
PORTARIA Nº 99, DE 29 DE JUNHO DE 2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, 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 Instaurar COMISSÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA com objetivo de
apurar os fatos constantes do processo 00150-00000714/2021-90, no âmbito da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar nº
840, de 23 de dezembro de 2011.
Art. 2º Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Sindicância Administrativa
e processo Administrativo Disciplinar, instituída por meio da Portaria nº 93, de 18 de junho de
2021, publicada no DODF nº 115, de 22 de junho de 2021, páginas 46 e 47.
Art. 3º Conceder prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR

PORTARIA Nº 101, DE 29 DE JUNHO DE 2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, 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 Instaurar COMISSÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA com objetivo de
apurar os fatos constantes do Processo 00150-00002138/2021-53, no âmbito da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar nº
840, de 23 de dezembro de 2011.
Art. 2º Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Sindicância Administrativa
e Processo Administrativo Disciplinar, instituída por meio da Portaria nº 93, de 18 de junho de
2021, publicada no DODF nº 115, de 22 de junho de 2021, páginas 46 e 47.
Art. 3º Conceder prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
Em 29 de junho de 2021

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no
uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 332, de 26 de agosto de 2019, publicada
no DODF nº 165, de 30 de agosto de 2019, página 13, alterada pela Portaria nº 106, de 24
de abril de 2020, publicada no DODF nº 78, de 27 de abril de 2020, página 08, resolve:
TORNAR SEM EFEITO as publicações dos Extratos das Notas de Empenho
2021NE00014, 2021NE00015 e 2021NE00015, de 26 de janeiro de 2021, publicados no
DODF nº 19, de 28 de janeiro de 2021, página 46, referentes ao processo 00150-
00005223/2020-92.

TIAGO RODRIGO GONÇALVES

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e 37
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 80ª 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 e tendo a
participação do Subsecretário de Administração da SEL/DF, Clemilton Oliveira Rodrigues
Jr. , tendo a presença do corpo administrativo do CONFAE, da Sra. Yara Lopes Conde
Martins, Diretora de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte e Mônica Peres da Luz, Chefe
do núcleo de Gestão e do 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 80ª Reunião Ordinária do CONFAE, em seguida passou a condução inteira da
sessão ao Conselheiro José Antônio Soares, que na condição de vice presidente

assumiu a presidência da 80ª Reunião Ordinária do CONFAE, na forma do Decreto
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 com
uma alteração em sua ordem de deliberação da pauta o item 5 que passam para o final da
sessão, com acréscimos de dois novos assuntos propostos pelos conselheiros Barreto e
José Antônio Soares, respectivamente sobre tratativas e informações do Superávit e PLOA
para 2022. Em continuidade teve se por analise e deliberação o seguinte: I. Apresentação
do Parecer de Análise do CRC da Liga das Associações Desportivas de Sobradinho –
LADES – Conselheiro Vinicius Cyrillo. Pelo exposto, o conselheiro relatou que a
documentação apresentada e analisada, atende parcialmente as exigências legais,
orientando ainda a agremiação/instituição esportiva que reformule o seu estatuto por
Assembleia Geral especifica, para conter especificamente os itens/artigos apresentados na
ficha de análise anexo, proponho diligenciar a LADES – LIGA DAS ASSOCIAÇÕES
DESPORTIVAS DE SOBRADINHO, condicionando a nova análise, ao atendimento da
diligência, referente aos ajustes ou correção do Estatuto, bem como a reapresentação dos
documentos complementares, conforme exigido pelo Edital publicado. O presidente deu
oportunidade para que os conselheiros se manifestassem sobre o parecer e os mesmos
acompanharam o relator integralmente e unanimidade, diligenciando a entidade para
apresentar recurso com o prazo de 60(sessenta dias) a partir de sua notificação,
justificando ou cumprindo com todas as exigências apontadas no relatório e parecer ora
