
SECRETARIA DE ESTADO DE 
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

TERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº40/2020
PROCESSO: 00150.00005262/2020-90

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E 
ECONOMIA CRIATIVA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o 
nº 03.658.028/0001-09, com sede na Via N2 Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro, 
doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste ato representada por 
BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado, cuja 
delegação de competência foi outorgada pela publicação no Diário Oficial nº 238, em 16 
de dezembro de 2016 pelo Decreto nº 32.598, capítulo VII, nomeado pelo Decreto de 20 
de dezembro de 2019 e a Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO 
CARNAVALESCA BLOCO AFRO OBARÁ, doravante denominada ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no CNPJ sob o nº 16.622.744/0001-88, neste ato 
representada por GEORGE ÂNGELO DOS SANTOS, que exerce a função de Presidente, 
resolvem celebrar este TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO Este instrumento tem por objeto a realização do 
projeto “MOSSORÓ DAYO 2020", conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho 
em anexo a este instrumento. CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR GLOBAL DA 
PARCERIA E DOTAÇÃO: 2.1. Este instrumento envolve transferência de recursos 
financeiros da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de 
Trabalho. 2.2. O valor global dos recursos públicos da parceria é de R$ 129.385,00 (cento 
e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais). 2.3. A despesa correrá à conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 16101; II – Programa de 
Trabalho: 13392.6219.9075.0140; III – Natureza da Despesa: 335041; IV – Fonte de 
Recursos: 100; 2.4 – O empenho é de R$ 129.385,00 (cento e vinte e nove mil, trezentos e 
oitenta e cinco reais), conforme Nota de Empenho nº 2020NE00509, emitida em 
02/10/2020, sob o evento nº 400097, na modalidade Global. CLÁUSULA TERCEIRA - 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA: 3.1 - Este instrumento terá vigência da data de sua 
assinatura até 02/04/2021. CLÁUSULA QUINTA – CONTRAPARTIDA: 5.1 – Não será 
exigida contrapartida da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA – GESTORES DA PARCERIA: EDNA AMARAL 
ALBUQUERQUE - Matrícula nº 1650533-6 - Auxiliar de Atividades Culturais e LUIS 
EUSTÁQUIO BRAGA - Matrícula nº 0172.810-5 - Gestor em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental. Data da assinatura: 05 de outubro de 2020. p/SECRETARIA: 
BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA; p/ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL: GEORGE ÂNGELO DOS SANTOS.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

 
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Processo: 00111-00005301/2020-70; Espécie: Contrato nº 60/2020; CONTRATANTES: 
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e CAESB-COMPANHIA 
DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL; Objeto: Execução das obras de 
remanejamento e substituição de redes de abastecimento de água, bem como o 
remanejamento de ligações e de hidrantes, conforme os projetos encaminhados pela 
CAESB, para a faixa de lotes entre as ruas 7 e 3, ruas 10 e 12 e chácara 218, lote 22, bem 
assim, para os remanejamentos de hidrantes solicitados para a Rua 12, chácaras 143 e 154, 
no Setor Habitacional Vicente Pires – Região Administrativa – RA XXX.; 
EMBASAMENTO LEGAL: com Inexigibilidade de Licitação, em conformidade com a 
Decisão nº 620 da Diretoria Colegiada da TERRACAP, em sua Sessão 3474ª realizada em 
23/09/2020, nos termos do item 5.2, da Norma Organizacional nº 4.2.2-B, com base no 
Parecer nº 455 - TERRACAP/PRESI/DIJUR/COJUR, datado de 11/09/2020, bem assim 
ao que dispõe a Resolução nº 250/2018–CONAD/TERRACAP e a Lei nº 13.303/2016; 
VALOR: R$ 688.742,77 (seiscentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais 
e setenta e sete centavos); VIGÊNCIA: 24 meses, contados a partir da data de sua 
celebração; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Programa de Trabalho 23.451.6209.3160.0003 – Regularização de Parcelamentos Urbanos 
- TERRACAP - DF,4490.51 – Obras e Instalações. DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: 
Correrão sob a responsabilidade da TERRACAP. DATA DE ASSINATURA: 
02/10/2020; P/CONTRATANTE: IZIDIO SANTOS JUNIOR, JURACIR SANTOS 
JÚNIOR, HAMILTON LOURENCO FILHO. P/CONTRATADA: DANIEL BELTRÃO 
DE ROSSITER CORRÊA, CARLOS AUGUSTO LIMA BEZERRA, TESTEMUNHAS: 
BRUNO DA SILVA SANTOS e LEANDRO DO CARMO CRUZ.

