
Art. 11. Será considerada aprovada a matéria posta em deliberação virtual
assíncrona ou em reuniões por videoconferência que alcançar a maioria absoluta dos
votos, salvo as que exigirem quórum qualificado na forma do Regimento Interno do
CDCA/DF.
Art. 12. As ausências às reuniões virtuais, sem a apresentação de justificativa, serão
computadas como falta para efeito do disposto no art. 55, I, do Regimento Interno
do CDCA/DF.
Art. 13. A participação nas reuniões realizadas na modalidade prevista na presente
Resolução dar-se-á às expensas do próprio conselheiro, não sendo devida
indenização ou reembolso, a qualquer título, das eventuais despesas que o
conselheiro venha a ter em decorrência dessa participação.
Art. 14. Nas situações que as autoridades de saúde pública federal ou distrital
determinarem medidas de emergência de saúde pública que impliquem isolamento
social, as reuniões do CDCA/DF serão realizadas de forma virtual.
Art. 15. Ficam convalidadas as reuniões virtuais já realizadas que não contrariem o
disposto nesta Resolução, anteriores à data de publicação desta Resolução.
Art. 16. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

FABIANA GADÊLHA
Presidente do Conselho

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

PORTARIA CONJUNTA Nº 07, DE 20 DE MAIO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL e o SECRETÁRIO DE
ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que
lhes são conferidas pelo art. 105, incisos I, III, V e VII, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, e a PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 43, do Estatuto Social, que foi aprovado em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária e publicado no DODF nº 13, de 20 de janeiro de 2020,
resolvem:

Art. 1º Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos
do Grupo de trabalho instituído por meio da Portaria Conjunta nº 03, de 23 de março
de 2021, publicado no DODF nº 57, de 25 de março de 2021, página 20.

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

CANDIDO TELES DE ARAÚJO

Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

 

JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO
Secretário de Estado de Governo

 
DENISE ANDRADE DA FONSECA

Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

PORTARIA Nº 27, DE 25 DE MAIO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência

estabelecida no art. 105, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

Art. 1º Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos,

pertinentes ao Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 17 de 26 de março de 2021,

republicada no DODF nº 61, de 31 de março de 2021, página 42.

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

CANDIDO TELES DE ARAÚJO

SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 72, DE 24 DE MAIO DE 2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das competências que lhe
são delegadas por meio da Portaria nº 332, de 26 de agosto de 2019, publicada no DODF
nº 163, de 28 de agosto de 2019, páginas 31 e 32, republicada no DODF nº 165, de 30 de
agosto de 2019, página 13, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a contar de 30 de maio de 2021, o prazo para
conclusão dos trabalhos de reconstituição do processo 081.001392/1995, de acordo com o
processo 00150-00000064/2021-11, conforme Portaria nº 33, de 29 de março de 2021,
publicado no DODF nº 61, de 31 de março de 2021, página 43.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JÚNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA
Em 25 de maio de 2021

TORNAR SEM EFEITO a Ordem de Serviço nº 36, de 10 de maio de 2021, com a
designação de substituição automática, publicada no DODF nº 87, de 11 de maio de
2021, página 68.