apresentado, devendo apresentar ainda todos os documentos exigidos por completo,
conforme estabelecido no Edital de Chamamento Público nº 001/017 - CONFAE, datado
de 04 de julho de 2017, ao que prevê a LC nº 326/2000, Lei Complementar nº 861/2013,
respeitando ainda o que dispõem os artigos 8º ao 16 do Decreto 34.522/13 em seu Anexo
I, bem como em apresentar estatuto social registrado em cartório com as devidas
alterações que se fizerem necessárias por exigência do Código Civil Brasileiro, Lei
10.406/02 e da Lei 9.615/13 no que couber, em que o novo documento deverá vir
acompanhado da Ata que aprovou as alterações ou reforma estatutária. II. Apresentação
do Parecer de Análise do Plano de Trabalho da Associação de Ginástica Acrobática do DF
– AKROS, com Apoio a Evento – Conselheiro Filipe Guedes, objetiva o repasse
financeiro do Conselho do Fundo de Apoio ao Esporte (CONFAE), no valor de
R$243.104,13(duzentos e quarenta e três mil e cento e quatro reais e treze centavos), para
realização do Evento 1°Open Brasília de Ginástica Acrobática, a ser realizado no Clube da
ASSEL- Associação dos Empregados da Eletronorte no período de 08 a 12 de outubro de
2021, nos turnos Matutino / Vespertino/ Noturno, no Ginásio da ASEEL - Setor de Clubes
Esportivos Sul, com participação 280 pessoas indiretas(atletas, organização e comissão
técnica). Relatando que o Plano de Trabalho do 1º Open Brasília de Ginástica Acrobática
está em consonância com as diretrizes previstas no Regulamento do Fundo de Apoio ao
Esporte e com a legislação pertinente, agradeceu em seguida a importante ajuda e suporte
dado pela servidora Yara e administrativo do CONFAE. Sugere aprovação do projeto
condicionada a análise do órgão competente da Secretaria de Estado de Esporte
(SUBCONP), quanto aos procedimentos de publicação da inexigibilidade da proponente e
da compatibilidade de preços apresentados pelo interessado e/ou órgão da SEL com os
praticados pelo mercado, juntando-se aos autos as cotações de preços oficialmente
obtidas, a fim de assegurar a obediência aos princípios da Administração Pública
conforme prevê artigo 23 do Decreto 34.522/2013, em seguida o presidente deu
oportunidade para que os conselheiros se manifestarem sobre o parecer e os mesmos
acompanharam na integra o relator, aprovando o parecer e relatório apresentado, exceto o
conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira, que se absteve da votação, pois no
seu particular entendimento a representante legal da proponente é servidora pública da
Secretaria de Estado de Educação, por isso não poderia estar recebendo recursos públicos,
sendo sua fala contestada pelo parecer ista em que a legislação do CONFAE e federal não
prevê esse tipo de impedimento, entendimento esse acompanhado pelo demais
conselheiros e pelo representante da SUAG presente. III. Apresentação do Parecer de
Análise do CRC da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais: SALTOS BRASIL –
Conselheira Carla Ribeiro. A conselheira reclamou que a entidade deu entrada no
Protocolo da SEL em fevereiro e só no último dia 11 de junho é que o processo foi
encaminhado para análise do CONFAE. Ressaltando que esse atraso no encaminhamento
para a diretoria do CONFAE vem se repetindo e que precisa ser solucionado para que a
comunidade esportiva não pense que a demora é da parte dos conselheiros. Fez
considerações sobre a documentação apresentada pela entidade, informando que o estatuto
foi digitalizado de forma incompleta pelo protocolo, e que tal erro só foi solucionado
porque a própria conselheira ligou para o contato que havia no processo para solicitar ao
presidente da entidade o encaminhamento do estatuto completo por e-mail. E que tal
medida foi para não demorar ainda mais a análise do pedido, em seguida deu parecer
conclusivo favorável à aprovação do pedido de CRC a entidade. O presidente deu
oportunidade para que os conselheiros se manifestarem sobre o parecer e os mesmos
acompanharam na integra a relatora, exceto o conselheiro Marcelo Rozemberg, que se
absteve da votação pelos mesmos motivos anteriormente alegados, sendo aprovado pela
maioria a emissão do CRC a favor da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais:
SALTOS BRASIL, em que o administrativo do CONFAE emitirá com brevidade o
documento e informará a entidade a data do recebimento do Certificado de Registro
