamento por unanimidade dos conselheiros presentes no sentido do indeferimento do
pedido de CRC a favor da Associação Luta pela Vida. O sr. Presidente da sessão informou que a
presente resposta deverá ser encaminhada a parte interessada e que está precluso o direito de
apresentar novo recurso, tendo em vista a falta de previsão legal para tanto, vide o anexo I da lei nº
34.522/13 em seu artigo 57, não tendo a opção de apresentação de recurso sobre recurso e de que a
reanálise só e realizada uma única vez, sendo o processo extinto e se houver interesse da entidade
em pleitear o CRC-CONFAE terá que apresentar novo pedido com nova documentação completa
e com o estatuto social e documentação atualizada. No mais a Associação Luta pela Vida será
informada via notificação dirigida por e-mail ao responsável legal da entidade, através do corpo
administrativo do CONFAE a respeito do parecer final e pelo indeferimento da emissão do CRC e
preclusão de direito de novo recurso. Apresentação do Parecer de Análise do CRC da Associação
Pequenos Passos – Conselheira Magda, tendo em vista o não cumprimento de parte da
documentação e dos critérios previstos na legislação vigente, conforme apontados no parecer e
relatório subscrito pelo Conselheiro, submeteu se o parecer ao Conselho para a deliberação 
sobre o retorno dos autos ao solicitante, estabelecendo prazo de 60 dias corridos após a 
notificação do interessado, para o complemento da documentação e os ajustes retro apontados 
no Estatuto Social e após o reencaminhamento para reanálise deste Conselheira.

