
I - Conceder:
a) adicional de qualificação;
b) gratificação de titulação;
c) gratificação por habilitação em políticas públicas;
d) auxílio-transporte;
e) auxílio-alimentação.
II - Alterar e/ou retificar a concessão da vantagem pessoal denominada quintos/décimos;
III - Averbar o tempo de serviço;
IV - Tornar pública a aquisição do direito de usufruto de Licença Prêmio por Assiduidade.
Art. 5º As delegações de competências estabelecidas por esta Portaria recairão sobre os 
respectivos substitutos legais dos titulares mencionados, quando no exercício efetivo da 
função.
Art. 6º Sem prejuízo da validade desta Portaria, poderão ser praticados em qualquer 
oportunidade, no todo ou em parte, pelo titular da Secretaria de Estado de Proteção da 
Ordem Urbanística do Distrito Federal as atribuições aqui delegadas.
Art. 7º Ficam convalidadas as doações de bens e mercadorias apreendidos, autorizadas 
pelo Secretário Executivo deste Órgão no período compreendido entre 09 de junho de 
2020 e a data de publicação desta Portaria.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 2, de 18 de 
junho de 2019, publicada no DODF nº 115, de 19 de junho de 2019.

CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTARIA Nº 67, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020
Revoga a Portaria nº 31, de 31 de março de 2020, publicada no DODF nº 65, pág. 19, 
de 06 de abril de 2020.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo parágrafo único, 
inciso III, do art. 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 31, de 31 de março de 2020, publicada no DODF nº 65, 
pág. 19, de 06 de abril de 2020, que dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional 
e provisório.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAYARA NORONHA DE ALBUQUERQUE ROCHA

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM VISTAS À APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO 
PROJETO DO PERCURSO TURÍSTICO CULTURAL DA VILA PLANALTO - RA I

Às dezenove horas do dia vinte e sete do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, em 
cumprimento ao disposto no art. 2º do Decreto nº 40.546 de 20 de março do ano de dois 
mil e vinte, por videoconferência, foi iniciada a Audiência Pública com vistas à 
apresentação e discussão do Projeto do Percurso Turístico Cultural da Vila Planalto - RA 
I, pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, 
Senhor Mateus Leandro de Oliveira, com a seguinte pauta transcrita: 1. Ordem do dia 
Audiência Pública com vistas à apresentação e discussão do Projeto do Percurso Turístico 
Cultural da Vila Planalto - RA I, que segue as determinações do Plano de Ação elaborado 
pelo Grupo de Trabalho interinstitucional, criado pelo Decreto nº 29.652, de 28/10/2008, 
cujo objetivo foi propor soluções para os diferentes problemas verificados na Área de 
Interesse Patrimonial, referência da memória do período da construção de Brasília. 2. 
Leitura síntese do regulamento e principais procedimentos da Audiência Pública. 3. 
Apresentação Técnica. 4. Questionamentos da plenária. 5. Encerramento. A Senhora 
Eliete Góes, Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados - ASCOL/SEDUH, saudou a todos 
e passou à leitura síntese do regulamento e principais procedimentos a nortear a condução 
da Audiência Pública. O Senhor Secretário Mateus Leandro de Oliveira cumprimentou a 
todos, fazendo uma saudação especial aos moradores e comerciantes da Vila Planalto, e a 
todos os servidores que têm trabalhado na construção do projeto. Afirmou que se trata de 
uma iniciativa conjunta entre o GDF e, especialmente, a Administração do Plano Piloto, 
da Secretaria de Cidades, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Secretaria de 
Estado de Turismo, Novacap, da Companhia Energética de Brasília - CEB e do 
Departamento de Estradas de Rodagem - DER. Complementou que concluída a etapa do 
projeto, em havendo possibilidade, será dado início às obras de revitalização da Vila 
Planalto. Ato contínuo informou que a Audiência Pública seria conduzida pela Secretária-
Executiva da SEDUH, senhora Giselle Moll Mascarenhas que cumprimentou a todos e em 
seguida informou que seria apresentado o trabalho que está sendo desenvolvido pela 
Coordenação de Projetos, para valorização da Vila Planalto. Afirmou que há observância 
quanto a todos os encaminhamentos e requerimentos encaminhados ao longo dos anos. 
Acrescentou que o projeto da rota turística da Vila Planalto faz parte do Plano de Ação 
desde o ano de 2008. Salientou o êxito que tem sido alcançado nas audiências públicas 
virtuais, uma vez que possibilitam uma maior participação da população. O Senhor 
Vicente Correia Lima Neto, Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano - 
SUPLAN/SEDUH, fez uma breve contextualização sobre a questão do projeto,

