
Art. 1º Autorizar o teletrabalho na Subsecretaria de Projetos e Licenciamento de
Infraestrutura - SUPROJ da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação
do Distrito Federal, observados os termos e condições estabelecidas no Plano de Trabalho,
Metas e Resultados, constante do processo 00390-00000709/2020-01.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 111, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
Aprova o Projeto de Locação de Mobiliário Urbano - MOB 227/2021, referente à
implantação do campo de futebol society próximo à Quadra 511, Recanto das Emas RA XV.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo
único, incisos III e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o Decreto nº
39.610, de 1º de janeiro de 2019, o art. 20 da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de
2009, combinado com os arts. 5º e 35 do Decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017, e tendo
em vista o que dispõe o processo 00145-00000210/2021-12, resolve:
Art. 1º Aprovar o Projeto de Locação de Mobiliário Urbano - MOB 227/2021, referente à
implantação do campo de futebol society próximo à Quadra 511, Recanto das Emas RA XV.
Art. 2° Autorizar a inclusão de nota no MDE 075/1999 da URB 075/1999 com a seguinte
redação:
“Este Projeto de Locação de Mobiliário Urbano - MOB 227/2021 aprovado altera o Projeto
de Urbanismo- URB 075/1999, no que se refere à implantação do campo de futebol society
próximo à Quadra 511, Recanto das Emas RA XV”.
Art. 3º Os documentos urbanísticos mencionados no art. 1º encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/, no prazo máximo de 07 (sete) dias,
contados a partir da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RETIFICAÇÃO
Na Ordem de Serviço nº 137, de 17 de novembro de 2021, publicada no DODF nº 216, de
19 de novembro de 2021, página 68, ONDE SE LÊ: "...00390-00001198/2021-17...",
LEIA-SE: "...00390-00009684/2021-83...".

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

 
ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às nove horas e nove minutos do dia vinte e dois do mês de junho do ano de dois mil e
vinte um, em cumprimento ao contido no art. 2.º do Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro
de 2021,foi aberta a Quadragésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho de
Administração do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal –
CAF/FUNDURB, pela Secretária Executiva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação/SEDUH e Vice-Presidente Giselle Moll Mascarenhas, e contando
com a presença dos membros representantes do Poder Público e da Sociedade Civil para
deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1.1. Abertura dos
trabalhos; 1.2. Verificação do quórum; 1.3. Posse dos Conselheiros; 1.4. Informes do
Presidente; 1.5. Apreciação e aprovação da Ata da 45ª Reunião Ordinária realizada no dia
23/03/2021; 2. Prestação de Contas: 2.1 Processo 00390-00009311/2019-98, Interessado:
SEDUH/DF, Assunto: Prestação de contas de Contratação de empresas para a prestação
de serviços de planejamento, organização, execução e acompanhamento de eventos
institucionais (plenárias, conselhos consultivos, conselhos deliberativos, câmaras técnicas
e temáticas, workshops, oficinas, conferências, grupos de trabalho, comissões, seminários,
fóruns, apresentações de dirigentes, entrevistas, premiações, audiências e consultas
públicas e outras reuniões importantes e/ou estratégicas), sob demanda, para atender as
necessidades desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal - SEDUH/DF. Contrato para Prestação de Serviços no 27/2019
(32563458), celebrado entre esta SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL -
SEDUH-DF e a MV EVENTOS ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS EIRELI; 2.2 Processo
00390-00009131/2019-14, Interessado: SEDUH/DF, Assunto: Prestação de contas de
Contratação de empresas para a prestação de serviços de planejamento, organização,
execução e acompanhamento de eventos institucionais (plenárias, conselhos consultivos,
conselhos deliberativos, câmaras técnicas e temáticas, workshops, oficinas, conferências,
grupos de trabalho, comissões, seminários, fóruns, apresentações de dirigentes,
entrevistas, premiações, audiências e consultas públicas e outras reuniões importantes e/ou
estratégicas), sob demanda, para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF. Contrato para
Prestação de Serviços no 17/2019 – SMART PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI; 2.3
Processo 00390-00007580/2020-53, Interessado: SO/Distrito Federal. Assunto: Prestação
de contas de recursos descentralizados em favor da Secretaria de Obras para execução do
Projeto de Urbanismo - SIV-MDE 016/2017, relativo à requalificação do Setor de Rádio e
TV Sul, que se insere no contexto da estratégia de revitalização de Conjuntos Urbanos, do
Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT (LC 803/2009, atualizada pela LC
854/2012, art. 100 e Anexo II, Mapa 3 e Tabela 3D), na Área de Revitalização dos Setores
Centrais, que compreende os setores Comercial, Bancário, de Autarquias, Hoteleiro Sul e
Norte, de Diversões, de Rádio e Televisão Sul e Norte e de Recreação Pública Norte, no

