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INSTRUÇÃO Nº 806, DE 1º DE JULHO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no
uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do Regimento Interno, aprovado pelo
Decreto nº 27.784 do Detran/DF de 16 de março de 2007, tendo em vista o disposto na Instrução 363/2011,
resolve:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses o(a)BANRISUL S.A ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS, CNPJ nº 92.692.979/0001-24, Processo nº 00055.00040004/2019-21, a partir da data da
assinatura do termo de obrigações, para o uso de código de gravames financeiros de compra e venda com
Reserva de Domínio, Alienação Fiduciária em Garantia, Penhor de Veículos e Arrendamento Mercantil ou
Leasing, e autorizar o acesso e uso do sistema do Detran-DF, restritos às funções 2550 e 2001, que
correspondem ao registro de contratos e à consulta dos registros realizados, conforme a Resolução 689 de
2017 do Contran.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

INSTRUÇÃO Nº 807, DE 1º DE JULHO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no
uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do Regimento Interno, aprovado pelo
Decreto nº 27.784 do Detran/DF de 16 de março de 2007, tendo em vista o disposto na Instrução 363/2011,
resolve:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses o(a) FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CNPJ nº 17.167.412/0001-13, Processo nº
00055.00039987/2019-53, a partir da data da assinatura do termo de obrigações, para o uso de código de
gravames financeiros de compra e venda com Reserva de Domínio, Alienação Fiduciária em Garantia,
Penhor de Veículos e Arrendamento Mercantil ou Leasing, e autorizar o acesso e uso do sistema do
Detran-DF, restritos às funções 2550 e 2001, que correspondem ao registro de contratos e à consulta dos
registros realizados, conforme a Resolução 689 de 2017 do Contran.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

INSTRUÇÃO Nº 809, DE 1º DE JULHO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no
uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do Regimento Interno, aprovado pelo
Decreto nº 27.784 do Detran/DF de 16 de março de 2007, tendo em vista o disposto na Instrução 363/2011,
resolve:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses o(a) ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A,
CNPJ nº 46.570.800/0001-49, Processo nº 00055.00039994/2019-55, a partir da data da assinatura do
termo de obrigações, para o uso de código de gravames financeiros de compra e venda com Reserva de
Domínio, Alienação Fiduciária em Garantia, Penhor de Veículos e Arrendamento Mercantil ou Leasing, e
autorizar o acesso e uso do sistema do Detran-DF, restritos às funções 2550 e 2001, que correspondem ao
registro de contratos e à consulta dos registros realizados, conforme a Resolução 689 de 2017 do
Contran.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

INSTRUÇÃO Nº 812, DE 1º DE JULHO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, incisos XI e XX, do Regimento Interno aprovado pelo
Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2007, e na forma da Instrução nº 731/2012, resolve:
Art. 1º Realizar a MUDANÇA DO REGISTRO em virtude e da ALTERAÇÃO DO QUADRO
SOCIETÁRIO, da NOVA CLÍNICA - CLÍNICA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E MÉDICA DO
TRANSITO LTDA, inscrição no CNPJ nº 03.797.175/0001-60, onde retira-se da sociedade, SIMONI
MINASI, CPF: 081.589.164-49, e acrescenta-se DEBORA DELMONDE AMARAL, CPF: 044.739.401-
00, permanecendo o sócio EUDES RODRIGUES MARTINS, CPF: 234.881.072-72 de acordo com o
contrato social registrado na Junta Comercial em 13/02/2019, sob o número 1248312,processo SEI 00055-
00164252/2018-86.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data da publicação.

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
C I DA DA N I A

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO DE REGISTRO EXCEPCIONAL Nº 12,
DE 1° DE JULHO DE 2019 (*)

Dispõe sobre a Renovação de Registro em caráter excepcional e não renovável de até 6 (seis) meses
da instituição SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA, E DO ADOLESCENTE DO
DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento aos
direitos da criança e do adolescente, de acordo com os artigos 90 e 91 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA), nos termos dos artigos 17, XI, e seguintes do seu Regimento
Interno e nos termos do art. 27 da Resolução nº 82/2018 CDCA/DF, resolve:
Art. 1º Renovar por até 6 (seis) meses, em caráter excepcional e não renovável o registro da
instituição SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO, CNPJ nº 33.618.984/0007-13, processo nº
00417-00028824/2018-71, conforme deliberado na 295ª Reunião Plenária Ordinária de 27/06/2019 do
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal- CDCA/ D F.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANA BARBOSA ROCHA DE FARIA