tratando-se de um conjunto de medidas que estão sendo desenvolvidas no âmbito da Secretaria, 
para requalificação dos espaços, incluindo, assim, a Vila Planalto. A Senhora Anamaria de 
Aragão Costa Martins, Coordenadora de Projetos - COPROJ/SEDUH, seguiu para a 
apresentação do projeto, declarando que a apresentação está disponível no sítio eletrônico da 
SEDUH. Após a apresentação, a Senhora Giselle Moll Mascarenhas abriu as inscrições para 
manifestações dos participantes. 1. O Senhor Renato Carvalho, morador da Vila Planalto, 
parabenizou a iniciativa de realização do projeto. Solicitou que fossem observadas as questões 
para melhorias do trânsito, uma vez que o projeto apresenta a tendência de aumento de 
circulação de veículos, pontuou sobre a proposta de sistema binário, propondo que essas 
observâncias fossem estendidas para toda a Vila Planalto. Em resposta, a senhora Anamaria de 
Aragão Costa Martins afirmou que foi realizado um estudo de circulação, não sendo binário, 
mas em que algumas vias seriam transformadas em sentido único com a intenção de evitar a 
quantidade de conflitos e acrescentou que o estudo está aprovado pelo Departamento de 
Trânsito do Distrito Federal - DETRAN-DF, desde 2012. Por fim, assegurou que a solicitação 
está contemplada na proposta. 2. A senhora Leiliane Rebouças, moradora da Vila Planalto, fez 
ponderações com relação ao Armazém do Geraldo, pois o circuito passará por uma área de 
descarregamento de caminhões. Solicitou ainda a inclusão do Conjunto Fazendinha, por se 
tratar de uma área de preservação histórica, e de observância para aplicação de melhorias 
estruturais ao CEBEM - Centro de Bem Estar do Menor. A Senhora Anamaria de Aragão Costa 
Martins afirmou que inicialmente o projeto previa uma revisão do estacionamento, entretanto, 
foi feita uma recomendação da Coordenação de Preservação da SEDUH de observar a área do 
estacionamento, uma vez que o mesmo incide sobre três unidades imobiliárias, tendo sido 
suprimido do Percurso Turístico Cultural, em razão deste conflito. Salientou que o comércio 
deve reconhecer a situação específica da cidade, no sentido de trabalhar com veículos de menor 
porte, firmando uma situação de cooperação entre projeto e práticas nas localidades. A Senhora 
Giselle Moll Mascarenhas explicitou que a valorização da Vila Planalto seria iniciada pela 
implantação do percurso turístico, mantendo a intenção de resgate não apenas das edificações, 
como também do traçado da Vila. Com relação ao Conjunto Fazendinha, informou que estão 
sendo realizadas ações de manutenção na área, como corte de energia das residências e 
containers. Reiterou que há uma articulação com a Secretaria de Cultura, possibilitando o 
projeto de restauro no local. 3. A Senhora Rita Andrade, moradora da Vila Planalto, pontuou 
quanto à falta de diálogo do projeto com a comunidade diretamente impactada por sua 
implantação, solicitando que estas sejam minimamente ouvidas. Salientou a necessidade de 
observância quanto à importância histórica do Conjunto Fazendinha, informando que 
apresentaram projeto preliminar, que foi contratado pela Secretaria de Cultura. Apontou ainda a 
questão do corte de energia elétrica e o impacto na comunidade. A Senhora Adriana Savite, 
Subsecretária de Administração Geral –SUAG/SEDUH, respondeu que, no tocante ao corte de 
energia, foi aplicado apenas no interior das edificações desocupadas, com o intuito de evitar 
incêndios causados por curto circuito. Acrescentou que o container instalado para o posto de 
segurança manteve a energia elétrica, assim como os postes e os outros edifícios no local. 
Afirmou que está sendo feito o processo de limpeza para dar início às tratativas que deverão ser 
adotadas, tanto pela SEDUH, quanto pelos outros órgãos envolvidos, para que haja o consenso 
quanto ao restauro ou qualquer outra inserção de projeto para o local. A Senhora Rita Andrade 
reiterou que a comunidade está à disposição para colaborar no processo de restauro do 
Conjunto Fazendinha. A Senhora Beatriz Couto, da Secretaria de Cultura, fez o informativo 
sobre a consultaria especializada para realização do trabalho de levantamento e abordagem 
territorial da Vila Planalto. Informou que nesse trabalho foi feito um mapeamento de danos e o 
levantamento arquitetônico das casas, não sendo proposto um projeto básico executivo, que 
contou com a articulação com a comunidade. Também informou que esse trabalho resultou em 
plano de ações emergenciais, na tentativa de evitar mais danos ao local. Declarou que devem, 
em conjunto, elaborar os projetos executivos e fazer arrecadação de recurso para as obras, 
mantendo as consultas à comunidade. 4. O Senhor Valdir Neves, morador e comerciante da 
Vila Planalto, parabenizou a equipe pela iniciativa de retomar o projeto de resgate histórico da 
Vila Planalto, se colocando à disposição para contribuições e destacou que todo comércio tem 
de se adaptar ao projeto e não o contrário. 5. O Senhor Vantuil Paulo de Santana, presidente da 
Associação de Moradores da Vila Planalto, fez um breve histórico da concepção do projeto que 
foi apresentado pela Secretaria de Obras (SO) em 2012. Apontou a revitalização feita na praça 
Nelson Corso, em que não houve a participação da comunidade, informando problemas com a 
manutenção da iluminação pública no local, pois a CEB não possui a luminária instalada. 
Salientou os problemas existentes com relação aos estacionamentos para os restaurantes no 
cinturão verde da Vila Planalto, propondo que sejam feitas alterações no roteiro previsto. 