Plano Piloto, em especial, neste caso, o Setor de Rádio e TV Sul; 2.4 Processo 00390-
00001818/2020-37, Interessado: NOVACAP, Assunto: Prestação de contas parcial de
recursos descentralizados em favor da NOVACAP para contratação de obras para
execução do Projeto de Implantação de Rota Acessível – lote 01 - Gama, Santa Maria,
Guará e Samambaia e lote 04 - Planaltina e Sobradinho; 2.5 Processo 00390-
00008722/2019-66, Interessado: NOVACAP, Assunto: Prestação de contas parcial de
recursos descentralizados em favor da NOVACAP para contratação de obras para
execução do Projeto de Implantação de Rota Acessível - lote 03, Local: Entorno do
Hospital Regional de Brazlândia e da Ceilândia; 2.6 Processo 00390-00006953/2019-35,
Interessado: SEDUH/Distrito Federal, Assunto: Para Autorização da utilização de recursos
do FUNDURB, no montante total de R$ 778.500,00 (setecentos e setenta e oito mil e
quinhentos reais), para contratação de empresa especializada na elaboração e revisão de
planos diretores participativos, com a finalidade de conduzir o processo de participação
social na revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT,
coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito
Federal – SEDUH, bem como autorizar a adoção de providências com vistas à adequação
orçamentária para atendimento do pleito; 3. Assuntos Gerais; 4. Encerramento. Passou
imediatamente ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: A Vice-Presidente
Giselle Moll deu início à reunião, cumprimentando a todos. Quanto ao Subitem 1.2.
Verificação do quórum, verificado como suficiente. Prosseguiu ao Subitem 1.3. Posse dos
Conselheiros. A Vice-Presidente do Conselho Giselle Moll informou que a senhora
Janaína Domingos Vieira, na função de Vice-Presidente indicada, representante da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Distrito Federal –
SEDUH, foi designada pela Portaria nº 42, de 17 de junho de 2021, publicada no DODF
n° 114, de 21 de junho do ano de dois mil e vinte e um, tendo sido prestado o
compromisso de exatidão no cumprimento dos deveres, bem como estrita observância às
normas vigentes do Colegiado. Além disso, comunicou que o senhor Vitor Recondo
Freire, na qualidade de membro Titular, tomou posse como representante da área técnica
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Distrito Federal –
SEDUH de provimento efetivo, que esteja diretamente envolvido na elaboração e
execução das políticas de desenvolvimento territorial, urbano e de preservação do
patrimônio cultural, designado por meio da Portaria nº 42, de 17 de junho de 2021,
publicada DODF n° 114, de 21 de junho de 2021 tendo sido prestado o compromisso de
exatidão no cumprimento dos deveres, bem como estrita observância às normas vigentes
do Colegiado. Passando ao Item 1.4. Informes da Vice-Presidente Giselle Moll explicou o
motivo das mudanças da presidência, dirigiu-se ao Conselheiro Bruno Alves, que nesta
reunião substituirá o Conselheiro Maurício Canovas Segura, e parabenizou o trabalho da
Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF e da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP. Ressaltou que o primeiro projeto
foi aprovado pelo FUNDURB, a primeira ordem de serviço assinada pelo governador, a
Praça do Povo, está em processo de obras. Além disso, apresentou o novo assessor da
Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados - ASCOL, senhor Orlando Dias, seguindo ao
Item 1.5. Apreciação e aprovação da Ata da 45ª Reunião Ordinária realizada no dia
23/03/2021, a Vice-Presidente Giselle Moll notou as solicitações de alterações realizadas
pelo Conselheiro da Roda da Paz, senhor Wilde Cardoso Gontijo Junior, e estas foram
acatadas. Não havendo nenhuma manifestação foi aprovada a ata. Prosseguindo ao Item
1.3. Posse dos Conselheiros, a Vice-Presidente Giselle Moll concedeu a posse à Secretária
Executiva Senhora Janaína Domingos Vieira, como Vice-Presidente, e ao Subsecretário
Senhor Vitor Recondo Freire, como representante da SEDUH. Em seguida, desculpou-se
pela inversão da pauta, pois o Item 1.3. Posse dos Conselheiros não constava na versão
anterior. Passando ao Item 2. Prestação de Contas a senhora Adriana Savite destacou que a
planilha será enviada aos conselheiros por e-mail. Em acordo, os conselheiros decidiram
inverter os itens de pauta. A Vice-Presidente Giselle Moll destacou que é indispensável a