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 123,
de 03/07/2019, página 8.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, no Conselho dos Direitos da Criança
e do Adolescente, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN - Quadra 01,
Lote C, às nove horas, o Presidente abre os trabalhos da 31ª Reunião Ordinária do Conselho de
Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CDCA/DF. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Júlio Cesar Lima,
como representante da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do
Distrito Federal - SEFP (Presidente); Cleidison Figueredo dos Santos, como representante da

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF (Infância e Juventude); Francisco Rodrigues
Correa, como representante do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas do Distrito Federal - SINTIBREF/DF; Lauro Moreira Saldanha, como representante do
Centro Comunitário da Criança - CCC; Graziele Lima da Cunha, como representante da Governadoria.
Demais participantes: Diely de Castro Silva, João Paulo Carvalho Vinhal, Bárbara Neri Almeida de
Oliveira e Marina Maria Ventura Peixoto - DIPROJ/SECDCA; Rokmenglhe Vasco Santana e Ana
Paula do Nascimento Barros - SECDCA; Gisele Rabelo de Oliveira, Daniel Gomes da Silva e Luiza
Arcângela Carneiro - UNGEF/SEJUS. Item 1. Centro Cultural Dançar é Arte. Projeto: Dançar é Arte
(Edital nº 01/2016) - Prorrogação (Processo SEI nº 0417-000376/2017): A instituição solicitou
prorrogação do prazo de vigência do termo de fomento por mais 90 dias, devido a um atraso no início
da execução do projeto. Esse atraso aconteceu pois a primeira parcela do recurso foi paga em
novembro de 2018, porém a instituição teve de esperar o início do ano letivo das escolas públicas,
em fevereiro de 2019, para iniciar o projeto. A gestora da parceria já se manifestou no processo a
favor da prorrogação. O conselho delibera pela prorrogação do prazo. O conselheiro Lauro lembra a
importância de haver o ato normativo setorial para reger o trâmite dos projetos, que institua uma
comissão de monitoramento das parcerias, para tratar de questões afetas à execução dos projetos,
como prorrogação de prazo. Item 2. Controle Interno SEJUS - Portaria nº 131 de 10/04/2019: O
Conselho toma conhecimento da Portaria nº 131 da Controladoria Geral do DF, publicada conforme
o Decreto nº 39.620, de 07/01/2019, que estabelece a obrigatoriedade de análise prévia pela unidade
de controle interno da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal para repasse
de valores acima de R$500.000,00, no caso de contratos a serem firmados; e valores acima de
R$350.000,00 no caso de pagamentos a serem realizados. Dessa forma, conforme a Portaria, a unidade
de controle interno da SEJUS deverá analisar os processos referentes aos projetos do FDCA/DF. O
conselho toma conhecimento, também, da primeira Nota Técnica já emitida pela unidade de controle
interno, referente a um projeto do Edital nº 05/2018. Houve uma reunião entre a Secretaria Executiva,
a Unidade de Gestão de Fundos (UNGEF) e a unidade de controle interno, na tentativa de alinhar os
trâmites e os aspectos apontados pela referida Nota Técnica. O Conselho passa a discutir em que
momento do trâmite dos processos será realizada a análise do controle interno. O Secretário Executivo
Rokmenglhe apresenta uma proposta de fluxograma dos processos do Edital nº 05/2018, elaborado
pela Secretaria Executiva, para que se possa visualizar melhor onde o controle interno poderia entrar.
O conselheiro Lauro questiona a interferência dessa portaria na prática, tendo em vista que diversas
secretarias repassam recursos para projetos acima de 500 mil reais em uma freqüência mensal.
Defende que todos os órgãos e conselhos do DF que atuam sob o Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil (MROSC) devem unir forças no sentido de questionar a real
necessidade da aplicação dessa Portaria nas parcerias regidas pelo MROSC. O conselheiro Francisco
concorda que isso deve acontecer, mas em um momento futuro. Em relação aos projetos dos editais
vigentes, defende que o controle interno atue após a análise técnica da Diretoria de Projetos, antes
mesmo de o projeto passar pela Comissão de Seleção, para que a Comissão já delibere sobre a análise
técnica e possíveis recomendações do controle interno. Considerando que a Portaria foi publicada em
abril de 2019, e que alguns projetos já foram habilitados pela Comissão, o Conselho delibera que os
projetos já habilitados serão enviados ao controle interno, e o Conselho verificará como será a
resposta do setor a esses projetos, para então determinar qual será a abordagem para os próximos a
serem habilitados. A questão será definida na próxima reunião do Conselho. Ato Normativo Setorial:
O Conselho retoma a discussão acerca da necessidade de publicar o ato normativo setorial com
disposições complementares ao Decreto nº 37.843 de 2016, sobre seleção, celebração, execução e
prestação de contas de parcerias com organizações da sociedade civil, de acordo com as peculiaridades
dos programas e políticas públicas setoriais. O conselheiro Francisco ressalta que o ato normativo