ADRIANA ROSA SAVITE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
Aos 18 (dezoito) do mês de maio de 2021, presentes, de um lado, a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (CODHAB/DF),
representada pelos Executores do Contrato, designados por meio da Resolução 135 (Id.
40736901), publicada no DODF nº 102, de 1º de junho de 2020, página 66 (Id.
41072537), de outro lado, a empresa QUARTZ CONSTRUCOES E SERVICOS DE
REFORMAS LTDA, procederam ao RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto do
Contrato nº 076/2019 (Id. 33440314), qual seja, a execução de 04 (quatro) módulos
estruturais de interesse social, denominados "Módulos Embriões", na Região
Administrativa de Samambaia RA - XII, mais precisamente na QN 411 conjunto H lotes 6
ao 9, processo 00392-00010286/2019-39. O objeto do citado Contrato encontra-se
concluído, sendo considerada satisfatória a sua execução, bem como em condições de
aceite. De comum acordo, a parte contratante e a parte contratada, pelos seus
representantes legais, assinam o presente Termo MARCUS VINÍCIUS PEREIRA
BASTOS, matrícula 1077-4, representante da CODHAB/DF, e ALESSANDRO ALVES
BESERRA representante da contratada.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e 21 minutos,
foi realizada de forma presencial e por meio de videoconferência (Decreto nº 40.546, de
20 de março de 2020, art. 2º), no Gabinete da Secretária de Estado de Esporte e Lazer do
Distrito Federal – Edifício Luiz Carlos Botelho, 6º andar, a 79ª 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; Vinicius Luis Cyrillo de Lima, Conselheiro Suplente,
representante do Paraesporte; Carla Ribeiro Testa, Conselheira Titular, representante dos
Atletas; 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. Tendo a
presença do corpo administrativo do CONFAE, sendo: Yara Lopes Conde Martins,
Diretora de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte e Jéssika Santos dos Reis, Chefe do
núcleo de administração e o Sr. João Vitor servidor da área de TI da SEL que deu suporte
a reunião. A Presidente fez uso da palavra e deu boas-vindas aos participantes e declarou
aberta a 79ª Reunião Ordinária do CONFAE, agradeceu aos conselheiros ao apoio com a
aprovação do Projeto Educador Esportivo Voluntário e a pronta viabilização dos recursos
necessários ao desenvolvimento do projeto, tendo o FAE e CONFAE como grandes
parceiros no fomento a pratica esportiva orientada no DF e na concretização desse
inovador projeto esportivo, que fará a diferença na vida de muitos educadores esportivos,
refletindo na qualidade de vida da população de Brasília, pela ação pro ativa e eficiente
da Secretaria de Estado de Esporte do DF. Em seguida passou a condução da sessão ao
Conselheiro José Antônio Soares, que na condição de vice presidente assumiu a
presidente do CONFAE na forma do Decreto nº 34.522/13 para todos os fins, que na
sequência fez a verificação de quórum e de eventuais justificativas de ausências, após ter
constatado quórum presencial e por videoconferência suficiente para abertura e
deliberação, deu como regular a instalação da sessão, sendo lida pelo Sr. Presidente a
pauta em seu inteiro teor, com a aprovação em sua íntegra e sem alteração em sua ordem
de deliberação, mas com novos assuntos propostos, como seguem, sendo assim
acrescentado e deferido nos informes gerais a pedido do conselheiro Filipe Guedes, o
assunto do processo eleitoral da FESU - Federação de Esporte Universitário do Distrito
Federal, em que pediu apenas para ficar registrado neste ato, sobre o dia da eleição e
prazo de inscrição de candidaturas para os cargos em disputa, dizendo que maiores
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informações estão disponíveis no SITE da entidade, fesudf.com.br, sendo orientado desde
já pela presidência que o conselheiro já informe as datas referentes as eleições de entidade
que tem representação neste conselho, dito: inscrições até dia 20 de maio de 2021 e
eleições para dia 03 de junho de 2021 às 14h, na 905 Norte, sede da CBDU. Em
seguimento o Sr. José Antônio e na condição de vice-presidente, propôs que fossem
acrescentados a presente pauta e ao final três novos temas para deliberações, assim
definidos: 1º. Procedimentos e orientações comuns de protocolo, do administrativo do
CONFAE, SEL, TI e do Conselho para recebimento e processamento de pedido de CRC e
de projeto esportivo; 2º. Proposta de distribuição automática e sequencial aos conselheiros
dos Projetos Esportivos recebidos pelo CONFAE para emissão de relatório e parecer e 3º.
Proposta de aquisição complementar pela SEL via recursos do FAE de novos materiais
esportivos não especificados anteriormente. Em seguida foram deliberados
ordenadamente os seguintes assuntos: V. Panorama Superávit (distribuição e finalização)
– Conselheiro Luiz Barreto; Em que o Conselheiro relator e responsável designado, Luiz
Barreto informou que o processo já foi incluído no sistema SIGGO e que será
encaminhado posteriormente a Secretária de Economia para eventuais ajustes de registros
que foram feitos incorretos, seguindo para a Subsecretaria de Contabilidade da mesma
pasta para ratificação do Superávit, indo posteriormente para abertura de crédito