participação da NOVACAP nesta reunião, solicitando assim contato com a senhora
Juliana para verificação de sua participação nesta reunião. O Conselheiro Bruno Alves,
Suplente da Secretaria de Obras, apresentou o Item 2.3 Processo 00390-00007580/2020-
53, Interessado: SO/Distrito Federal. Assunto: Prestação de contas de recursos
descentralizados em favor da Secretaria de Obras para execução do Projeto de Urbanismo -
SIV-MDE 016/2017, relativo à requalificação do Setor de Rádio e TV Sul, que se insere
no contexto da estratégia de revitalização de Conjuntos Urbanos, do Plano Diretor de
Ordenamento Territorial - PDOT (LC 803/2009, atualizada pela LC 854/2012, art. 100 e
Anexo II, Mapa 3 e Tabela 3D), na Área de Revitalização dos Setores Centrais, que
compreende os setores Comercial, Bancário, de Autarquias, Hoteleiro Sul e Norte, de
Diversões, de Rádio e Televisão Sul e Norte e de Recreação Pública Norte, no Plano
Piloto, em especial, neste caso, o Setor de Rádio e TV Sul. O Conselheiro Bruno Alves
apresentou fotografias das medições dos serviços executados, inclusive da placa contendo
o símbolo do FUNBURB, destacou que não foi utilizado todo o recurso e que o saldo foi
liberado para a execução do ano de dois mil e vinte e um, sem que a obra permanecesse
incompleta. Frisou a importância do recurso do FUNDURB que possibilitou o início do
processo de licitação e completar em torno de quarenta por cento da obra. Realizou errata
sobre a planilha apresentada informando que da segunda à terceira medição os processos
foram outros, e estes serão enviados aos conselheiros. A Conselheira Giselle Moll
parabenizou o processo de execução da obra, o trabalho da COPROJ e da senhora Rejane
Jung. A senhora Adriana Savite questionou o motivo da busca de orçamento pela
Secretaria de Obras junto à Secretaria de Economia, uma vez que havia em caixa o
dinheiro para a realização da obra. O Conselheiro Bruno Alves justificou que, pelo
cronograma da obra, o termo de execução seria vigente até o mês de dezembro do ano de
dois mil e vinte, além de ressaltar a possível ocorrência de falha na comunicação, e
comprometeu-se em prestar mais esclarecimentos
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posteriormente. A senhora Adriana Savite reforçou o pedido de apresentação desta
justificativa, além de pautar a ocorrência de reserva de orçamento não utilizado pela
Secretaria de Obras e pela NOVACAP, fato que prejudica o planejamento realizado para o
fundo orçamentário. Ressaltou que o orçamento pode ser transferido até o mês de
dezembro do ano subsequente, explicitou a disposição de auxílio de informações por parte
da COGEF e da SUAG/SEDUH em caso de dúvidas, visando a não ocorrência de baixa
execução do orçamento do fundo. A senhora Fernanda Zardini informou que uma vez
realizada a transferência de centralização todo o recurso é encaminhado à unidade
executora, no caso a NOVACAP e a Secretaria de Obras, além disso, discorreu sobre o
decreto de encerramento de exercício. A senhora Juliana ponderou sobre a questão da
prorrogação até o mês de dezembro, ressalvou que no ano de dois mil e vinte e um não foi
cogitada possibilidade de prorrogação dos empenhos além do dia trinta e um de abril,
citou a emissão de decreto que antecipou a data do dia trinta e um de abril para o dia trinta
e um de março, e explicou que isso desestabilizou completamente os trabalhos da
NOVACAP em relação aos recursos da SEDUH. A Vice-Presidente Giselle Moll
salientou a importância da documentação destas explicações na prestação de contas e
solicitou à Secretaria de Obras que complemente o relato, esclarecendo o porquê da não
utilização até o fim dos recursos empenhados. Notou que foram realizadas três medições
no ano de ano de dois mil e vinte, sendo assim, até os meses de janeiro e fevereiro do ano
de dois mil e vinte e um poderiam ter sido complementadas as medições e o recurso
poderia ter sido utilizado. Recomendou ao Conselheiro Bruno Alves, que solicite à sua
área financeira a complementação destas informações no relatório. A senhora Adriana
Savite complementou que, no dia nove de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, foi
expedido um ofício do Gabinete da SEDUH à NOVACAP informando que havia a
possibilidade dos empenhos serem prorrogados, e sinalizou que o planejamento não está
desenvolvendo-se no tempo correto. Ponderou que realizará verificação dos processos