Corroborando com as colocações feitas anteriormente pelos moradores, reforçou a necessidade 
de observância dos problemas existentes no Conjunto Fazendinha. A Senhora Anamaria de 
Aragão Costa Martins, afirmou que a partir das sugestões apresentadas na audiência pública é 
possível ampliar o percurso em direção ao Conjunto Fazendinha, e também em atendimento às 
reivindicações, adotar um faseamento da obra para garantir a sua implantação. Assegurou que 
seria mantida a possibilidade de encaminhamento de propostas da população diretamente para a 
Secretaria. A Senhora Leiliane Rebouças garantiu que após a inclusão do Conjunto Fazendinha 
e a elaboração do projeto executivo, a comunidade poderia auxiliar quanto a questão 
orçamentária por meio de emendas parlamentares. Reiterou quanto à necessidade de elaboração 
de um projeto básico executivo para dar sequência ao orçamento. A Senhora Giselle Moll 
Mascarenhas expôs que a SEDUH não tem arquitetos ou a competência também para preparar 
o projeto do restauro do Conjunto Fazendinha, uma vez que requer especialização que não faz 
parte da Secretaria. Mencionou a possibilidade de diálogo direto com os servidores 
responsáveis. 6. O Senhor Hamilton Henriques, presidente da Associação Comercial da Vila 
Planalto, solicitou um posicionamento da SEDUH e da SECULT quanto à viabilidade do 
projeto do antigo Alojamento de Solteiros, declarando que devem elaborar os projetos 
executivos e de engenharia para que possam dar prosseguimento a reconstrução da área. 
Destacou que se trata de um ponto histórico de resgate da luta dos operários que construíram 
Brasília. Com relação ao estacionamento, explicitou que a Associação Comercial e a
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Associação de Moradores, desde 2014, vêm pleiteando que os estacionamentos sejam 
implantados, contando ainda com parcerias da própria comunidade, complementou 
afirmando que estão dispostos a custear parte do material, e a Novacap assumiria o 
maquinário e a mão-de-obra. Em resposta, a Senhora Giselle Moll Mascarenhas 
salientou quanto à impossibilidade de criação de bolsões do estacionamento, uma vez 
que configuraria a descaracterização da área e desvalorização do patrimônio histórico, 
entretanto, assegurou que seria feito o disciplinamento das vagas de estacionamento. O 
Senhor Hamilton Henriques pontuou a questão dos estacionamentos na praça Nelson 
Corso, reiterando seu pedido encaminhado para a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação para que sejam instalados ao redor do espaço, conforme o projeto 
feito pela RA I e enviado à SEDUH. A Senhora Beatriz Couto explicitou em relação à 
colocação feita pelo Senhor Amilton, sobre o Alojamento de Solteiros, que o projeto 
precisa ser revisto, com base em levantamentos fotográficos e, sobre a necessidade de 
realização de consulta à comunidade, que seria por meio de audiência pública. 
Complementou sua fala assegurando que o Alojamento de Solteiros é uma área de 
preservação rigorosa, de grande importância para o conjunto, entretanto, esclareceu as 
limitações na reconstrução do local. A Senhora Giselle Moll Mascarenhas solicitou que 
as reivindicações apresentadas na audiência fossem encaminhadas ao Secretário de 
Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, Senhor Bartolomeu Rodrigues. A 
Senhora Leiliane Rebouças reiterou as dificuldades na implantação dos projetos, 
assegurando que a comunidade está trabalhando em conjunto para solucionar os 
problemas que envolvem o Conjunto Fazendinha. A Senhora Giselle Moll Mascarenhas 
firmou o compromisso para resolução dos problemas apresentados, em conjunto com a 
SEDUH, a SECULT, a Secretaria de Obras, a Novacap e a Secretaria de Governo. 
Declarou que o projeto do percurso cultural é o início de uma grande valorização da 
Vila Planalto, evidenciando as características peculiares da área. O Senhor Vicente 
Correia Lima Neto pontuou que foi esclarecido que há a intenção de estender a 
elaboração de projetos para demais áreas da Vila Planalto, fazendo a interligação com 
outros espaços significativos para a comunidade e para toda Brasília. Informou que a 
Subsecretaria de Planejamento e Políticas Urbanas estaria à disposição para 
recebimento de oitivas nas demais fases do projeto. Complementou que será feito o 
esforço de arrecadação do recurso, contando com o apoio da comunidade para 
sensibilização das possíveis fontes. A Senhora Giselle Moll Mascarenhas comunicou 
que todas as demandas apresentadas pela comunidade foram registradas, almejando que 
possam atuar mais efetivamente naquilo que compete efetivamente ao Plano de 
Preservação. Agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Audiência Pública 
com vistas à apresentação e discussão do Projeto do Percurso Turístico Cultural da Vila 
Planalto - RA I. MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA, Secretário de Estado; 
GISELLE MOLL MASCARENHAS, Secretária Executiva; VICENTE CORREIA 
LIMA NETO, Subsecretario de Planejamento e Políticas Urbanas – SUPLAN/SEDUH; 
ANAMARIA DE ARAGÃO COSTA MARTINS, Coordenadora de Projetos - 
COPROJ/SUPLAN/SEDUH.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA Nº 145, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, no 
uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, resolve:
Art. 1º Incluir os Jogos Paradesportivos de Brasília no calendário de eventos desta pasta, a 
serem realizados no mês de setembro de cada ano.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CELINA LEÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO BÁSICO