Cadastral - CRC. Ainda com a palavra a Conselheira Carla Ribeiro ressaltou que até a
presente data a SEL não providenciou as unidades de apoio ao CONFAE, previstas no
Decreto 34.522/2013, e que várias contribuições de conselheiros excediam em muito suas
responsabilidades e que, portanto, eram descabidas as críticas a atuação do CONFAE, pois
a falta de uso da verba do Fundo não era em absoluto por incompetência dos
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conselheiros, nem responsabilidade deles. IV. Propostas de procedimentos e protocolo
para pedido de CRC e Projeto Esportivo – Conselheiro José Antônio. O Conselheiro
informou que foram elaboradas duas propostas detalhando os procedimentos para os
pedidos de emissão de CRC e do requerimento de projetos esportivos, documentos esses
que tiveram a contribuição voluntária do Sr. Conselheiro e diretamente das servidoras
Yara Conde e Mônica Peres, os quais foram entregues a Secretária de Esportes e aos
conselheiros para conhecimento e manifestação, visando a discursão e aprovação que será
incluída na pauta da próxima reunião. V. Agendamento de data para entrega dos CRCs-
foi informado que o gabinete da SEL/DF, junto com a diretoria do CONFAE marcará com
brevidade a data conjunta em cerimônia de entrega e fará comunicado aos conselheiros,
para que aqueles que tiverem interesse, possam participar. VI. Renovação do Certificado
Digital do FAE e-CNPJ – Foi informado que a Secretaria de Esportes e o CONFAE
estarão providenciando a regularização do Certificado Digital da Sr. Secretária Giselle
Ferreira e da diretora do CONFAE Sr. Yara Conde, possam assinar eletronicamente em
nome do CONFAE junto aos órgãos governamentais. VII. Publicidade do art. 6º do
Decreto nº 34.522/13 incisos V a VIII - O Presidente passou a palavra ao Conselheiro
Marcelo Ottoline, que manifestou sua preocupação quanto ao cumprimento do dispositivo
e também sobre a aprovação de emissão de CRC e de Projetos Esportivos de entidades
que sejam dirigidas por servidores públicos. Após sua fala e argumentos alguns
conselheiros debateram o assunto argumentando contrariamente ao entendimento do
conselheiro. VII. Publicidade do art. 6º do Decreto nº 34.522/13 incisos V a VIII – O
Presidente passou a palavra ao Conselheiro Marcelo Ottoline, que iniciou sua fala
sugerindo que houvesse um corpo técnico no CONFAE para receber os documentos das
procedentes, proceder com a análise e produção de parecer, sendo este último distribuído
igualitariamente entre os Conselheiros para que então, procedessem com seus votos de
aprovação ou não, em moldes semelhantes ao que ocorre na esfera federal, citando a
Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria Especial do Esporte,
Ministério da Cidadania. Também se pronunciou a respeito da falta de uma orientação
maior a respeito de como são os procedimentos internos do CONFAE. Informou ter
solicitado à Diretora Yara a documentação das entidades que representam a organização
da sociedade civil no CONFAE, tendo ela passado a demanda para a servidora Hanna, que
informou que isso deveria ser feito em reunião ordinária. Manifestou sua preocupação
quanto ao cumprimento do Decreto 34.522, com a falta de publicação de toda a
documentação das entidades que representam a organização da sociedade civil no
CONFAE, questionando, à exceção da Federação do Esporte Universitário do DF, a falta
de um sítio eletrônico oficial delas contendo a disponibilização ao público das suas
documentações, citando a Lei n° 9.615/98, em seu artigo 18C, inciso VI, e também dessas
mesmas informações documentais no sítio eletrônico oficial da SEL, na página do
CONFAE. Também questionou sobre a obrigação do estatuto dessas entidades estarem em
conformidade com a Lei n° 9.615/98. O Sr. Clemilton Oliveira, Subsecretario
SUAG/SEL/DF, informou que a questão do sítio eletrônico era ação das próprias
entidades e que seus estatutos não precisariam estar em conformidade com a referida Lei,
porque elas não pleiteiam recursos públicos. O Conselheiro Marcelo Ottoline também
questionou a situação do CNPJ da Associação das Federações Desportivas do Distrito
Federal estar declarado inapto pela Receita Federal, do dia 17 de outubro de 2018 ao dia
27 de maio de 2021, se isso não seria uma condição de irregularidade na participação do
representante da entidade nas reuniões do CONFAE durante esse período, com o Sr.