para que os conselheiros possuam informações detalhadas sobre o relato. A Vice-
Presidente Giselle Moll afirmou que o total de recursos utilizados pela Resolução nº
02/2020 foi de seis milhões, cento e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e
setenta e um centavos. A senhora Fernanda Zardini ressaltou que foi empenhado todo o
recurso descentralizado. O Conselheiro Bruno Alves mencionou o desconto da licitação,
então o valor da obra foi de quatro milhões trezentos e sessenta e três mil reais. A
Conselheira Giselle Moll ressaltou que o total executado foram de quatro milhões,
seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e um mil e trinta e nove centavos, com
o retorno de aproximadamente mais de um milhão de reais ao Tesouro, e que é importante
que isso seja consignado. Solicitou que na aprovação das contas seja consignado o valor
que foi empenhado, mas não foi utilizado, além das razões pelas quais isso ocorreu. A
senhora Fernanda Zardini ressaltou sua disponibilidade para esclarecer dúvidas
orçamentárias, e discorreu sobre o decreto publicado a respeito do cancelamento dos
empenhos no mês de março e o orçamento revertido ao Tesouro. Ressaltou que houve
tempo hábil para o pedido de prorrogação. A Vice-Presidente Giselle Moll frisou o
comprometimento de recursos que poderiam ser direcionados a outros projetos. Não
havendo objeções, foi aprovada a prestação de contas do Processo 00390-00007580/2020-
53, que trata da requalificação do Setor de Rádio e Televisão Sul, cujos valores utilizados
foram de seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e nove
centavos, com a complementação do relatório, conforme solicitado à Secretaria de Obras.
Passando ao item 2.1 Processo 00390-00009311/2019-98, Interessado: SEDUH/Distrito
Federal, Assunto: Prestação de contas de contratação de empresas para a prestação de
serviços de planejamento, organização, execução e acompanhamento de eventos
institucionais (plenárias, conselhos consultivos, conselhos deliberativos, câmaras técnicas
e temáticas, workshops, oficinas, conferências, grupos de trabalho, comissões, seminários,
fóruns, apresentações de dirigentes, entrevistas, premiações, audiências e consultas
públicas e outras reuniões importantes e/ou estratégicas), sob demanda, para atender as
necessidades desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal - SEDUH/DF. Contrato para Prestação de Serviços nº 27/2019
(32563458), celebrado entre esta SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL -
SEDUH-DF e a MV EVENTOS ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS EIRELI, a senhora
Fernanda Zardini explanou sobre contratações realizadas para organização de reuniões
temáticas do FUNDURB, explicou que a execução dos recursos foi baixa, devido à
suspensão dos serviços de eventos e encontros no ano de dois mil e vinte, em razão da
Covid-19. A senhora Adriana Savite destacou que no ano de ano de dois mil e vinte houve
apenas eventos eletrônicos, e que no ano de dois mil e vinte e um está ocorrendo
flexibilização. A Vice-Presidente Giselle Moll esclareceu que no ano de dois mil e
dezenove não houve a realização da 6ª Conferência Distrital das Cidades, devido à
suspensão dos projetos das conferências distritais realizadas pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional. Relatou que, durante todo o ano de dois mil e vinte planejou-
se oficinas comunitárias para Revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do
Distrito Federal, mas estas não ocorreram devido à pandemia, e os recursos não foram
utilizados. Ressaltou que a não ocorrência destes eventos está prejudicando bastante a
continuidade Revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal.
Não havendo manifestações, a Vice-Presidente Giselle Moll colocou em deliberação a
aprovação do Item 2.2 Processo 00390-00009131/2019-14, Interessado: SEDUH/Distrito
Federal, Assunto: Prestação de contas de contratação de empresas para a prestação de
serviços de planejamento, organização, execução e acompanhamento de eventos
institucionais (plenárias, conselhos consultivos, conselhos deliberativos, câmaras técnicas
e temáticas, workshops, oficinas, conferências, grupos de trabalho, comissões, seminários,
fóruns, apresentações de dirigentes, entrevistas, premiações, audiências e consultas
públicas e outras reuniões importantes e/ou estratégicas), sob demanda, para atender as