adicional, aumentando o crédito disponível do FAE em R$ 32,6 milhões para cobrir
despesas elencadas e discutidas na 78º reunião, que teve as devidas modificações
apontadas e ratificadas a seu tempo na forma constante no novo QDD/CONFAE ora
aprovado em reunião, em seguida o mesmo questionou a Diretora Yara Conde sobre a
tramitação do processo, em resposta a senhora Diretora informou ter entrado em contato
com a Sra. Selma, servidora de carreira da Secretaria de Economia, lotada no orçamento
sobre a inconsistência detectada por si no sistema, gerando dúvidas e incertezas em suas
competentes ações administrativas, pois não seria possível usar a natureza de despesa
339051,para o fim a que foi deliberado na última reunião, sendo claramente informado a
servidora a respeito da reforma de espaços esportivos e a implantação de infraestrutura
esportiva, em que a alteração só poderá ser feita por Projeto de Lei, já que no QDD do
FAE não tem a natureza 449051, havendo a necessidade de criar uma operação especial
por meio de um projeto de lei - PL, voa CLDF, para fazer frente ao Superávit, o
Conselheiro Barreto sugeriu então que a Sra. Diretora lhe encaminhe a planilha com todas
as naturezas, os programas de trabalho e os valores para que o Conselheiro possa entrar
em contato com o Secretário Executivo de Orçamento da Secretaria de Economia, para
que seja verificada a possibilidade de ser feito as mudanças referidas sem o PL, caso não
haja a possibilidade ou mesmo possa haver demora na aprovação do Projeto de Lei, esses
recursos serão realocados em outra natureza de despesa ora existente, totalizando o valor
de 16 milhões. Por fim o Conselheiro Luiz Barreto sugeriu que enquanto não seja
verificado o que de fato aconteceu na nota adicional de crédito, caso haja algum erro
material no documento, será ajustado, caso não haja será o recurso remanejado para
reforma de espaços esportivos, ficando assim todos os conselheiros de acordo com os
procedimentos e as opções e orientações técnicas e seguras apresentadas pelo Conselheiro
Luiz Barreto, ficando a cargo da Sra. Diretora, da DIGEFAE, fazer as devidas tratativas e
procedimentos regulares com o Conselheiro relator na viável e pronta solução do
problema. VI. Apresentação do Parecer de Análise do Recurso do pedido de apoio a
Evento da Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos – FBDS - Conselheiro José
Antônio; O Conselheiro procedeu lendo o relatório e explicando cada um dos 10
apontamentos lançados às páginas 17/19 do relatório/parecer, tidos como pendências,
esclarecendo pontos específicos ao ser interpelado pelos pares, em que nesta oportunidade
fez uso da palavra o Conselheiro Marcelo Ottoline, que indagou saber melhor sobre os
itens 4º e 8º, lançados a página 18 do relatório, que dizem respeito a aquisição de
passagens aéreas, que foram acrescentadas no novo plano de trabalho, questionando seu
custo e quem seria as pessoas beneficiadas, assim respondido pelo relator que são 15
trechos com saída de vários estados, dentre eles: PA, PR, MG, SP, SC, RN, RJ, PE, RS,
ES, com gasto estimado de cerca de 60 mil reais, esclareceu que no projeto a proponente
alegou e justificou as passagens, para viabilizar a participação efetiva dos dirigentes,
gestores, surdoatletas, membros de equipe técnica e voluntários, em função da realização
da competição, informou ainda que estas pessoas ainda não foram identificadas no
projeto, conforme determina o art. 18, Inciso X do Decreto nº 34.522/13, e, assim
pendente conforme constante do relatório, em seguida teve se a fala de outros
conselheiros que reforçaram o mesmo pontual questionamento, o Conselheiro Marcelo
argumentou que esse tipo de cobertura de despesa para atender aos dirigentes esportivo e
outros, sequer compõe a previsão legal de financiamento do FAE com este tipo de
fomento esportivo e sustentou ainda que esse tipo de gasto deve ficar a cargo dos
interessados de cada estado e ser arcadas por eles ou mesmo por suas entidades de origem
e não pela Secretaria de Esporte ou mesmo com recursos do FAE, vencidas todas as
argumentações favoráveis e contrarias sobre o assunto, o Sr. Presidente chamou a
deliberação sobre esse ponto do projeto, em que os Conselheiros por maioria
concordaram com a fala do Conselheiro Marcelo Ottoline, em não conceder a liberação
do item do projeto referente concessão de recursos na cobertura de despesas de passagens
áreas para pessoas de outros estados, seja por falta de previsão legal, seja por falta de
identificação dos supostos beneficiários, abstendo-se de votar a Sra. Conselheira Giselle
Ferreira, enquanto presidente do CONFAE. Em continuidade o Sr. Relator terminou de
ler a conclusão do parecer, informando ao final por dar como aprovado o projeto
esportivo da FBDS, muito embora haja diligencias a serem cumpridas e exclusão de itens,
dizendo que o opinativo visa fomentar o futebol feminino de equipes de vários estados,
atletas e equipe técnica e da participação de 5 surdoatletas do DF como meta, entende
cumpridas parcialmente as condições e não vislumbra maior óbice para formalização para
parceria, desde que os 10 (dez) itens listados e diligencias apontadas no relatório sejam
integralmente cumpridas no prazo regimentar e também verificadas ou atendidas as