Processo: 00111-00008128/2019; Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 
59/2019, Publicado em 03/10/2019; CONTRATANTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA 
DE BRASÍLIA - TERRACAP e SO - SECRETARIA DE OBRAS; Objeto: aditar o 
referido convênio cujo objeto é o repasse de recursos pela TERRACAP, para a 
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO

FEDERAL – SODF, visando a execução de obras de drenagem e pavimentação para 
o trecho denominado “Rota de Fuga” no Setor de Inflamáveis no Setor de Indústria e 
Abastecimento – SIA – RA XXIX – DF, para prorrogar o prazo de vigência e 
suplementar recursos ao referido convênio.; EMBASAMENTO LEGAL: conforme 
Decisão nº 608/2020, da Diretoria Colegiada da TERRACAP, em sua 3472ª Sessão, 
realizada em 18/09/2020, nos termos do disposto na Norma Organizacional nº 4.5.6-
A, item 6.2.1; DATA DE ASSINATURA: 02/10/2020; VIGÊNCIA: De 03/10/2020 
até 03/04/2021; PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 03/04/2021; VALOR: R$ 
1.218.086,83 (um milhão, duzentos e dezoito mil, oitenta e seis reais e oitenta e três 
centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programas de Trabalho 
23.451.6209.5006.2917 - Execução de Infraestrutura - Terracap-DF, Elemento de 
Despesas 4490.51 - Obras e Instalações.; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão 
sob a responsabilidade da TERRACAP; P/CONTRATANTE: IZIDIO SANTOS 
JUNIOR, JOÃO ALBERTO LEGEY DE SIQUEIRA, JURACIR SANTOS JUNIOR; 
P/CONTRATADA: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA; TESTEMUNHAS: 
LEANDRO DO CARMO CRUZ e BRUNO DA SILVA SANTOS.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 

EMERGENCIAL Nº 01/2020
Processo: 00431-00004214/2020-91. Partes: Distrito Federal, por meio da Secretaria 
Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES e o INSTITUTO 
TOCAR. DO OBJETO: Este instrumento visa a prorrogação da vigência do Termo de 
Colaboração Emergencial n° 01/2020, por mais 3 (três) meses, cujo o objeto será 
executado conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho (47789252) analisado 
pela Comissão Gestora, conforme Nota Técnica 8 (47789256) e ratificado pela 
Subsecretária de Assistência Social (47908105). VIGÊNCIA: Na data da sua assinatura; 
SIGNATÁRIOS: Pela SEDES, ANA PAULA SOARES MARRA, Secretária Executiva 
de Desenvolvimento Social , e pela OSC, MARIA REGINA DE ALMEIDA, Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH, no uso de suas 
atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do Distrito Federal, e na Lei Complementar nº 
803, de 25 de abril de 2009, que aprovou a revisão do Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial do Distrito Federal-PDOT, vem por meio do presente instrumento, comunicar a 
sociedade interessada acerca da realização de Audiência Pública para apresentação, e 
respectivo debate, do texto preliminar do Projeto de Lei de Revisão da Lei Complementar no. 
948, de 16 de janeiro de 2019, a qual aprovou a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito 
Federal – LUOS/DF.
A Audiência será realizada em sessão pública presencial com duração de 4 (quatro) horas, no 
dia 07 de novembro (sábado) de 2020, com início às 9 horas (horário de Brasília), no 
Auditório da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação no Distrito Federal, 
localizado no SCS Quadra 6 Bloco A 2º. andar, Brasília/DF, concomitantemente à sessão 
virtual realizada por meio do link https://gdf-virtual.webex.com/meet/ASCOL_SEDUHe 
transmitida ao vivo por meio do aplicativo Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC5ohnHW1JYqeuAsiodiYQEA.
As informações necessárias para subsidiar o debate poderão ser acessadas na página eletrônica 
da SEDUH, por meio do link: http://www.seduh.df.gov.br/category/audiencias-publicas/ e 
informações complementares por meio do Processo SEI nº 00390-00006275/2020-44.