necessidades desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal - SEDUH/DF. Contrato para Prestação de Serviços nº 17/2019 – SMART
PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI. Não havendo objeções, este foi aprovado. Os
conselheiros concluíram que os itens nº 2.1 e 2.2 são referentes ao mesmo número de
processo. Passando ao Item 2.4 Processo 00390-00001818/2020-37, Interessado:
NOVACAP, Assunto: Prestação de contas parcial de recursos descentralizados em favor
da NOVACAP para contratação de obras para execução do Projeto de Implantação de
Rota Acessível – lote 01 - Gama, Santa Maria, Guará e Samambaia e lote 04 - Planaltina e
Sobradinho e ao Item 2.5 Processo 00390-00008722/2019-66, Interessado: NOVACAP,
Assunto: Prestação de contas parcial de recursos descentralizados em favor da
NOVACAP para contratação de obras para execução do Projeto de Implantação de Rota
Acessível - lote 03, Local: Entorno do Hospital Regional de Brazlândia e da Ceilândia, a
senhora Juliana apresentou a planilha de prestação de contas do Contrato nº 942019,
referente à Brazlândia e Ceilândia, e alertou que uma das justificativas da demora desta
obra foram as dificuldades com a celebração do aditivo financeiro de ajuste dos projetos.
Ressaltou que contato será feito com a Diretora Financeira para que haja manifestação
sobre a solicitação de prorrogação do processo. Discorreu sobre o Contrato nº 105, a
respeito das cidades Gama, Santa Maria, Guará e Samambaia, e sobre o Contrato nº 106,
referente ao Hospital de Planaltina e Sobradinho. Elucidou que os contratos estão
vigentes, com prazo de execução até o dia treze de setembro do ano de dois mil e vinte e
um, e que um novo aporte está sendo aguardado para que haja continuidade das obras. A
Vice-Presidente Giselle Moll indagou se novos recursos foram solicitados à SEDUH e a
Senhora Juliana respondeu que sim, explicando detalhes. A Vice-Presidente Giselle Moll
ressaltou que, provavelmente, será convocada uma reunião extraordinária, em função da
urgência da liberação dos recursos para continuação das obras. A senhora Juliana
ressalvou que, se houver a autorização para descentralização, será realizada a aprovação
de crédito extra para a resolução. A Vice-Presidente Giselle Moll lembrou que será
consultada a possibilidade de aprovação ad referendum sobre a questão de destinação de
recursos. A senhora Adriana Savite frisou que a votação deverá possuir total segurança
jurídica, em formato escrito e que não será necessária a convocação de reunião
extraordinária uma vez que a resolução já existe. A senhora Juliana preocupou-se com o
fato de que obras inacabadas deterioram-se. O senhor Orlando Dias, representante da
ASCOL/SEDUH, citou que os dois processos foram enviados separadamente à ASCOL, e
a Vice-Presidente Giselle Moll informou que ambos foram relatados pela senhora Juliana.
A senhora Fernanda Zardini lembrou que a prestação de contas apresentada é parcial, e
que ao final da execução dos recursos será realizada a prestação de contas total da obra.
Não havendo objeções, a prestação de contas parcial dos itens 2.4 e 2.5 desta pauta foi
aprovada. Passando ao 2.6 Processo 00390-00006953/2019-35, Interessado:
SEDUH/Distrito Federal, Assunto: Para Autorização da utilização de recursos do
FUNDURB, no montante total de R$ 778.500,00 (setecentos e setenta e oito mil e
quinhentos reais), para contratação de empresa especializada na elaboração e revisão de
planos diretores participativos, com a finalidade de conduzir o processo de participação
social na revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT,
coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito
Federal – SEDUH, bem como autorizar a adoção de providências com vistas à adequação
orçamentária para atendimento do pleito a Conselheira Rejane Jung Viana leu o relato. A
Vice-Presidente Giselle Moll lembrou que a contratação do tipo de serviço apresentado
também é um investimento. Em seguida, passou à Vice-Presidente, recém empossada,
senhora Janaína Vieira a condução dos trabalhos. A senhora Adriana Savite reforçou a
importância do Processo 00390-00006953/2019-35 ao Distrito Federal, notou que o
processo licitatório foi realizado da maneira mais célere possível, e que após a aprovação
do orçamento será iniciada a contratação. Não havendo objeções, o Item 2.6 desta pauta
foi aprovado. Seguindo ao Item 3. Assuntos Gerais a Vice-Presidente empossada Janaína
Vieira comentou que a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo está prevista para a
próxima semana, frisou que a SUPROJ foi designada como uma Subsecretaria, e que
novos projetos estão em elaboração. O recém empossado, Conselheiro Vitor Recondo
mencionou os trabalhos de requalificação e rotas acessíveis, além da tentativa de acordo
com a Secretaria de Governo as prioridades do próximo ano de obras, que poderão ser
entregues no prazo estabelecido. A Conselheira Junia Bittencourt indagou se os recursos
do FUNDURB poderiam ser utilizados em algum trabalho de esclarecimento de
comunidades desorganizadas sobre o processo de regularização. Complementou que estas
áreas não se enquadram como áreas de interesse social, nem totalmente como área de
interesse expressivo. A Vice-Presidente Janaína Vieira explicou que a Diretoria de
Regularização que desenvolverá trabalhos. A senhora Adriana Savite respondeu que
notações serão realizadas sobre a indagação da Conselheira Junia Bittencourt, e que as
áreas citadas não se encaixam na legislação do fundo. Citou as demandas espontâneas, e
solicitou a elaboração de um projeto base. A Conselheira Junia Bittencourt destacou o
grau de desinformação dos moradores, tendo em vista a complexidade do material
informativo da SEDUH. Frisou a importância da conscientização dos moradores em
relação à regularização acessível a todos. A Vice- Presidente Giselle Moll ressaltou que o
FUNDURB prevê recursos para estudos e projetos em regularização fundiária e
compreendeu que critérios definidos específicos devem ser considerados. O senhor
Orlando Dias solicitou que alterações na pauta, mesmo que em último momento, sejam
repassadas. Item 4. Encerramento quando a Quadragésima Reunião Ordinária do
FUNDURB foi suspensa pela Presidente do FUNDURB, Senhora Janaína Vieira,
agradecendo a presença de todos.
GISELLE MOLL MASCARENHAS Vice-Presidente, representante da SEDUH,
JANAÍNA DOMINGOS VIEIRA, Vice- Presidente empossada, representante da SEDUH;
DANIEL AYRES GOMES MADRID, Titular - Secretaria de Estado de Economia do
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Distrito Federal ERNESTO CORDELLA, Suplente - Secretaria de Estado de Economia do
Distrito Federal; BRUNO MORAIS ALVES, Suplente – SODF; MARCO ANTÔNIO TELES
FERREIRA DE MENEZES, Titular - Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federa;
VITOR RECONDO FREIRE, Titular - Representante da Área Técnica da Secretaria de
provimento efetivo, que esteja diretamente envolvido na elaboração e execução das políticas de
desenvolvimento territorial, urbano e de preservação do patrimônio cultural – SEDUH;
REJANE JUNG VIANNA, Suplente - Representante da Área Técnica da Secretaria de
provimento efetivo, que esteja diretamente envolvido na elaboração e execução das políticas de
desenvolvimento territorial, urbano e de preservação do patrimônio cultural – SEDUH; JUNIA
MARA BITTENCOURT ALVES DA LIMA, Titular – ÚNICA/DF , GUILHERME DE
VASCONCELOS DE MORAIS, Titular – FID/DF; DORIENE GONÇALVES.