previsões legais da Lei nº 13.019/14 e do Decreto nº 37.843/16 e o Decreto nº 34.522/13,
salvo melhor juízo esse é o parecer opinativo. Entretanto o relator deixou claro e citou a
falta da identificação e qualificação dos beneficiários nos autos para controle de
monitoramento e fiscalização do próprio projeto e da prestação de contas, bem como dos
usuários de transporte aéreo e dos que irão utilizar da infraestrutura do evento, no caso
surdoatletas quantificados no projeto. Os Conselheiros, Barreto, Felipe e Carla,
questionaram de forma reiterada sobre a questão da contratação dos serviços de assessoria
contábil, jurídica e de gerenciamento de projeto, constantes às páginas 17 e18 do parecer,
pois deliberado em reunião anterior pela exclusão destes três serviços por serem de
atividade finalística da entidade proponente e não terem sido excluídos pela proponente
no novo plano de trabalho apresentado, assunto este apoiado pelos demais Conselheiros
no sentido da retirada destes três itens do projeto e assim não financiáveis pelo FAE, pois
é a própria FBDS que seria a responsável pela execução da parceria em atividades
finalísticas, fere assim o objeto e a legislação vigente, ficando todos os conselheiros
alertados pelo conselheiro Barreto sobre os riscos de uma eventual liberação pelo
conselho e as possíveis responsabilizações geradas. Em seguida o relator retomou a
palavra e disse que a pleiteante, diante do caso de ser aprovado o projeto pelo plenário,
dentre outras comprovações constantes do parecer, teria que apresentar de qualquer forma
nova justificativa e assim deliberada e aceita pelo CONFAE, sobre a justificada e real
necessidade da contratação de serviços de assessoria contábil, jurídica e gerenciamento de
projeto bem como apresentado nos orçamentos destes serviços, planilha de termo de
fomento nos valores respectivos de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais); R$
3.000,00 (três mil reais) e R$ 3.804,86 (três mil oitocentos e quatro reais e oitenta e seis
centavos), sugeriu que a proponente apresenta se a seu tempo, se este for o caso, três
pesquisas de preços em relação às passagens aéreas requeridas, para possibilitar a
avaliação de compatibilidade do objeto da parceria com os objetivos, entretanto o assunto
em vista do decisório anterior, teria que ser levado a deliberação novamente. Deixou claro
que a entidade aumentou o valor proposto no plano de trabalho inicialmente
acrescentando ao projeto novo R$ 61.062,07, para aquisição das passagens aéreas
anunciadas e não apresentou nos autos a pesquisa de preço dessas passagens que é exigida
em lei. Em seguida fez o resumo das pendências, informando: Faltou também comprovar
documentalmente ser atualmente a única instituição de direção estadual do desporto
praticados entre os surdos do Distrito Federal, reconhecida como filiada pela
Confederação Brasileira dos Desportos dos Surdos. Não constam quais os meios serão
utilizados para a fiscalização adequada aos recursos que serão repassadas para o projeto.
Faltou a inclusão do Termo de Compromisso nos autos, com a divulgação clara que foi o
FAE que financiou e o GDF através da Secretaria de Esporte. A proponente deverá
apresentar três pesquisas de preços de cada item a ser adquirido e o contratado incluindo
as passagens aéreas no valor total atualizado de R$ 61.062,07 (sessenta e um mil e
sessenta e dois reais e sete centavos). Não consta a compatibilidade de preço em relação a
alguns itens, inclusive em relação às passagens aéreas e por fim apresentar cópia da ATA
que aprovou as contas do último exercício da Federação, caso tenha recebido recursos
públicos ou por apresentar declaração negativa no sentido de não ter recebido recurso
público, tudo em conformidade com o item 5 (CONCLUSAO), nos subitens de 1 a 10 do
parecer. O Conselheiro Marcelo Ottoline ressaltou ainda sobre a necessidade de
declaração de cada pessoa que irá trabalhar que não são servidores públicos para garantir
o marco regulatório das organizações das sociedades civil que não permite a remuneração
de servidores públicos com verbas oriundas deste conselho. A Conselheira Carla Ribeiro
fez uso da palavra e em seu entendimento existem vários impedimentos para a aprovação
no projeto e alguns insanáveis, a exemplo citou o pagamento de contabilidade, várias
naturezas de despesas que não se enquadram a legislação vigente do FAE e que são itens
muito importantes e comprometem todo o Projeto apresentado e assim entende que o
Projeto deverá ser totalmente reformulado, argumentando que não cabia mais baixar os