DO REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I

Da Matéria a Ser Discutida
Art. 1º O Projeto de Lei Complementar objeto de Consulta e da Audiência Pública de que 
trata o presente Aviso tem por objeto promover a revisão da Lei Complementar no. 948, de 16 
de janeiro de 2019, que aprovou a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – 
LUOS/DF.
Parágrafo único. A revisão legislativa de que trata o caput justifica-se pela necessidade de:
I - adequar os Anexos da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal aos limites 
físicos das regiões administrativas definidos pela Lei Complementar nº 958, de 20 de 
dezembro de 2019;
II – compatibilizar projetos de regularização aprovados e registrados em cartório conforme 
metodologia da LUOS;
III - com as disposições da Lei Complementar n. 950 de 07 de março de 2019, 
que dispõe sobre o desdobro de lote e remembramento de lotes e projeções no 
território do Distrito Federal.
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IV -promover a simplificação do Anexo I da LUOS com vistas à agilização e otimização dos 
processos de Licença de Funcionamento;

V – promover ajustes redacionais, corrigir equívocos e omissões no texto aprovado.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS DA CONSULTA E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 2º A Consulta e a Audiência Pública de que trata o presente aviso tem por objetivos:

I – dar publicidade às ações conduzidas pelo Governo do Distrito Federal e pela SEDUH;

II – fomentar, provocar e democratizar a efetiva participação da sociedade em geral;

III – oferecer a sociedade em geral um ambiente propício ao encaminhamento de seus pleitos e 
sugestões relacionados à matéria em discussão;

IV – aprimorar, com base nas contribuições recebidas a proposta da minuta do projeto de lei;

Parágrafo único. A Consulta e a Audiência Pública de que trata o presente instrumento tem 
caráter consultivo e não deliberativo.

CAPÍTULO III

DA CONSULTA PÚBLICA

Art. 3º A Consulta Pública tratada por este Aviso consiste em um meio de participação e 
controle social, aberto a qualquer interessado, no qual serão admitidas contribuições escritas, 
relacionadas à matéria a ser discutida, e permanecerá aberta a contribuições desde a data de 
publicação deste Aviso até o dia 05 de novembro de 2020.

Art. 4º Serão disponibilizados para consulta no endereço eletrônico www.seduh.df.gov.br os 
seguintes documentos referentes à matéria a ser discutida:

I – minuta do Projeto de Lei Complementar e seus respectivos anexos;
II – apresentação a ser realizada na Audiência Pública;
Art. 5º As contribuições escritas deverão ser encaminhadas por uma das formas a seguir:
I – por meio de mensagem eletrônica para o endereço revisaoluos@seduh.df.gov.br;
II – entregues durante a Audiência Pública de que trata o Capítulo IV deste Aviso;
Art. 6º Serão consideradas válidas as contribuições por escrito que:
I – contiverem a identificação da pessoa física ou jurídica interessada;
II – versarem sobre a matéria da discussão;
III – forem recebidas dentro do período estipulado no art. 3º; e
IV – forem encaminhadas por uma das formas estabelecidas no art. 5º.