DEFENSORIA PÚBLICA

PORTARIA Nº 344, DE 22 DE NOVEMBRO 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 O Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher e do Fórum Júlio Leal
Fagundes, do Núcleo de Assistência Jurídica de Promoção e Defesa das Mulheres, da
Defensoria Pública do Distrito Federal, passa a denominar-se, Seção de Documentação e
Movimentação Processual, do Núcleo de Assistência Jurídica de Promoção e Defesa das
Mulheres, da Defensoria Pública do Distrito Federal, mantendo seus atuais ocupantes.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS

TRIBUNAL DE CONTAS

SECRETARIA DAS SESSÕES
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 5277
Aos 17 dias de novembro de 2021, às 15 horas, reuniram-se por videoconferência, em
conformidade com o art. 1º, § 2º, da Resolução nº 331, de 27.03.2020, os Conselheiros
MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO, ANTONIO RENATO ALVES RAINHA,
INÁCIO MAGALHÃES FILHO, JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS e MÁRCIO
MICHEL ALVES DE OLIVEIRA, o representante do Ministério Público junto ao Tribunal,
Procurador-Geral em exercício DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE, e o Presidente,
Conselheiro PAULO TADEU VALE DA SILVA, que, verificada a existência de "quorum"
(art. 81 do RI/TCDF), declarou aberta a sessão.
Ausente, em razão de licença para tratamento da própria saúde, a Conselheira ANILCÉIA
LUZIA MACHADO.

EXPEDIENTE
Foram aprovadas as atas das Sessões Ordinária nº 5276 e Reservada nº 1391, ambas de
04.11.2021.
O Presidente deu conhecimento ao Plenário:
- Que a Presidência, à vista do atestado médico encaminhado pelo Ofício nº 24/2021 e com
fundamento no inciso I do art. 33 do RI/TCDF, concedeu à Conselheira ANILCÉIA LUZIA
MACHADO licença para tratamento da própria saúde, no período de 13 a 22.11.2021.
- Ofício nº 25/2021, do gabinete da Conselheira ANILCÉIA MACHADO, comunicando o
cancelamento das férias da titular daquele gabinete, previstas para ter início dia 16/11/21, as
quais serão remarcadas em data oportuna.
- Ofício nº 970/2021, do gabinete da Procuradoria-Geral do Ministério Público junto ao
Tribunal, comunicando que o Procurador DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE
substituirá o Procurador-Geral no período de 17 a 21.11.2021, e que exercerá,
cumulativamente, as atribuições da 1ª e da 4ª Procuradoria.