Posto em deliberação teve se o acompanhamento por unanimidade dos conselheiros presentes no
sentido de baixar os autos em diligência no prazo máximo de 60(sessenta) dias a contar da
notificação por e-mail do responsável legal da entidade, para o efetivo cumprimento das exigências
apontadas no parecer anexo. Apresentação do Parecer de Análise do CRC do São Sebastião
Esporte Clube – Conselheiro José Antônio, em que após a leitura do relatório, esclarecido e
justificado pontualmente todas as exigências tidas no parecer opinativo, declinou o relator por
baixar os autos em diligência, pois o Estatuto Social da Entidade ora analisado não cumpri e
observa o que dispõe a Lei nº 10.406/02 e 11.127/2005 que alterou os arts. 54, 57, 59, 60 e 2.031
do CC, segundo os artigos 2º, 33 e 34 da Lei nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e os artigos 2º,
18, 19 e 20 do Decreto 37.843/16, respeitado ainda o que dispõem os artigos 8º ao 16 da Lei nº
34.522/13, na forma destacada em cor vermelha junto ao corpo do parecer opinativo que segue em
anexo aos autos. Assim e tendo em vista que as regras estatutárias postas não cumprem nem na
forma e nem no tipo com a exigências da legislação vigente conforme bem demonstrado no
opinativo em comento e no incluso relatório subscrito pelo Conselheiro, que neste sentido opina
por baixar os autos em diligências no prazo de até 60 dias corridos, para que a entidade de fato
possa exercer o seu direito de resposta, cumprindo com todas as exigências tidas no parecer com a
apresentação do estatuto social com as devidas alterações propostas e/ou mesmo recorrer da
decisão. Em seguida, o Sr. Presidente da sessão indagou aos presentes se estavam em condições de
votar, tendo a resposta afirmativa dos pares, posto o parecer em deliberação teve se o
acompanhamento por unanimidade dos conselheiros presentes no sentido de aprovar o parecer e o
relatório ora apresentados, por decisão em baixar os autos em diligência no prazo máximo de
60(sessenta) dias a contar da notificação por e-mail do responsável legal da entidade para o efetivo
cumprimento das exigências apontadas no parecer anexo. Apresentação do Parecer de Análise do
CRC do Instituto Ágape de Desenvolvimento Humano, pelo Conselheiro designado José Antônio,
em que após a leitura do relatório, esclarecido e justificado pontualmente todas as exigências tidas
no parecer opinativo, declinou o relator por baixar os autos em diligência, pois o Estatuto Social da
Entidade ora analisado não cumpri e inobserva o que dispõe a Lei nº 10.406/02 e 11.127/2005 que
alterou os arts. 54, 57, 59, 60 e 2.031 do CC, segundo os artigos 2º, 33 e 34 da Lei nº 13.019/2014 e
Lei nº 13.204/2015 e os artigos 2º, 18, 19 e 20 do Decreto 37.843/16, respeitado ainda o que
dispõem os artigos 8º ao 16 da Lei nº 34.522/13, na forma destacada em cor vermelha junto ao
corpo do parecer opinativo que segue em anexo aos autos. Assim e tendo em vista que as regras
estatutárias postas não cumprem nem na forma e nem no tipo com a exigências da legislação
vigente conforme bem demonstrado no opinativo em comento e no incluso relatório subscrito pelo
Conselheiro, que neste sentido opina por baixar os autos em diligências no prazo de até 60 dias
corridos, para que a entidade de fato possa exercer o seu direito de resposta, cumprindo com todas
as exigências tidas no parecer com a apresentação do estatuto social com as devidas alterações
propostas e/ou mesmo recorrer da decisão. Em seguida, o Sr. Presidente da sessão indagou aos
presentes se estavam em condições de votar, tendo a resposta afirmativa dos pares, posto o parecer
em deliberação teve se o acompanhamento por unanimidade dos conselheiros presentes no sentido
de aprovar o parecer e o relatório ora apresentados, por decisão em baixar os autos em diligência
no prazo máximo de 60(sessenta) dias a contar da notificação por e-mail do responsável legal da
entidade para o efetivo cumprimento das exigências apontadas no parecer anexo. Apresentação do
pedido de Apoio a Evento da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos - CBDS com a
Surdolimpíada Nacional, sendo o processo distribuído ordenadamente e assim designado ao
Conselheiro Luiz Barreto para a análise e elaboração de parecer técnico na forma da legislação
vigente e dentro do prazo regimental, verificando se a proponente tem sede e funcionamento no
Distrito Federal a mais de 12 meses, conferindo se é portadora do CRC-CONFAE válido e se
cumpre com as demais exigências tidas na decreto Lei nº. 861/13 e no Anexo I do Decreto nº
34.522/13. Análise do pedido CRC da Federação de Basquetebol em Cadeiras de Rodas -
FBCR/DF, pelo Conselheiro designado Marcelo Ottoline, em que fazendo uso da palavra leu de
forma resumida o relatório e o parecer opinativo, em assim dizendo que o Estatuto Social da
Entidade ora análisado cumpri é regido e observa na íntegra o que dispõe a Lei nº 10.406/02 e
11.127/2005 que alterou os arts. 54, 57, 59, 60 e 2.031 do CC, segundo os artigos 2º, 33 e 34 da Lei
nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e os artigos 2º, 18, 19 e 20 do Decreto nº 37.843/16,
respeitado ainda o que dispõem os artigos 8º ao 16 da Lei nº 34.522/13. Bem como relativo às
disposições previstas nas alíneas “b a e” do § 2º e nº § 3º do art. 12, art. 14 e 15 ambos da Lei nº
9.532 de 10 de dezembro de 1997 e MP artigos 13 e 14 (isenção PIS/PASP, COFINS e IR) e ainda
no que se refere e prevê o artigo 217 da Constituição Federal Brasileira de 1988, caso queira
pleitear recursos a nível distrital ou federal, perguntando aos pares se tinham alguma dúvida a
respeito da análise já que se trata de uma entidade de administração esportiva componente do
Sistema Nacional de Desporto na forma do art. 13, Inciso IV da lei Pelé, tendo resposta negativa de
todos. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu o assunto a deliberação e por unanimidade os
Conselheiros acompanharam o opinativo e o voto do relator pela aprovação do relatório e parecer
conclusivo, pelo deferimento do pedido com a consequente autorização de emissão do Certificado
de Registro Cadastral - CRC em favor da Federação de Basquetebol em Cadeiras de Rodas -
FBCR/DF. Ao exposto, foi decidido pela expedição imediata do documento a favor da FBCR/DF
e que o administrativo do CONFAE irá emitir com brevidade o certificado a ser entregue por essa
presidência diretamente ao responsável legal da entidade pleiteante. O Sr. Presidente da sessão,
informou que a respeito dos trâmites que envolvem os pedidos de CRC e dos projetos esportivos
junto ao CONFAE, serão realizadas reuniões de trabalho nos próximos 30 dias, com a participação
do gestor do protocolo da SEL, da DIGEFAE, dos servidores lotados no CONFAE, TI da SEL,
com este conselheiro e demais envolvidos, no sentido de elaborar normativo e estabelecer
procedimentos regulares a serem seguidos pelo protocolo e pelo corpo administrativo do
CONFAE, quando da entrada de pedido seja físico ou virtual de CRC ou de projeto esportivo,
assim acompanhados de toda documentação exigida pela legislação vigente. Por fim, solicitou que
todos assinassem a presente a lista de presença e com brevidade a presente ata, sem mais nada a 
tratar, o presidente da sessão agradeceu a presença e empenho de todos e encerrou a 
reunião às 17h41. GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho, 
Secretária de Estado de Esporte e Lazer Interina; JOSÉ ANTÔNIO SOARES SILVA, Vice 
Presidente do Conselho, Conselheiro Titular e no exercício da presidência,
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Representante das Associações Federações Desportivas do Distrito Federal; FRANCISCO
GRISÓLIA SANTORO, Conselheiro Titular, Representante da Secretaria de Estado de
Economia; JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO, Conselheiro Titular, Representante da
Secretaria de Estado de Economia; MAGDA THEREZA UNGARELLI MIRANDA,
Conselheira Titular, Representante da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer;
MARCELO ROZEMBERG OTTOLINE DE OLIVEIRA, Conselheiro Titular,
Representante da Secretaria de Estado de Educação; FILIPE FERREIRA GUEDES,
Conselheiro Suplente, Representante do Esporte Universitário; VINÍCIUS LUÍS
CYRILLO DE LIMA, Conselheiro Suplente, Representante da PARAESPORTE -
Associação dos Representantes dos Esportes para Pessoas com Deficiência; CARLA
RIBEIRO TESTA, Conselheira Titular, Representante dos Atletas; MONICA PERES DA
LUZ, Chefe do Núcleo de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte; YARA LOPES CONDE
MARTINS, Diretora de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte/SEL.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