CAPÍTULO IV
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 7º A Audiência Pública consistirá de sessão presencial com 4 (quatro) horas de duração, 
aberta ao público, observadas as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid19 vigentes à 
data, a ser realizada no dia 07 de novembro de 2020, com início às 9h, no Auditório da Polícia 
Civil do Distrito Federal, localizado no Conjunto A, Lote 23, Complexo da PCDF, Ed. Sede 
SPO, de sessão virtual a ser realizada por meio do link: https://gdf-
virtual.webex.com/meet/ASCOL_SEDUH e será transmitida ao vivo por meio do aplicativo 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5ohnHW1JYqeuAsiodiYQEA.
§ 1º A participação da Audiência Pública presencial encontra-se limitada à presença de 30 
pessoas, nos termos do Decreto nº 40.509 de 11 de março de 2020.
§ 2º Tendo em vista limitações constantes do programa Cisco Webex, a participação virtual 
estará limitada a 300 participantes.
§ 3º Para participação da Audiência Pública presencial e virtual é necessário que se realize 
inscrição no site da SEDUH, até o dia 06 de novembro de 2020.
§ 4º É garantida a participação dos 30 primeiros inscritos na Audiência Pública presencial e 300 
primeiros inscritos na Audiência Pública virtual.
§ 5º A Audiência será transmitida em tempo real pela internet, havendo recebimento de 
contribuições online pelo tempo que durar a sessão presencial.
§ 6º As medidas de controle higiênico e sanitário a serem observada na sessão presencial, bem 
como as instruções relativas aos canais de transmissão e respectivos procedimentos para acesso 
online serão divulgadas previamente no endereço eletrônico www.seduh.df.gov.br e ficarão 
disponíveis até o encerramento da Audiência Pública.
§ 7º Será disponibilizado número de WhatsApp por meio do qual serão admitidas 
manifestações de qualquer pessoa, na forma de texto ou áudio contendo a identificação do 
interessado.
§ 8º A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio e/ou vídeo, sendo que o 
material produzido comporá a memória do processo.
Art. 8º O público presente na sessão presencial, deverá assinar lista de presença, que conterá:
I – nome legível, endereço, endereço eletrônico (e-mail) e telefone;
II – entidade pública ou privada a que pertence; e
III – assinatura.
Parágrafo único. A lista de presença ficará disponível durante toda a sessão na recepção do 
evento.
Art. 9º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa e respectiva equipe técnica 
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, designados pelo Secretário 
de mesma Pasta.
Art. 10. Compete ao Presidente:
I – abrir a sessão;
II – organizar os trabalhos, coordenar a atuação dos demais integrantes da mesa, direcionar as 
perguntas e complementar as respostas;
III – definir o tempo estabelecido para manifestação dos interessados, podendo alterá-lo a 
depender do número de inscrições e do tempo restante para o final do evento;
IV – dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem como 
sua reabertura e continuação;
V – tomar quaisquer medidas que visem a segurança e o bem-estar do público presente e dos 
representantes do governo;
VI – decidir sobre casos omissos e questões de ordem; e