DESPACHO SINGULAR
Despachos Singulares incluídos nesta ata em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 3º da
Portaria nº 126/2002-TCDF.
CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO
Tomadas e Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias: PROCESSO Nº 00600-
00000217/2020-01-e - Despacho Nº 348/2021, Análise de Concessão: PROCESSO Nº
00600-00011065/2021-45-e - Despacho Nº 347/2021, Representação: PROCESSO Nº
00600-00005641/2021-15-e - Despacho Nº 346/2021, Análise de Concessão: PROCESSO
Nº 00600-00010919/2021-76-e - Despacho Nº 345/2021, Representação: PROCESSO Nº
00600-00005263/2020-99-e - Despacho Nº 342/2021, Aposentadoria: PROCESSO Nº
00600-00008552/2020-40-e - Despacho Nº 343/2021, Auditoria de Regularidade:
PROCESSO Nº 7259/2006-e - Despacho Nº 340/2021, Representação: PROCESSO Nº
223850/2019-e - Despacho Nº 339/2021, Licitação: PROCESSO Nº 00600-
00000179/2021-60-e - Despacho Nº 338/2021, Análise de Concessão: PROCESSO Nº
2490/2020-e - Despacho Nº 337/2021, Tomada de Contas Especial: PROCESSO Nº
28596/2018-e - Despacho Nº 334/2021.

CONSELHEIRO ANTONIO RENATO ALVES RAINHA

Representação: PROCESSO Nº 00600-00005682/2021-10-e - Despacho Nº 562/2021,
Representação: PROCESSO Nº 00600-00009465/2020-18-e - Despacho Nº 556/2021,
Tomada de Contas Especial: PROCESSO Nº 2824/2013-e - Despacho Nº 558/2021,
Tomada de Contas Especial: PROCESSO Nº 30998/2011-e - Despacho Nº 553/2021,
Representação: PROCESSO Nº 37137/2018-e - Despacho Nº 550/2021, Tomada de
Contas Especial: PROCESSO Nº 8094/2019-e - Despacho Nº 555/2021, Análise de
Concessão: PROCESSO Nº 00600-00011049/2021-52-e - Despacho Nº 552/2021, Pensão
Civil: PROCESSO Nº 2635/1997-e - Despacho Nº 549/2021, Análise de Concessão:
PROCESSO Nº 00600-00011055/2021-18-e - Despacho Nº 548/2021, Representação:
PROCESSO Nº 00600-00010720/2021-48-e - Despacho Nº 547/2021, Consulta:
PROCESSO Nº 00600-00000450/2021-67-e - Despacho Nº 544/2021, Tomada de Contas
Especial: PROCESSO Nº 21311/2018-e - Despacho Nº 543/2021, Estudos Especiais:
PROCESSO Nº 00600-00001138/2021-91-e - Despacho Nº 542/2021, Representação:
PROCESSO Nº 14080/2018-e - Despacho Nº 539/2021, Representação: PROCESSO Nº
10942/2019-e - Despacho Nº 538/2021, Representação: PROCESSO Nº 00600-
00010025/2020-03-e - Despacho Nº 537/2021, Análise de Defesa: PROCESSO Nº 00600-
00007938/2020-34-e - Despacho Nº 536/2021, Tomada de Contas Especial: PROCESSO
Nº 00600-00006306/2021-34-e - Despacho Nº 541/2021.

CONSELHEIRA ANILCÉIA LUZIA MACHADO

Consulta: PROCESSO Nº 00600-00001196/2021-14-e - Despacho Nº 560/2021, Análise
de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação: PROCESSO Nº 39750/2009-e - Despacho Nº
759/2021, Admissão de Pessoal: PROCESSO Nº 00600-00000935/2020-70-e - Despacho
Nº 559/2021, Parcerias Público-Privadas e Concessões Comuns: PROCESSO Nº 00600-
00000291/2021-09-e - Despacho Nº 551/2021, Análise de Contratos, Convênios e Outros
Ajustes: PROCESSO Nº 3582/1994-e - Despacho Nº 554/2021, Representação:
PROCESSO Nº 2023/2000-e - Despacho Nº 739/2021.

CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO

Tomada de Contas Especial: PROCESSO Nº 21475/2013-e - Despacho Nº 764/2021,
Monitoramento de Decisões: PROCESSO Nº 25282/2017-e - Despacho Nº 763/2021,
Representação: PROCESSO Nº 00600-00004875/2021-45-e - Despacho Nº 762/2021,
Representação: PROCESSO Nº 5324/2018-e - Despacho Nº 761/2021, Licitação:
PROCESSO Nº 00600-00010861/2021-61-e - Despacho Nº 757/2021, Admissão de
Pessoal: PROCESSO Nº 00600-00009781/2021-62-e - Despacho Nº 748/2021, Análise de
Concessão: PROCESSO Nº 00600-00003078/2020-60-e - Despacho Nº 756/2021, Pensão
Civil: PROCESSO Nº 00600-00005382/2020-41-e - Despacho Nº 755/2021, Tomadas e
Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias: PROCESSO Nº 29272/2011-e - Despacho
Nº 760/2021, Auditoria Integrada: PROCESSO Nº 11728/2019-e - Despacho Nº
754/2021, Licitação: PROCESSO Nº 00600-00010108/2020-94-e - Despacho Nº
753/2021, Representação: PROCESSO Nº 00600-00003497/2021-82-e - Despacho Nº
752/2021, Licitação: PROCESSO Nº 13552/2015-e - Despacho Nº 751/2021, Licitação:
PROCESSO Nº 00600-00009694/2020-24-e - Despacho Nº 750/2021, Análise de
Concessão: PROCESSO Nº 00600-00004210/2021-31-e - Despacho Nº 747/2021,
Aposentadoria: PROCESSO Nº 00600-00001851/2020-53-e - Despacho Nº 746/2021,
Representação: PROCESSO Nº 31444/2017-e - Despacho Nº 540/2021, Admissão de
Pessoal: PROCESSO Nº 00600-00005339/2021-67-e - Despacho Nº 744/2021, Licitação:
PROCESSO Nº 00600-00008672/2021-28-e - Despacho Nº 741/2021, Análise de
Concessão: PROCESSO Nº 00600-00002057/2021-16-e - Despacho Nº 743/2021,
Representação: PROCESSO Nº 00600-00002646/2021-96-e - Despacho Nº 336/2021,
Representação: PROCESSO Nº 00600-00005504/2020-08-e - Despacho Nº 742/2021,
Representação: PROCESSO Nº 10170/2008-e - Despacho Nº 740/2021, Representação:
PROCESSO Nº 00600-00000897/2020-55-e - Despacho Nº 738/2021, Pedido de
Prorrogação de Prazo: PROCESSO Nº 00600-00009391/2021-92-e - Despacho Nº
737/2021, Denúncia: PROCESSO Nº 00600-00009005/2021-62-e - Despacho Nº
736/2021, Licitação: PROCESSO Nº 00600-00010674/2021-87-e - Despacho Nº
734/2021, Representação: PROCESSO Nº 00600-00009596/2021-78-e - Despacho Nº
735/2021.

CONSELHEIRO JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS

Tomadas e Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias: PROCESSO Nº 37057/2009-e -
Despacho Nº 381/2021, Estudos Especiais: PROCESSO Nº 00600-00010038/2020-74-e -
Despacho Nº 377/2021, Representação: PROCESSO Nº 00600-00004005/2021-76-e -
Despacho Nº 379/2021, Representação: PROCESSO Nº 3105/2006-e - Despacho Nº
378/2021, Aposentadoria: PROCESSO Nº 00600-00007889/2020-30-e - Despacho Nº
375/2021.

CONSELHEIRO MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA

Representação: PROCESSO Nº 00600-00001368/2020-79-e - Despacho Nº 354/2021,
Acompanhamento de Gestão Fiscal: PROCESSO Nº 00600-00009777/2021-02-e -
Despacho Nº 353/2021, Acompanhamento da Gestão Governamental: PROCESSO Nº
00600-00008398/2021-97-e - Despacho Nº 352/2021, Licitação: PROCESSO Nº 00600-
00010389/2021-66-e - Despacho Nº 351/2021, Representação: PROCESSO Nº
27639/2016-e - Despacho Nº 350/2021, Representação: PROCESSO Nº 00600-
00001823/2020-36-e - Despacho Nº 344/2021, Monitoramento de Decisões: PROCESSO
Nº 1990/2020-e - Despacho Nº 349/2021, Licitação: PROCESSO Nº 00600-
00005415/2021-34-e - Despacho Nº 348/2021.

JULGAMENTO

RELATADO(S) PELO CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO
PROCESSO Nº 12646/2006-e - Denúncia acerca de invasão de chácara localizada em São
Sebastião/DF, com parcelamento de terra pertencente à Companhia Imobiliária de Brasília
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