Clemilton afirmando que não, porque a maioria das deliberações ocorridas fora em caráter
de unanimidade. O Conselheiro Marcelo Ottoline questionou o controle dessas
regularidades documentais, sugerindo que houvesse conferência antes de cada reunião
ordinária, sendo contestado pelo Sr. Clemilton, sob a argumentação de que todos os
representantes da organização da sociedade civil e do estado, tiveram seus dados e
documentos pessoais e das entidades analisados, sendo os mesmos também conferidos
pela Casa Civil à época e assim nomeados com mandatos atuais e válidos. O Conselheiro
Marcelo Ottoline questionou a falta de informações públicas de como se dá a
representatividade dos atletas do Distrito Federal no CONFAE, com a Conselheira Carla
Ribeiro contando a história de como se deu esse processo. O Conselheiro Marcelo
Ottoline mostrou-se preocupado com a aprovação de emissão de CRC e de Projetos
Esportivos de entidades que sejam presididas por servidores públicos, informando que há
legislação impeditiva a isso e que a AJL da SEL deveria ser consultada a respeito. Após
sua fala e argumentos, alguns conselheiros debateram o assunto argumentando
contrariamente ao entendimento do conselheiro. Em seguida foi pedido questão de ordem
e o Sr. Clemilton Oliveira Subsecretario SUAG/SEL/DF informou que esses assuntos ora
debatidos já foram tratados em outras reuniões do CONFAE e que não existem quaisquer
irregularidades nesses procedimentos e destacou que em outra ocasião a Secretaria de
Estado de Esporte e Lazer, fez consulta a Procuradoria Geral do Distrito Federal, que
emitiu um parecer destacando não haver impedimentos para emissão de CRC e
formalização de contratos e convênios com entidades dirigidas por servidores públicos.
Sobre a questão de publicidade, ficou definido que as representações da sociedade civil
junto ao CONFAE devem atualizar seus documentos, que serão vinculados ao site da
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, na aba especifica. Os documentos que deverão
ser encaminhados para a DIGEFAE até a reunião do mês de agosto são: Comprovante de
inscrição no CNPJ (Ativo); Estatuto da instituição atualizado; Ata de eleição da diretoria;
e Ata da indicação do conselheiro titular e suplente, ou por outro documento oficial
emitido pela entidade. Em continuidade o Dr. Clemilton Oliveira acompanhado da fala da
Sra. Presidente contradisse os argumentos dados pelo Conselheiro Marcelo Ottoline dando
resposta a todos os seus questionamentos de forma direta. Ainda em apoio e manifestação
sobre o tema os conselheiros Filipe Guedes e José Antônio contra argumentaram
esclarecendo que quando da última nomeação, que todos os documentos

das entidades e pessoais foram analisados e aprovados tanto pela SEL como pela Casa
Civil, que a exigências tidas para as OSCs terem o CRC e projetos esportivos são bem
diferentes das de representação da sociedade civil no Conselho, sequer tendo que se falar
em serem obrigadas a ter um SITE ou mesmo atender as exigências da lei Pelé. O
presidente concedeu a palavra a Conselheira Carla Ribeiro, que explanou o histórico de
criação da Associação de Atletas do DF - AADF, ressaltando que não foi ideia dela. Foi
uma provocação do Poder Público, que resultou em uma mobilização de membros da
comunidade esportiva para atender às exigências do recém-criado CONEF, porque esse
conselho paritário precisava contar com a presença de representantes dos atletas.