VII – encerrar a sessão.
Art. 11. A Assessoria Técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do 
Distrito Federal no apoio à condução da Audiência Pública tem por atribuições:
I – inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações;
II – controlar o tempo das intervenções orais;
III – fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa; e
IV – guardar a documentação produzida na audiência.
Art. 12. São direitos e deveres do público presente, caso seja admitida a participação em sessão 
presencial:
I – manifestar-se livremente sobre a matéria em discussão;
II – respeitar o tempo estabelecido para intervenção, a ordem de inscrição e as demais regras 
estabelecidas; e
III – tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus organizadores;
IV - observar as medidas de controle higiênico e sanitário necessárias ao enfrentamento à 
pandemia de Covid-19, tendo em vista o disposto no caput e no §2º do art. 7º.
§ 1º É condição para manifestação oral, a prévia inscrição junto à organização do evento durante 
a Audiência Pública.
§ 2º A ordem de inscrição determinará a sequência das manifestações.
§ 3º Serão admitidas contribuições por escrito em formulários específicos disponibilizados na 
recepção do evento.
Art. 13. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I – leitura das regras de funcionamento da audiência;
II – apresentação da Minuta da revisão da lei;
III – manifestações orais dos interessados inscritos intercaladas por manifestações dos 
integrantes da mesa, que responderão de forma concisa e direta as questões formuladas;
IV – leitura das contribuições por escrito entregues ou encaminhadas durante a sessão, 
intercaladas por manifestações dos integrantes da mesa, que responderão de forma concisa e 
direta as questões formuladas; e
V – encerramento.
§ 1º Os questionamentos mais complexos ou que demandarem maior tempo para resposta, serão 
respondidos quando da publicação do Relatório da Audiência Pública.
§ 2º Durante a sessão serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro pelos 
participantes do evento.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. A Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades será responsável por elaborar o 
Relatório da Audiência Pública que deverá conter:
I – consolidação de todas as contribuições por escrito válidas recebidas, respectivas respostas e 
decisões tomadas para a sequência da estruturação do empreendimento;
II – ata sucinta da Audiência Pública realizada;
III – respostas mencionadas no §1º do art. 13.
§ 1º Questionamentos similares poderão ser agrupados e respondidos por blocos.
§ 2º O Relatório da Audiência Públicas será disponibilizado no endereço eletrônico 
www.seduh.df.gov.br.
§ 3º A aprovação do Relatório de Consulta e Audiência Públicas será publicada no Diário 
Oficial do Distrito Federal.
Art. 15. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH divulgará 
quaisquer alterações ocorridas nas informações constantes deste Aviso de Consulta e Audiência 
Públicas por meio de Comunicado Relevante, a ser publicado no Diário Oficial do Distrito 
Federal e no endereço eletrônico www.seduh.df.gov.br.
Art. 16. Os documentos relacionados no art. 4º, com as alterações advindas da Audiência 
Pública, serão disponibilizados, devidamente identificados, no endereço eletrônico 
www.seduh.df.gov.br.
Art. 17. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação - SEDUH no endereço eletrônico www.seduh.df.gov.br, ou pelo Presidente 
da mesa, durante a realização da Audiência Pública observadas as disposições da Lei n. 5.081, 
de 11 de março de 2013, que disciplina os procedimentos para a realização de audiências 
públicas relativas à apreciação de matérias urbanísticas e ambientais no Distrito Federal e dá 
outras providências.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

SUBSECRETARIA DA CENTRAL DE APROVAÇÃO DE 
PROJETOS

 
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE 

USO Nº 025/2020
Processo: 0300-000615/20005. Das Partes: O Distrito Federal, CNPJ nº 00.394.601/0001-
26, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito 
Federal, representada por RICARDO AUGUSTO DE NORONHA, na qualidade de 
Subsecretária em Exercício da Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado 
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, com competência prevista no 
art. 1º do Decreto n.º 35.224, de 13 de março de 2014, que dá nova redação ao art. 29, aos 
incisos III, V e ao parágrafo 2º, do Decreto nº 29.590, de 09 de outubro de 2008, bem 
como considerando o disposto no art. 2, inciso XI, do Decreto nº 37.516, de 26 de julho de 
2016, e ASSOCIACAO SUNSET BOULEVARD, CNPJ nº 26.551.775/0001-49 já 
qualificada anteriormente no contrato, resolvem ADITAR o Contrato de Concessão de 
Direito Real de Uso nº 025/2015, celebrado em 27 de Agosto de 2020, publicado no 
DODF nº 169, de 04 de setembro de 2020, página nº 109, na forma que segue. DO 
OBJETO: O aditamento objetiva acrescentar área de Concessão de Direito Real de Uso
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