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS
 

DESPACHOS DE EXTRATOS DE OUTORGAS
O SUPERINDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DA AGÊNCIA REGULADORA 
DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, 
torna públicas as outorgas prévias:
Outorga Prévia/SRH nº 173/2020. Jairo Gomes Brandão, outorga prévia para reservar o 
direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de um poço tubular, para fins 
de abastecimento humano, criação de animais e irrigação, localizado no Núcleo Rural 
Rio Preto, Lote 059/2, Planaltina/DF, Bacia Hidrográfica do Rio Preto, Unidade 
Hidrográfica Ribeirão Extrema. Processo SEI nº 00197-00002065/2020-82.
Outorga Prévia/SRH nº 175/2020. Nathália da Costa Firmino de Medeiros, outorga 
prévia para reservar o direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de um 
poço tubular, para fins de abastecimento humano, criação de animais, irrigação e 
piscicultura, localizado no Núcleo Rural Capão Comprido, Assentamento 15 de Agosto, 
Chácara nº 49, São Sebastião/DF, Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, Unidade 
Hidrográfica Ribeirão Santo Antônio da Papuda. Processo SEI nº 00197-
00002117/2020-11.

Outorga Prévia/SRH nº 177/2020. Green Life Ecoturismo e Produtos Orgânicos 
Ltda, outorga prévia para reservar o direito de uso de água subterrânea, mediante a 
perfuração de um poço tubular, para fins de irrigação, localizado no Setor 
Habitacional Sol Nascente, Avenida Central, Nº 115, Ceilândia/DF, Bacia 
Hidrográfica do Rio Descoberto, Unidade Hidrográfica Rio Melchior. Processo SEI 
nº 00197-00001986/2020-28.

Outorga Prévia/SRH nº 178/2020. Francisco de Assis Belém Silva, outorga prévia 
para reservar o direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de um 
poço tubular para fins de abastecimento humano, criação de animais e irrigação, 
localizado no Assentamento Betinho, Conjunto C, Chácara 06, Brazlândia/DF, 
Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto, Unidade Hidrográfica Alto Rio Descoberto. 
Processo SEI nº 0197-000059/2013.

Outorga Prévia/SRH nº 182/2020. Engenharia Carvalho Accioly Ltda, outorga 
prévia para reservar o direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de 
um poço tubular, para fins de uso comercial, localizado na Avenida Monumental, 
Residencial Porto Pilar, Lote Comercial 2, Setor Meireles, Santa Maria/DF, Bacia 
Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, Unidade Hidrográfica Ribeirão Saia Velha. 
Processo SEI nº 00197-00001575/2020-32.

