
de Urbanização - TERRACAP-DF, 4490.51 – Obras e Instalações, conforme Nota de Empenho nº 

0580/2020, datada de 21/08/2020. ; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a 

responsabilidade da TERRACAP. DATA DE ASSINATURA: 24/08/2020; P/CONTRATANTE: 

IZIDIO SANTOS JUNIOR, EDWARD JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES, 

HAMILTON LOURENCO FILHO; P/CONTRATADA: NILTON DOS ANJOS JUNIOR, 

TESTEMUNHAS: BRUNO DA SILVA SANTOS, VANDA MARIA COSTA.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA ONLINE

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, nos termos da Lei nº 5.081, de 11 de 

março de 2013, e em cumprimento ao Decreto nº 40.645, de 20 de março de 2020, que 

trata das ações acerca do Plano de Contingência Distrital, como medida necessária à 

continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da atual 

situação de emergência em saúde pública e pandemia declarada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), em decorrência do coronavírus (COVID-19), e dá outras providências, e 

em cumprimento ao Artigo 44 da Lei 948/2019 – Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF, 

CONVOCA a população e todos os moradores do Gama, para participarem da Audiência 

Pública online para discutir a regularização, ampliação e criação dos lotes dos seguintes 

equipamentos públicos no Gama: I -ampliação do lote do Fórum do Gama, do Corpo de 

Bombeiros e da Caesb na entrequadra 01/02, Área Especial, Setor Norte; II - ampliação do 

lote do Centro Educacional nº 07, localizado na Praça 01, lote 3 do Setor Central do 

Gama; III - ampliação do lote da Unidade Básica de Saúde – UBS 04, localizada na Praça 

03, AE 02, Setor Leste do Gama; IV - ampliação dos lotes da Escola Classe n.º 02, 

localizada na EQ 2/4, Área Especial, e do Centro de Ensino Fundamental 05, localizado 

na EQ 26/29, Área Especial, ambos no Setor Oeste; e V - criação de novo lote para Feira 

do Galpão do Setor Central, em cumprimento ao artigo 30 do PDL do Gama. A Audiência 

Pública será realizada no dia 10 de setembro (quinta-feira) de 2020, com início às 19h, de 

forma ONLINE, por meio da plataforma do CISCO WEBEX MEETING LINK: 

https://gdf-virtual.webex.com/meet/ASCOL_SEDUH. A apresentação com o relato dos 

casos a serem discutidos encontra-se no endereço eletrônico da SEDUH por meio do link: 

http://www.seduh.df.gov.br/audiencias-publicas/.

REGULAMENTO

Capítulo I

Disposições Preliminares

Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de discutir a regularização, 

ampliação e criação dos lotes dos seguintes equipamentos públicos no Gama

Art. 2º Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento da 

Audiência Pública online.

§1º A Audiência Pública possui caráter consultivo e terá o objetivo de discutir, recolher 

críticas e contribuições da população com vistas a democratizar, conferir transparência e 

assegurar a participação popular.

§2º A Audiência Pública será de livre acesso para qualquer pessoa, bem como aos meios 

de comunicação, exclusivamente de forma online, por meio da plataforma do CISCO 

WEBEX MEETING LINK: https://gdf-virtual.webex.com/meet/ASCOL_SEDUH.

§3 A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio, sendo que o material 

produzido comporá a memória do processo, objeto da Audiência Pública.

Art. 3º O público presente deverá realizar o registro no chat, que conterá: nome, endereço 

eletrônico (e-mail).

Capítulo II

Da Condução

Art. 4º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa, responsável pelo 

planejamento da Audiência Pública, composta por representante da equipe técnica da 

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano – SUPLAN/SEDUH.

Art. 5º São prerrogativas do Presidente:

I - designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da Audiência Pública, 

ordenando o curso das manifestações;

II- decidir sobre a pertinência das questões formuladas além do escopo da proposta do 

objeto;

III - dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem 

como sua reabertura ou continuação, quando o reputar conveniente, de ofício ou a pedido 

de algum participante;

Art. 6º A coordenação da mesa terá por atribuições:

I – registar os participantes, de acordo com a ordem das manifestações escritas no chat;

II – fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa;

III – a guarda da documentação produzida na Audiência Pública.

Capítulo III

Dos Participantes

Art. 7º Será considerado participante qualquer cidadã ou cidadão, sem distinção de 

qualquer natureza, interessado em contribuir com a projeto.