setorial é prioridade para o Conselho, para fundamentar o trâmite dos projetos. Nesse ato normativo,
deve ser contemplada a análise do controle interno. O conselheiro Lauro defende que a construção do
ato deve ter início imediato, e sugere buscar consultoria dos servidores do Governo do Distrito
Federal que participaram da construção do MROSC e Decreto nº 37.843/2016. A conselheira Graziele,
da Governadoria, informa que a Coordenadoria de Governo tem uma Subsecretaria de Estatais e
Órgãos Colegiados. Será feita uma consulta a essa Coordenadoria, e a conselheira se compromete a
realizar uma pesquisa para ver o que melhor atende ao caso do CDCA, e trazer uma proposta de ato
para a próxima plenária. O conselho delibera por realizar uma reunião extraordinária do CAF para
discutir a construção do ato normativo. Item 3. Status dos processos na UNGEF: A UNGEF apresenta
brevemente o status dos projetos que estão em trâmite na unidade, relativos aos editais nº 02/2016
e nº 05/2018. O Conselho toma conhecimento do status. Item 4. PPA - prazos: a UNGEF relembra
ao Conselho da iminência do vencimento dos prazos do PPA. Foi estendido o prazo da parte
qualitativa, que está sendo elaborada pela Secretaria Executiva, e essa parte ainda necessita de
incrementação e inclusão de algumas metas por parte dos conselheiros do CDCA. A
COORDFCA/UNGEF, por meio dos agentes de planejamento Daniel Gomes da Silva e Luiza
Arcângela de Almeida Carneiro, está fazendo adesão às ações orçamentárias. Foram discutidas
questões gerais sobre a necessidade de finalizar as metas e ações. A conselheira Graziele, que é
assistente social, se propõe a ajudar a construir uma proposta básica de caracterização do objetivo,
com o apoio da servidora Ana Paula, da Secretaria Executiva. Item 5. Projeto Governamental
SEJUS/SUBSIS - Atendimento aos Egressos do Sistema Socioeducativo (Processo SEI nº 00417-
00037025/2018-96): Diante da Nota Técnica SEI-GDF n.º 1/2019 - SEJUS/UNGEF/GEORFIN, que
havia demonstrado a inviabilidade de se realizar o projeto por meio de descentralização de recurso
para projeto governamental, o conselho havia deliberado que fosse lançado um Edital de chamamento
público para essa finalidade, nos moldes do Plano de Trabalho já elaborado. A SUBSIS se manifestou
de acordo com a deliberação. O conselheiro Francisco afirma que se deve avaliar qual o momento
certo para lançar o referido Edital, tendo em vista que o CDCA passa atualmente por um momento
crucial com a análise dos projetos dos Editais nº 5/2018 e nº 18/2018. O conselho delibera por
analisar o projeto elaborado pela SUBSIS e discutir sobre a questão no mês de agosto. A diretoria
de projetos enviará por e-mail o projeto a todos os conselheiros para análise. Item 6. Instituição: Nova
Acrópole. Projeto: Criança para o Bem - Oficina do Esporte (Edital nº 2/2016) (Processo SEI nº
00417-00006775/2017-35): Na última reunião do Conselho, havia sido deliberado que o
prosseguimento do processo estaria condicionado ao esclarecimento por parte da instituição sobre qual
será a modalidade de contratação do(a) auxiliar de cozinha. A instituição, então, solicitou a troca da
função para "Cozinheira", na modalidade de contratação Microempreendedor Individual (MEI), e
encaminhou novo Plano de Trabalho atualizado com a especificação da modalidade de contratação da
funcionária em questão. O Conselho delibera pela aprovação do novo Plano de Trabalho. Item 7.
Instituição: Cáritas Brasileira. Projeto: Raios de Luz Manifestação de Vida (Edital nº 2/2016)
(Processo SEI nº 00417-00007825/2017-00): Em março de 2019, o Conselho havia deliberado que a
instituição deveria apresentar a documentação pendente até o dia 08 de abril. O conselho toma
conhecimento que a documentação pendente foi entregue em junho, e acata as justificativas para a
entrega intempestiva. Item 8. Instituição: Jerônimo Candinho. Projeto: Educando para a Vida (Editais
nº 01/2013 e nº 02/2016 - Processos nº 0417-001929/2013 e 00417-00006173/2017-88): A instituição
apresentou projeto de captação no Edital nº 01/2013, e depois apresentou o mesmo projeto no Edital
nº 02/2016. A instituição afirmou que o Conselho havia autorizado a captação dos recursos ao longo
dos dois Editais, com o mesmo projeto. Porém, a Diretoria de Projetos encontrou somente a Ata da
48ª Reunião Plenária Extraordinária do CDCA, ocorrida em 07/04/2017, que faz referência à
aprovação da alteração do Art. 11 da Resolução Normativa nº 61, que inviabilizava que os recursos
captados fossem utilizados independente do prazo. Dessa maneira, restou dúvida se este projeto em
particular se encaixaria nesse caso. A Diretoria solicita ao Conselho que confirme essa deliberação.
O conselho confirma que os recursos captados pela instituição desde 2013 até 30/04/2019 (prazo final
para a captação dos projetos do Edital nº 02/2016) podem ser computados para esse projeto e autoriza
a utilização do recurso pela instituição. Próximas reuniões: A Diretoria de Projetos solicita que seja
agendada uma reunião extraordinária para análise dos projetos do Edital nº 02/2016, tendo em vista
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COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO DO CÓDIGO
DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL

A Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal no uso
das atribuições que lhe confere o Decreto n° 39.272, de 02 de agosto de 2018 que Regulamenta a Lei
Distrital n° 6.138, de 26 de abril de 2018, bem como o disposto no Decreto n° 39.393, de 19 de outubro
de 2018 que aprova o Regimento Interno da CPCOE e dá outras providências, em sua 78ª Reunião
Extraordinária realizada em 26 de junho de 2019, decide EDITAR E TORNAR PÚBLICA a presente
súmula administrativa, conforme previsto no art. 4º do Decreto que regulamenta o Código de Obras e
Edificações do Distrito Federal:
1. Que trata de estabelecer critérios mais objetivos em relação a cobrança das taxas do licenciamento de
obras e edificações conforme previsto no Art. 139 da Lei nº 6.138/2018 e Art. 175 do Decreto nº
39.272/2018.
2. Dessa forma, por unanimidade dos presentes, o Colegiado vota favorável.

SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 01/2019
Nos casos não abarcados pelo Art. 175 do Decreto n° 39.272, de 2 de agosto de 2018, fica afastada a
cobrança das taxas previstas no Art. 139 da Lei n° 6.138, de 26 de abril de 2018.
MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA, Secretário de Estado, Coordenador da CPCOE; RICARDO
NORONHA AUGUSTO DE NORONHA, Subsecretário da CAP/SEDUH, Coordenador Substituto
Indicado; GRACO MELO SANTOS, membro representante titular - SEDUH; JOÃO EDUARDO
MARTINS DANTAS, membro representante titular - SEDUH; GIULLIANO MAGALHÃES PENATTI,
membro representante titular - TERRACAP; MARCO AURELIO DE CARVALHO DEMES, membro
representante Suplente - SACID; HELIANA MARIA MACHADO DA COSTA, membro representante
titular - AGEFIS; MÁRCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, membro representante titular -
CREA/DF; VALÉRIA ARRUDA DE CASTRO, membro representante titular - CAU/DF; ROGÉRIO
MARKIEWICZ, membro representante titular - ADEMI; JOÃO GILBERTO DE CARVALHO ACCIOLY,
membro representante titular - SINDUSCON/DF; CÉLIO DA COSTA MELIS JÚNIOR, membro
representante titular - IAB; JOARA CRONEMBERGER RIBEIRO SILVA, membro representante titular -
FA U / U n B .