Outorga Prévia/SRH nº 183/2020. Condomínio São Judas Tadeu, outorga prévia 
para reservar o direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de um 
poço tubular para fins de abastecimento humano e irrigação, localizado no SHJB, 
Altiplano Leste, Rua 05, Chácara 10/12, Lago Sul, Brasília/DF, Bacia Hidrográfica 
do Rio Paranoá, Unidade Hidrográfica Lago Paranoá. Processo SEI nº 0197-
000252/2016.

Outorga Prévia/SRH nº 190/2020. Carlos Antonio Boaventura, outorga prévia para 
reservar o direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de um poço 
para fins de irrigação, localizado na SMPW Quadra 19, Conjunto 03, Lote 01, Park 
Way/DF, Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá, Unidade Hidrográfica Tibeirão do 
Gama. Processo SEI nº 00197-00003033/2018-80.

Outorga Prévia/SRH nº 191/2020. Maria das Graças da Costa Silva Cotrim, outorga 
prévia para reservar o direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de 
um poço tubular para fins de abastecimento humano, criação de animais e irrigação, 
localizado no Núcleo Rural Capão Comprido, Assentamento 15 de Agosto, Chácara 
31, São Sebastião/DF, Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, Unidade 
Hidrográfica Ribeirão Santo Antônio da Papuda. Processo SEI nº 00197-
00002200/2020-90.

Outorga Prévia/SRH nº 192/2020. Antonio Luiz Ramos Silva, outorga prévia para 
reservar o direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de um poço 
tubular para fins de abastecimento humano, localizado no Núcleo Rural Lago Oeste, 
Rua 18, Chácara 527/ 6A, Sobradinho/DF, Bacia Hidrográfica do Rio Maranhão, 
Unidade Hidrográfica Rio da Palma. Processo SEI nº 00197-00002210/2020-25.

Outorga Prévia/SRH nº 193/2020. Frederico Santos Monteiro, outorga prévia para 
reservar o direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de um poço 
tubular para fins de abastecimento humano, criação de animais e irrigação, 
localizado no Núcleo Rural Quintas do Vale Verde II, Chácaras 301/302, 
Planaltina/DF, Bacia Hidrográfica do Rio Maranhão, Unidade Hidrográfica Ribeirão 
Palmeiras. Processo SEI nº 00197-00002209/2020-09.

Outorga Prévia/SRH nº 194/2020. Maria Gorete dos Santos, outorga prévia para 
reservar o direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de um poço 
tubular para fins de abastecimento humano, criação de animais, irrigação e 
piscicultura, localizado no Núcleo Rural Capão Comprido, Assentamento 15 de 
Agosto, Chácara 11, São Sebastião/DF, Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, 
Unidade Hidrográfica Baixo Rio São Bartolomeu. Processo SEI nº 00197-
00002198/2020-59.

Outorga Prévia/SRH nº 195/2020 Alex Vaz da Silva, outorga prévia para reservar o 
direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de um poço tubular para 
fins de abastecimento humano, localizado no Núcleo Rural Quintas do Vale Verde, 
Fazenda Monjolo, Chácara 241, Planaltina/DF, Bacia Hidrográfica do Rio 
Maranhão, Unidade Hidrográfica Ribeirão Palmeiras. Processo SEI nº 00197-
00002244/2020-10.

Outorga Prévia/SRH nº 196/2020. Deusderim Antonio Neto, outorga prévia para 
reservar o direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de um poço 
tubular para fins de abastecimento humano, criação de animais e irrigação, 
localizado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Reserva F, Chácara Boa Vontade, 
Brazlândia/DF, Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto, Unidade Hidrográfica 
Ribeirão Rodeador. Processo SEI nº 0197-000990/2016.

Outorga Prévia/SRH nº 197/2020. Antonio Alves de Almeida, outorga prévia para 
reservar o direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de um poço 
tubular para fins de abastecimento humano, criação de animais e irrigação, 
localizado no Assentamento Maranata, Quadra L, Chácara 26, Brazlândia/DF, Bacia 
Hidrográfica do Rio Descoberto, Unidade Hidrográfica Alto Rio Descoberto. 
Processo SEI nº 0197-001142/2015.

Outorga Prévia/SRH nº 198/2020. Josafa Ximenes Martins, outorga prévia para 
reservar o direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de um poço 
tubular para fins de abastecimento humano e irrigação, localizado na Colônia 
Agrícola Veredas, Chácara 19, Samambaia/DF, Bacia Hidrográfica do Rio 
Descoberto, Unidade Hidrográfica Baixo Rio Descoberto. Processo SEI nº 00197-
00000339/2018-84.

GUSTAVO ANTONIO CARNEIRO
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