 
INSTRUÇÃO Nº 122, DE 04 DE MAIO DE 2021

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007 e pelo Decreto nº 39.558, de 20 de
dezembro de 2018 e:
Considerando o disposto na Instrução nº 58, de 15 de março de 2013 que estabelece as bases
técnicas e torna obrigatória a implementação de Programas de Educação Ambiental (PEA) em
processos de licenciamento;
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de
2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença
no Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 40.939, de 02 de julho de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo
Coronavírus, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 41.882, de 08 de março de 2021, que declara estado de calamidade
pública enquanto perdurarem os efeitos da pandemia;
Considerando, por analogia, a Instrução Normativa nº 27, de 26 de agosto de 2020, que institui a
audiência pública virtual nos processos de licenciamento conduzidos pelo Brasília Ambiental;
Considerando a Instrução Normativa nº 31, de 27 de agosto de 2020, que prorrogou prazos para
o cumprimento de condicionantes impostas pelo Brasília Ambiental;
Considerando a necessidade de dar continuidade aos processos de licenciamento ambiental que
exigem a execução de PEA; resolve:
Art. 1º Autorizar e recomendar, excepcionalmente, enquanto perdurarem os efeitos da
pandemia, a realização dos Diagnósticos Socioambientais Participativos (DSP) relacionados aos
Programas de Educação Ambiental (PEA) em ambiente virtual.
§ 1º A metodologia para execução remota do DSP deve seguir as mesmas diretrizes do
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL
PARTICIPATIVO - DSP, disponível em http://www.ibram.df.gov.br/projeto-analise-de-
programas-de-educacao-ambiental/ As propostas de adequação do Roteiro necessárias para as
situações específicas dos ambientes virtuais deverão ser aprovadas pela Unidade de Educação
Ambiental (EDUC) antes de sua realização.
§ 2º Caso seja inviável ou inconveniente a realização remota, as reuniões presenciais deverão ser
realizadas com pequenos grupos, seguindo todas as medidas de prevenção amplamente
divulgadas.
Art. 2º Consignar novo prazo de 120 dias, a contar da publicação desta Instrução, para execução
de todos os PEA e DSP interrompidos ou atrasados em virtude da pandemia.
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

TRIBUNAL DE CONTAS

PORTARIA Nº 142, DE 05 DE MAIO DE 2021
Delega competências no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da faculdade
que lhe confere o Parágrafo único do art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994,
combinado com o § 1º do art. 16 do Regimento Interno, e com o art. 126 do Regulamento dos Serviços
Auxiliares do TCDF, aprovado pela Resolução nº 273, de 3 de julho de 2014, e tendo em vista o que se
apresenta no Processo nº 1.434/1988, resolve:
Art. 1º A Portaria nº 3, de 11 de janeiro de 2021, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 7º-A:
Art. 7º-A. Delegar competência ao Chefe de Gabinete da Presidência para realizar o
controle de frequência, o controle de marcação, alteração e suspensão de períodos de gozo
de férias, bem como a formalização dos procedimentos referentes ao ciclo anual de gestão
do desempenho dos ocupantes dos seguintes cargos: Consultor Jurídico da Presidência,
Secretário das Sessões, Diretor da Escola de Contas, Secretário de Tecnologia da
Informação, Secretário-Geral de Controle Externo e Secretário-Geral de Administração.