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

Coordenador

FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
CONSELHO GESTOR

20ª REUNIÃO ORDINÁRIA
O Conselho Gestor do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 762, de 23 de maio de 2008, e considerando o
disposto na Lei Federal n° 11.124, de 16 de junho de 2005, bem como o Decreto nº 34.365, de 15
de maio de 2013 que aprovou o Regimento Interno, em sua 20ª Reunião Ordinária realizada no dia
24 de abril de 2019, resolve:

RESOLUÇÃO Nº 01/2019
Processo: 00392.00008397/2018-02
Assunto: Despesas referentes às obras de infraestrutura externa ao empreendimento Bairro Crixá
Valor Estimado: R$ 8.259.826,63 (oito milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte
e seis reais e sessenta e três centavos)
Proponente. Interessado: CODHAB/DF
Conselheira Relatora: JÚNIA SALOMÃO FEDERMAN - Representante Suplente da CODHAB/DF
1. Aprovar, relato e voto, consoante ao Processo: 00392.00008397/2018-02 que trata da convalidação
da Resolução nº 01/2018 publicada no DODF nº 224, de 26/11/2018 que aprovou despesas referentes
às obras de infraestrutura externa ao empreendimento Bairro Crixá, a título de contrapartida do GDF,
no valor de R$ 8.259.826,63 (oito milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e seis
reais e sessenta e três centavos).
2. Dessa forma, por unanimidade dos presentes, registra-se a votação favorável do Colegiado, com 01
(uma) abstenção em nome da Conselheira Júnia Salomão Federman, relatora e interessada.
MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA, Secretário de Estado, Presidente; GISELLE MOLL
MASCARENHAS, Secretária Executiva, Vice-Presidente; IGOR DE FARIAS BASÍLIO, Representante
Titular de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação; LEONARDO LÚCIO LOPES
CANÇADO, Representante Suplente - SEFP; JULIANA CRISTINA DE AZEVEDO FERREIRA,
Representante Suplente - SEDS; RAFAEL LOSCHI FONSECA, Representante Suplente - IBRAM;
JÚNIA SALOMÃO FEDERMAN, Representante Suplente - CODHAB; NILVAN VITORINO DE
ABREU, Representante Titular de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação;
ANTONIO BATISTA DE MORAIS, Representante Titular de Entidades dos Movimentos Populares da
Área de Habitação.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