autos em diligencia para sanar as incongruências e irregularidades caracterizadas no
relatório e reiteradas, mas sim de indeferir o pedido, vindo as falas e argumentações, o Sr.
presidente colocou o assunto em deliberação, em que a maioria dos conselheiros concorda
e acompanhou o voto da Conselheira Carla Ribeiro no sentido de não acolher o relatório
pelos motivos neste consignados, mas no mérito pela não aprovação do novo projeto
esportivo ora apresentado pela proponente FBDS, determinando a imediata comunicação
do decisório à interessada para as providencias que entender cabíveis, abstendo-se do voto
a Presidente, Giselle Ferreira. VII. Apresentação do Parecer de Análise do CRC da
Confederação Brasileira de Desporto dos Surdos – CBDS - Conselheiro José Antônio
Soares; O Conselheiro procedeu lendo o relatório, com atenção especial aos itens em
desconformidade com a legislação vigente, apontado e justificando cada um destes às
páginas 13 e 14 do parecer. Em resumo, dá análise do Estatuto Social da entidade
nacional de administração do desporto dos surdos, CBDS, ficou constatado que o
documento não cumpri com o que determina o Código Civil Brasileiro, Lei nº
10.406/2002 e sua alteração pela Lei nº 11.127/2005, em 5 (cinco) dispositivos e em 8
(oito) da Lei Pelé nº 9.615/98 e suas alterações; ausente nos autos a prestação de contas
do último exercício, ano de 2020, pois assim exigido em Lei, que entidades que não
prestam contas não podem receber recursos públicos; ausente o cadastro de pessoa
jurídica atualizado; a certidão negativa da Secretaria de Fazenda; a cópia autenticada da
ATA que criou a entidade; não apresentou o check-list; para o atendimento da atividade
cadastral a entidade deverá atualizar a documentação exigida, apresenta o CRC original
vencido; a declaração de nada consta expedida pelo CONFAE e ainda deverá apresentar
comprovante atual de endereço da Sub-sede da Confederação e de sua atuação no Distrito
Federal, pois é requisito indispensável previsto em lei a comprovação do seu
funcionamento no Distrito Federal, tudo conforme disposto no Decreto nº 34.522/13 e
Edital de chamamento público 01/2017 – CONFAE de 04 de julho de 2017. Colocado em
deliberação ficou decidido por unanimidade que a requerente Confederação Brasileira de
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Desporto dos Surdos – CBDS deverá cumprir todas as exigências apontadas no parecer,
dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data de sua notificação, assim, todos os
conselheiros concordaram com parecer apresentado e por unanimidade definiram por ora
pelo indeferimento da expedição do CRC a favor da solicitante; VIII. Proposta de Criação
de um Grupo de Trabalho GT ou Comissão Especial para a elaboração de projeto de lei,
visando à reforma do Decreto nº 34.522/2013 e por reflexo a LC 326/2000 e a LC
861/2013 - Conselheiro José Antônio Soares, O Sr. Vice presidente enquanto proponente
do assunto, convidou a participar da comissão os Conselheiros Filipe Guedes, Luiz
Barreto, Marcelo Ottoline e a Conselheira Carla Ribeiro, que aceitaram o encargo e se
dispuseram a participar desta importante Comissão Especial, aberta a votação foram
aprovados, sendo composto pelo Sr. Vice-presidente: José Antônio Soares Silva e os
Conselheiros Filipe Ferreira Guedes; José Luiz Marques Barreto; Carla Ribeiro Testa e
Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira, em que os trabalhos da comissão poderá contar
com o apoio técnico da SUAG e da AJL/SEL, secretariada por Mônica Peres da Luz,
como Chefe do Núcleo de Gestão do FAE, assim a presidente Giselle Ferreira,
referendado pelo plenário, neste ato cria a presente Comissão Especial, com poderes
específicos e designa para todos os efeitos os acima nominados, por força do parágrafo
único do artigo 49; art. 57 e art. 76 do Anexo II do Decreto nº 34.522/13, determinando a
devida publicação do ato; IX. Nomeação por indicação de um suplente para a Comissão
do COMPETE – Conselheiro José Antônio Soares, o Conselheiro Vinicius e a Conselheira
Carla Ribeiro se colocaram à disposição da Comissão Especial do COMPETE Brasília, na
suplente do titular José Antônio na cadeira do CONFAE, tendo o concorde de todos os
conselheiros e por unanimidade fica designada como suplente da Comissão Especial do
PCB - COMPETE Brasília, com os imediatos procedimentos por parte da SEL para a
efetiva nomeação e designação da Sra. Carla Ribeiro Testa na função de suplente na
Comissão Especial de Análise dos Pedidos de Apoio do PCB e demais atribuições; X.