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO TADEU VALE DA SILVA

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

DESPACHOS DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Em 05 de maio de 2021

Despacho nº 367/2021 – Segedam (AP); Processo nº 00600-00000268/2021-14-e;
Assunto: Reconhecimento de Dívida.
No uso da competência delegada no inciso IV do art. 1º da Portaria TCDF nº 03, de 11 de
janeiro de 2021, RECONHEÇO a dívida de exercícios anteriores, no montante de R$
3.084,96 (três mil, oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), condicionado o
pagamento à disponibilidade de recursos na dotação orçamentária e financeira do Instituto
de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF.

ARIEL DIAS LIMA
Substituto

DESPACHOS DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Em 05 de maio de 2021

Despacho nº 368/2021 – Segedam (AP); Processo nº 00600-00000753/2021-80; Assunto:
Reconhecimento de Dívida.
No uso da competência delegada no inciso IV do art. 1º da Portaria TCDF nº 03, de 11 de
janeiro de 2021, RECONHEÇO a dívida de exercícios anteriores, no montante de R$
98,91 (noventa e oito reais e noventa e um centavos), condicionado o pagamento à
disponibilidade de recursos na dotação orçamentária e financeira do Instituto de
Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF.

ARIEL DIAS LIMA
Substituto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SECRETARIA DO CONSELHO ESPECIAL E DA
MAGISTRATURA

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

AUDIÊNCIA DE ACÓRDÃO
Número Processo: 071555464.2020 - (0715554-64.2020 - Res. 65 CNJ); Acórdão:1334083;
Relatora: Desa. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO; Requerente: GOVERNADOR DO
DISTRITO FEDERAL; Advogado: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL
(REPRESENTANTE LEGAL); Requerido: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA
DO DISTRITO FEDERAL; Advogado: JOSE WILSON PORTO (OAB/DF1476300A);
Curadora: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL: (LUDMILA LAVOCAT
GALVÃO VIEIRA DE CARVALHO); Interessado: MINISTERIO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
LEI DISTRITAL Nº 6.380/2019. CRIAÇÃO DE CONSELHOS DE REPRESENTANTES
COMUNITÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA.
TEMAS AFETOS À CRIAÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS E INGERÊNCIA NA
ESTRUTURAÇÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA DA
ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. RELEVÂNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO.
I - A concessão de liminar em sede de ADI exige a relevância da fundamentação quanto à
inconstitucionalidade e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
II - A Lei Distrital nº 6.380/2019, de iniciativa parlamentar e que os Conselhos de
Representantes Comunitários das Regiões Administrativas do DF padece de vício de vício
formal de iniciativa, pois dispõe sobrea criação de entidades públicas, altera a atribuição de
entidades já existentes e cria funções públicas, questões essas que, nos termos do art. 71, § 1º,
incisos I e IV e art. 100, IV e X, ambos da LODF são da iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo.
III - Ofende o princípio da Separação de Poderes e da Reserva da Administração a lei de
iniciativa parlamentar que interfere nas atribuições e na gestão de órgãos e entidades
vinculados ao Poder Executivo.
IV - Configurada a plausibilidade jurídica dos argumentos de inconstitucionalidade e o perigo
de dano irreparável, que se relaciona à eficácia da norma que demanda medidas concretas por
parte do Poder Executivo, há de se considerar atendidos os requisitos para o deferimento de
liminar.
V - Medida cautelar deferida para suspender a eficácia da Lei Distrital nº 6.380/2019, com
efeitos ex nunc e erga omnes, até o julgamento de mérito da presente ação.
DECISÃO: Deferido o pedido de liminar nos termos do voto da Relatora. Unânime.
Afirmaram impedimento os Desembargadores Getúlio de Moraes Oliveira e Sandra de Santis.
Procede-se a presente publicação em cumprimento ao disposto no artigo 145 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Brasília/DF, 05 de maio de 2021
SÂMUA ALVES MUNIZ BUONAFINA

Diretora
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