Presidente

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Às nove horas do dia vinte do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, no SCS, Quadra 06,
Bloco A, 2º Andar, Sala de Reuniões - Edifício Sede da SEGETH, foi aberta pelo Secretário Adjunto
de Estado, Luiz Otavio Alves Rodrigues que neste ato substitui o Presidente e Secretário Thiago
Teixeira de Andrade, a 19ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Distrital de Habitação
de Interesse Social - CG/FUNDHIS, que contou com a presença dos conselheiros relacionados ao final
desta Ata, para deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do Dia:
1.1. Abertura, 1.2. Verificação do quórum, 1.3. Informes do Presidente, 1.4. Ratificação de Posse das
Conselheiras Ilda Ribeiro Peliz e Lídia Célia Dourado Climaco, representantes da SEDESTMIDH,
designadas por meio de Portaria n° 56 de 21/ 05/ 2018, publicada no DODF n°97, de 22/05/2018,
e empossadas ex officio, 1.5 Aprovação da Ata da 2° Reunião Extraordinária - lª Sessão e 2ª Sessão
realizadas nos dias 19 e 26/12/2017, respectivamente, 1.6. Aprovação do calendário de Reuniões -
Exercício 2019, 1.7. Apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA para o exercício de
2019. 2. Itens para Deliberação: 2.1. Revogação das Resoluções n° 04/2017 e 07/2017, que trata da
construção da Unidade Básica de Saúde, no Riacho Fundo II e da Construção de 66 unidades
habitacionais unifamiliares na Quadra 209 do Trecho II do Sol Nascente, respectivamente, 2.2
Processo SEI n°00392.00008397/2018-02 Assunto: Despesas referentes às obras de infraestrutura
externa ao empreendimento Bairro Crixá, a título de contrapartida do GDF, no valor de R$ R$
8.259.826,63 (oito milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta
e três centavos) Interessado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal -
CODHAB/DF Relatora: Júnia Salomão Federman - Representante Suplente da CODHAB/DF. 3.
Assuntos Gerais. 4. Encerramento. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues cumprimentou
os presentes, conferiu o quórum e deu início aos trabalhos com o Subitem 1.4. Ratificação de Posse
das Conselheiras Ilda Ribeiro Peliz e da sua suplente Lídia Célia Dourado Climaco, representantes da
SEDESTMIDH, designadas por meio de Portaria n° 56 de 21/ 05/ 2018, publicada no DODF n°97,
de 22/05/2018, e empossadas ex officio. As posses das conselheiras foram devidamente ratificadas.
Em ato contínuo, o Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues passou ao Subitem 1.5.
Aprovação de duas Atas correspondentes à lª e 2ª Sessão da 2° Reunião Extraordinária do
CG/FUNDHIS realizada nos dias 19 e 26/12/2017, respectivamente. As atas foram aprovadas por
unanimidade, sem ressalvas. Seguiu os trabalhos com a apresentação do Subitem 1.6 Aprovação do
calendário de Reuniões do FUNDHIS para o exercício 2019: 1) São quatro reuniões ordinárias
realizadas a cada fim de trimestre e em eventualidades serão feitas reuniões extraordinárias. As
reuniões ocorrerão em 19/03, 11/06, 10/09 e 10/12. O Calendário foi aprovado por unanimidade.
Passou-se a análise do subitem 1.7 Apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA para
o exercício de 2019. A senhora Jaqueline Monteles Aguiar, gestora do FUNDHIS fez a apresentação
do projeto PLOA/2019: 1). Primeiramente fez apontamentos à execução da LOA/2018. i. O orçamento
aprovado para o ano de 2018 foi de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões), contudo, a entrega de
recursos para o FUNDHIS foi de R$ 8.706.084,37 (oito milhões, setecentos e seis mil, oitenta e
quatro reais e trinta e sete centavos), com retirada de R$ 430.653,92 (quatrocentos e trinta mil,
seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos). 2) Iniciou-se a apresentação do
PLOA/2019: i. Atualmente, por conta de um dispositivo da LDO, foi estabelecido que todas as
receitas oriundas de fontes vinculadas são destinadas para pagamento da dívida pública. A
Subsecretaria do Tesouro da Fazenda foi acionada e a mesma validou a eficácia do dispositivo. Por
conta disso, a gestão das finanças do FUNDHIS torna-se comprometida. ii. O saldo de R$
8.275.000,00 (oito milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais) foi reservado pelo FUNDHIS
juntamente com o apoio da Subsecretaria do Tesouro da Fazenda para arcar com as despesas do
projeto de infraestrutura do Crixá. iii. Houve entrada de recurso da CODHAB pela conta do BRB no
valor de R$ 4.685.000,00 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais), deste recurso o
Tesouro Nacional fez o saque sem que nenhum valor tenha sido usado pelo FUNDHIS. A senhora
Júnia Salomão Federman da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal -
CODHAB solicitou a palavra para esclarecer que a falta de controle das finanças oriunda da
regulamentação da LOA que viabiliza a utilização da verba do FUNDHIS para pagamento de dívida
pública deve ser sanada para o orçamento de 2019, pois tal fato gera instabilidade nas contratações
realizadas mediante licitação. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues questionou a senhora