Apresentação e distribuição para análise de Apoio a Evento da Associação de Ginástica
Acrobática do DF – AKROS - Diretora Yara Conde, fica designado o Conselheiro Filipe
Guedes seguindo a lista de distribuição de processo pré-concebida, para analisar no prazo
de 15(quinze) dias a partir da disponibilização no SEI, do projeto esportivo que trata a
respeito do primeiro Open Brasília de Ginástica Acrobática a ser realizado de 08 a 12 de
outubro com o montante de R$ 250.604,13(duzentos e cinquenta mil seiscentos e quatro
reais e treze centavos) a ser financiado pelo FAE; XI. Apresentação do Relatório de
Auditoria da CGDF - Diretora Yara Conde, foi encaminhada no grupo dos conselheiros o
relatório de Auditoria para acompanhamento e conhecimento de todos os Conselheiros
onde não foi identificada nenhuma falha ou ressalva nas contas ou administração do
Fundo de Apoio ao Esporte - FAE e de sua gestão referente ao ano de 2018,
parabenizando todos do CONFAE pela eficiência, transparência e legalidade no uso e
destino dos recursos públicos. A Conselheira Carla Ribeiro solicitou para que os
documentos a serem analisados e votados em reunião sejam encaminhados e
disponibilizados aos conselheiros com antecedência mínima de três dias no grupo dos
Conselheiros, por e-mail e via SEI. No ensejo o Sr. presidente da sessão, reafirmou aos
pares e pediu a colaboração de todos para que se atentem ao máximo aos prazos
estabelecidos de 15 (quinze) dias a partir da disponibilização no SEI para análise e
emissão de relatório/parecer e devolutiva com parecer neste prazo, independente de
reunião e com relação a aprovação das Atas das reuniões do CONFAE, direcionou o prazo
de 3(três) dias úteis da realização da reunião para que seja confeccionada pelo(a)
servidor(a) encarregado(a), sendo em seguida e inicialmente conferido o seu conteúdo
pelo Sr. vice presidente, após o documento será disponibilizado dentro do prazo
preclusivo de 48 horas, após o encerramento de sua elaboração para que os conselheiros se
manifestem a respeito do teor da ATA, após este prazo o seu conteúdo será dado como
aprovado sendo disponibilizado para o lançamentos das assinaturas e publicação. O Sr.
Vice-presidente José Antônio orientou a DIGEFAE que verifique e elabore um relatório
detalhado sobre o acesso regular ao sistema SEI por parte dos Conselheiros, informando
as devidas liberações e os que estão ainda com dificuldade no acesso aos processos e
informações, dizendo que essas ocorrências contribuem por gerar uma demora na análise
dos pedidos e projetos, devendo haver a devida atenção ao assunto para não prejudicar as
entidades. XII. Ainda com a palavra o vice-presidente passou ao último assunto de pauta
acrescentado que versa sobre a elaboração de dois protocolos para pedidos de CRCs e um
protocolo para apresentação de Projeto Esportivo que serão apresentados na próxima
reunião, envolvendo o próprio setor de protocolo da SEL, o CONFAE e seu corpo
administrativo e a área de TI da SEL, procedimento padrão e orientações que deverão ser
seguidos sem exceção por todos os setores, assim deliberado e aprovado, tendo a
autorização da Presidente Giselle Ferreira e Secretária de Estado de Esporte no sentido de
implantar o procedimento na SEL. Será elaborada pela DIGEFAE, lista contendo os
nomes conselheiros, para análise especifica de Projetos Esportivos, sendo a distribuição
automática e sequencial do processo, independente de reunião, objetivando a celeridade,
segurança e transparência nas análises e emissão de pareceres no prazo regimentar,
proposta acolhida e autorização da Presidente Giselle Ferreira, sendo votada e aprovada
por unanimidade. A Conselheira Carla Ribeiro pediu para que seja feita a atualização do
SITE da Secretaria de Esporte especificamente na Aba do CONFAE para que se tenha
clareza e acesso as informações de forma segura e melhor visualização do CONFAE, em
seguida o Conselheiro Luiz Barreto sugeriu que a própria Conselheira Carla Ribeiro
encaminhe sugestões e adequações no prazo de cinco dias para eventuais alterações do
SITE, visto sua experiência e domínio do assunto, assim aceito e aprovado. XIII. Projeto
Calçando o Esporte – Conselheiro José Antônio, propôs a aquisição de materiais para
práticas esportivas como Chuteiras e calçados apropriados para a prática esportiva para
atender ao Projeto Calçando o Esporte e outros, o Sr. Vice presidente solicitou para que se
acrescente junto a compra de materiais, os calçados, dado ao fato de ter sido aprovado
anteriormente recurso em programa de trabalho no QDD do FAE, visando a aquisição de