Esportistas como Ricarda Lima, Ricardo Vilela, Pipoca, Carmem de Oliveira foram os
primeiros conselheiros. A conselheira lembrou que a maratonista Carmem de Oliveira foi
a primeira a presidir a AADF, e convidou a conselheira Carla Ribeiro a participar do
CONFAE, que na época não tinha nenhum jetom. Ressaltou que isso nunca foi
impedimento, vide sua história a frente do Conselho de Artes Marciais - CONDUTA,
que ajudava os praticantes de artes marciais e que era custeado por ela e os demais
diretores. Na eleição seguinte da AADF, a conselheira relatou que assumiu a presidência,
e na eleição subsequente, assumiram a presidência o Gustavo Van der Broocke e o
judoca Mário Tranquillini, que, cientes de seu histórico e combatividade em favor dos
atletas, a indicaram para permanecer como conselheira defendendo os interesses dos
atletas. Ainda com a palavra, a conselheira informou que também é conselheiro da
AADF, o jogador de basquete Pipoca, e são representantes ainda no outro conselho, o
CONEF, a jogadora Lana Miranda e o judoca José Mário Tranquillini. Informou ainda
que toda a documentação da AADF está em ordem, que tem frequentes informações de
interesse do seguimento e convites para participar de todas as reuniões do CONFAE
divulgados na página eletrônica da AADF, e informou ainda que foi protocolado na
SEL, o documento com a sua indicação, no ano de 2019. Tratativas do Superávit- O
Conselheiro José Luiz Marques Barreto esclareceu os procedimentos tidos e sobre o
devido cumprimento do que foi de competência e atribuição do corpo administrativo do
CONFAE e desse conselheiro designado, estando agora sob a análise da Secretaria de
Economia, sinalizando sua fala, dizendo que o processo do Superávit está em sua fase
final. Por fim tratou se sobre o PLOA 2022- O Conselheiro José Antônio Soares,
informou sobre o calendário para aprovação do PLOA e sugeriu a criação de um Grupo
de Trabalho do CONFAE para acompanhar a elaboração da proposta orçamentária do
CONFAE para o exercício de 2022. A proposta foi aceita por todos e o grupo de
trabalho foi aprovado com a formação dos seguintes conselheiros: José Antônio Soares
Silva, José Luiz Marques Barreto, Rozemberg Ottoline de Oliveira e a Carla Ribeiro
Testa. Participaram ainda da reunião, na condição de ouvintes, Sr. Thiago Brasiliense,
atleta e faixa preta de artes marciais, Sr. Ricardo de Lima Moreira, representante de
entidade de administração – SALTOS BRASIL e o Sr. Marcos Vianna, como membro
suplente no CONFAE da representação da Secretaria de Educação, quais foram
externados agradecimentos pela secretária e pelos conselheiros. Sem mais nada a tratar,
o presidente da sessão agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16h47min.
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; MÔNICA 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

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS,
ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO

 
PORTARIA Nº 101, DE 29 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre o retorno gradual ao trabalho presencial no âmbito da Agência Reguladora
de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de sua atribuição prevista
no art. 7º, inciso III, do Regimento Interno desta Agência, aprovado pela Resolução nº 16,
de 17 de setembro de 2014, e o que consta nos autos do processo 00197-00000987/2020-
55, resolve:
Art. 1º Alterar o artigo 2º da Portaria nº 103, de 11 de novembro de 2020, que passa a ter a
seguinte redação:
“Art. 2º O retorno gradual ao trabalho presencial na ADASA acontecerá por meio de
revezamento, de 70% dos servidores, colaboradores e estagiários, a partir do dia 1º de
julho de 2021, da força de trabalho apta.”
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