Jaqueline Aguiar como pode ser garantido que o valor de oito milhões duzentos e setenta e cinco mil
reais permaneça na conta do FUNDHIS até a sua devida destinação. A garantia foi dada pela
Subsecretaria do Tesouro da Fazenda através de ofício. O prazo de execução das obras do Crixá com
este recurso é de 12 (doze) meses sendo que não há uma data definida para início da execução. iv.
A senhora Júnia Salomão Federman informou que a CODHAB abriu um processo visando a alteração
do decreto 33.043/2011 que destina as receitas da alienação de imóvel de habitação de interesse social
localizado no DF para o FUNDHIS, a proposta é que o recurso proveniente dessa alienação seja
garantido para que seja destinado no próprio empreendimento ou em outros de interesse do
FUNDHIS. v. O senhor Antônio Batista de Morais fez uso da palavra e lembrou da importância desta
data como sendo o dia da consciência negra, posteriormente frisou da necessidade de se melhorar o
modelo de atuação do FUNDHIS relacionado ao emprego de recursos, utilizando as diversas
possibilidades de utilização desses recursos, inclusive com assistência social. Os demais conselheiros
concordaram por unanimidade com a colocação do senhor Antônio Batista, entretanto, salientaram a
necessidade de apresentação de projetos para que a atuação do FUNDHIS seja efetiva. O Secretário
Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues sugeriu que o FUNDHIS remunere os profissionais contratados
pela CODHAB para programas de assistência técnica e solicitou à CODHAB uma proposta de
alternativas de uso do recurso da FUNDHIS por esta. Passou-se à análise do item 2. Itens para
Deliberação. No subitem 2.1. Revogação das Resoluções n° 04/2017 e 07/2017, que trata da
construção da Unidade Básica de Saúde, no Riacho Fundo II e da Construção de 66 unidades
habitacionais unifamiliares na Quadra 209 do Trecho II do Sol Nascente, respectivamente. A senhora
Júnia Salomão Federman relatou que as resoluções foram aprovadas e as licitações para a execução
das obras foram devidamente realizadas, contudo, no ato da realização das licitações o FUNDHIS
informou que não haveria verba a ser repassada por conta da destinação da verba do FUNDHIS para
pagamento de dívida pública. Por isso, as resoluções devem ser revogadas. Salienta-se que as duas
obras estão sendo executadas com verbas de outras naturezas. No caso da execução de 66 unidades
habitacionais unifamiliares na Quadra 209 do Trecho II do Sol Nascente o público alvo continuou
sendo o mesmo, o de Faixa I. A previsão de conclusão de obra da Unidade Básica de Saúde é de
11 (onze) meses, e das unidades habitacionais de 09 (nove) meses. O Secretário Adjunto Luiz Otavio
Alves Rodrigues iniciou a votação para a revogação das resoluções, sendo que houve seis votos a
favor e uma abstenção pela CODHAB por esta ser interessada. As resoluções foram revogadas. O
subitem 2.2 passou a ser analisado 2.2 Processo SEI n°00392.00008397/2018-02 Assunto: Despesas
referentes às obras de infraestrutura externa ao empreendimento Bairro Crixá, a título de contrapartida
do GDF, no valor de R$ R$ 8.259.826,63 (oito milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos
e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) Interessado: Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF Relatora: Júnia Salomão Federman - Representante
Suplente da CODHAB/DF. A senhora Júnia Salmão Federman iniciou a apresentação das despesas da
obra do Crixá: 1) O empreendimento localizado em São Sebastião - DF foi licitado em 2013 e todas
as etapas de licenciamento, aprovação do urbanismo, CONPLAN, equipamentos públicos, todos os
projetos de infraestrutura com as concessionárias foram concluídas. Com isso as contratações para
execução de obras começaram a ser realizadas. 2) O empreendimento foi dividido em quatro fases,
com o total de 3.120 (três mil, cento e vinte) unidades habitacionais. 3) As três primeiras já estão
contratadas e em obras, a quarta fase não foi contratada por haver uma área de invasão localizada
dentro do seu perímetro. 4) A infraestrutura abrangerá o projeto como um todo. A licitação de
infraestrutura já foi realizada pela CODHAB. A CODHAB pleiteia o uso do recurso da FUNDHIS
de R$ 8.259.826,63. (oito milhões duzentos e cinquenta e nove mil oitocentos e vinte e seis reais e
sessenta e três centavos). Este recurso visa à execução da contrapartida obrigatória, ou seja, nos
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que findou o prazo para captação e todas as instituições estão trazendo os planos de trabalho. O
Conselho delibera por remeter a análise desses projetos para a Comissão de Seleção do Edital nº
18/2018, que se reunirá na próxima semana. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada ao
meio dia, e foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelo Presidente do Conselho de Administração
do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.

JÚLIO CESAR LIMA
Presidente
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