material esportivo a ser disponibilizado para atender aos projetos esportivos
aprovados pelo CONFAE, atendendo as administrações regionais, tal qual o
projeto Educador Voluntário e aos programas da SEL e COPs, assunto levado a
votação e aprovado por unanimidade. Sem mais nada a tratar, o presidente da
sessão agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16h41min.
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,
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;
JÉSSIKA SANTOS DOS REIS, Chefe do Núcleo de Administração 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

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
 

RETIFICAÇÃO

Na Resolução nº 08, de 07 de maio de 2021, publicada no DODF nº 90, de 14 de maio de

2021, página 28, relativo ao processo 00196-00000520/2020-33, ONDE SE LÊ:

“...Decreto nº 41.849, de 27 de fevereiro de 202, ... ”, LEIA-SE: “...Decreto nº 41.901, de

12 de março de 2021...”.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

PORTARIA Nº 96, DE 24 DE MAIO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo único, inciso III, da Lei
Orgânica do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 52, de 30 de março de 2021, publicada no
DODF nº 62, de 05 de abril de 2021, página 42, e a Portaria nº 95, de 30 de março
de 2021, publicada no DODF nº 96, de 24 de maio de 2021, página 48, que tratam
da instituição da Comissão de Gestão de Parceria da Secretaria de Estado de
Trabalho do Distrito Federal, relativa à Organização da Sociedade Civil Cáritas
Arquidiocesana de Brasília.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

THALES MENDES FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA

PORTARIA Nº 153, DE 25 DE MAIO DE 2021
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 134, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição
Federal; art. 114, §1º, da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 2º, § 7ª, da
Emenda à Lei Orgânica nº 61/2012; e no uso das atribuições que lhe conferem os
artigos 97-A, incisos III e VI, e 100, da Lei Complementar Federal nº 80/94, e nos
artigos 8º, 9º, incisos VII e XV, e 21, incisos I e XIII, da Lei Complementar
Distrital nº 908/2016, que promoveu alterações na Lei Complementar Distrital nº
828/2010 e Lei Complementar nº 840/2011, resolve:
Art. 1º Fica extinto na estrutura Administrativa da Defensoria Pública do Distrito
Federal: 01(um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-12, de Assessor (COD
SIGRH 04000897), da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de
Administração - Geral, da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Art. 2º Fica criado, sem aumento de despesas, na estrutura administrativa da
Defensoria Pública do Distrito Federal: 01(um) Cargo em Comissão, Símbolo
DFA-12, de Assessor(a), da Gerência de Estágio, da Diretoria de Gestão de
Pessoas, da Subsecretaria de Administração - Geral, da Defensoria Pública do
Distrito Federal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
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