Art. 8º São direitos dos participantes:

I - manifestar livremente sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública, 
respeitando as disposições previstas neste Regulamento;

Art. 9º São deveres dos participantes:

I - respeitar o Regulamento desta Audiência Pública.

Art. 10 Perguntas, sugestões ou recomendações dos participantes deverão ser realizadas 
através do chat de comentários, em forma de texto, devendo conter obrigatoriamente, a 
identificação do interessado.

Parágrafo único. A ordem das manifestações determinará a sequência das respostas.

Capítulo IV

Da Realização

Art. 11 A Audiência Pública terá a seguinte ordem:

I – leitura do regulamento e regras de funcionamento;

II – apresentação;
III – exposição resumida do conteúdo da proposta, pela Equipe Técnica da 
SUPLAN/SEDUH;
IV – respostas às perguntas realizadas, em forma de texto, recebidas dos comentários do 
chat;
V – encerramento.
Art. 12 As perguntas recebidas serão respondidas pela mesa e equipe técnica em blocos, 
conforme sua similaridade, a critério da mesa.
Art. 13 Os integrantes da mesa se manifestarão de forma concisa e direta em relação às 
intervenções escritas dos participantes.
Art. 14 Durante a Audiência Pública serão permitidas gravações ou outras formas de 
registro pelos participantes do evento.
Art. 15 A Audiência Pública, assim como suas deliberações, será registrada em ata 
sucinta, anexada à proposição a ser apreciada, publicada no Diário Oficial do Distrito 
Federal, e no site da SEDUH, link da Audiência Pública no prazo máximo de 30 dias 
(trinta) dias, contados da sua realização, conforme estabelecido no art. 9º da Lei nº 5.081, 
de 11 de março de 2013.

Capítulo V
Das Disposições Finais

Art. 16 As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência 
Pública terão caráter consultivo e não-vinculante, destinando-se à motivação do Executivo 
Distrital, quando da tomada das decisões em face das contribuições recebidas, bem como 
zelar pelo princípio da eficiência e assegurar a participação popular, na forma da lei, na 
condução dos interesses públicos.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

EDITAL N° 100/2020

O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições 

legais, com fundamentação na Lei distrital nº 3.877/06, de 26 de junho de 2006, que 

dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve convocar 03 (três) 

indicados, sendo 01 (um) da Entidade ASFHAB, 01 (um) da COOHATEC e 01 (um) da 

ASHMUG, além de habilitar 07 (sete) indicados, sendo 02 (dois) da Entidade ASSEVAS, 

01 (um) da AMIS, 01 (um) da ASSCOMIDE, 01 (um) da MELODIA, 01 (um) da 

MORADA NOBRE e 01 (um) da ASFHAB, tendo em vista o cumprimento dos requisitos 

da Lei Distrital nº 3.877/2006, a fim de compor exclusivamente a demanda do projeto 

Guará - Edital de Sorteio nº 04/2018. A listagem dos candidatos encontra-se disponível no 

portal www.codhab.df.gov.br.

Brasília/DF, 25 de agosto de 2020.

WELLINGTON LUIZ

Diretor-Presidente

EDITAL N° 101/2020

O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições 

legais, com fundamentação na Lei distrital nº 3.877/06, de 26 de junho de 2006, que 

dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve: convocar 03 (três) 

associados para apresentação da documentação, via aplicativo CODHAB, , sendo 01 (um) 

indicado pela entidades ASFHAB, 01 (um) pela COOHATEC e 01 (um) pela ASHMUG, 

bem como habilitar 12 (doze) candidatos, sendo 02 (dois) da Entidade AMOR, 01 (um) da 

ASM, 01 (um) da CSFAV, 01 (um) da ASCOM-DF, 01 (um) da ASMORGA, 02 (dois) da 

COOHAPLAN, 01 (um) da HABITECT, 01 (um) da ASMOAGREG-DF, 01 (um) da 

COTRADES-DF e 01 (um) da MORADA DO SOL, tendo em vista o cumprimento dos 

requisitos da Lei Distrital nº 3.877/2006, a fim de compor exclusivamente a demanda do 

projeto Guará - Edital de Sorteio nº 02/2018. A listagem dos candidatos encontra-se 

disponível no portal www.codhab.df.gov.br.

Brasília/DF, 25 de agosto de 2020.

WELLINGTON LUIZ

Diretor-Presidente
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