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- UNGEF/SEJUS. Item 1. Edital de Projetos 2019: A reunião teve como objetivo a continuidade dos debates
para definição dos pontos principais e aspectos básicos do novo Edital de Chamamento Público para
apresentação de projetos, a ser lançado em 2019. Deu-se continuidade à discussão das propostas apresentadas
nas reuniões conjuntas anteriores, 1ª e 2ª reuniões conjuntas extraordinárias do Conselho de Administração do
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Comissão de Políticas Públicas. Em relação à duração dos
projetos, os conselheiros deliberam que, a depender da linha ação na qual se enquadram, os projetos terão prazo
de execução de até 24 meses. Os conselheiros deram continuidade à discussão da proposta que versa sobre a
possibilidade de excepcionalizar o FDCA/DF dos efeitos do art. 8º do Decreto nº 19.730/1998, que determina
prazo máximo de 90 dias para utilização dos recursos de subvenção social e auxílio investimento. Tal decreto
limita o pagamento dos recursos dos projetos a parcelas trimestrais. Com isso, o FDCA/DF poderia efetuar o
pagamento dos projetos em parcela única, o que permitiria uma maior execução dos recursos. Os conselheiros
deliberam que a Unidade de Gestão de Fundos - UNGEF deverá encaminhar questionamento à Procuradoria-
Geral do Distrito Federal - PGDF a respeito da possibilidade de pagamento em parcela única para projetos
financiados pelo FDCA. Os conselheiros deliberam ainda que a minuta do novo Edital contemplará a
possibilidade de pagamento em parcela única até resposta definitiva da PGDF. Em relação às linhas de ação, os
conselheiros mantiveram o compromisso de elaborar descrições completas e detalhadas para cada uma das
linhas, bem como os resultados esperados para os projetos dentro de cada uma delas. As colaborações de cada
conselheiro serão encaminhadas para a Diretoria de Projetos - DIPROJ que deverá compilar os textos e inseri-
los na minuta do Edital. Os conselheiros deliberaram que os recursos disponíveis para os projetos serão
distribuídos em diferentes linhas de ação com reserva percentual específica para cada uma das linhas, conforme
prioridade a ser estabelecida em nova reunião extraordinária conjunta. Decidiu-se ainda que, para o caso de não
utilização de parte dos recursos em alguma das linhas de ação, o saldo será remanejado para as demais linhas de
ação a partir de deliberação de Comissão Especial de Seleção. Caso não seja apresentado nenhum projeto para
concorrer a uma determinada linha de ação, decidiu-se que será lançado novo Edital de Chamamento Público
para aquela temática específica. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e trinta
minutos, e foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelo Presidente do Conselho de Administração do Fundo
dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelo Coordenador da Comissão de Políticas Públicas.

JÚLIO CESAR LIMA
Presidente do Conselho de Administração

ALCEU AVELAR DE ARAÚJO
Coordenador da Comissão de Políticas Públicas

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, no Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN -
Quadra 01, Lote C, às quatorze horas e trinta minutos, o Presidente abre os trabalhos da 35ª 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 Economia (Presidente); Denise Parreira, como representante da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS (infância e adolescência) e Francisco
Rodrigues Correa, como representante do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas
e Filantrópicas do Distrito Federal - SINTIBREF/DF. Demais participantes: Diely de Castro Silva, Barbara Neri
Almeida de Oliveira e João Paulo Carvalho Vinhal - DIPROJ/SECDCA; Gisele Rabelo de Oliveira -
UNGEF/SEJUS. Item 1. Instituição: Projeto Nova Vida - PRONOVI. Projeto: A Cultura como semente de um
bom futuro. (Processo SEI nº 00417-00038100/2018-36) - Edital nº 05/2018 - A instituição enviou Ofício n°
17/2019 - PRONOVI solicitando alteração no Plano de Trabalho do projeto. As alterações dizem respeito à
inclusão de encargos sociais que não estavam previstos anteriormente no projeto. Para incluir os encargos, a
instituição ajustou os valores dos salários dos profissionais que serão contratados. O Conselho toma
conhecimento do documento e do novo plano de trabalho e autoriza a alteração solicitada. Item 2. Instituição:
Projeto Nova Vida - PRONOVI. Projeto: Comunica Galera: O uso da educomunicação no fomento a
participação infanto-juvenil na defesa dos direitos humanos. (Processo SEI nº 00417-00038089/2018-12) -
Edital nº 05/2018 - A instituição enviou Ofício PRONOVI em 22 de outubro de 2019, solicitando alteração no
cronograma de execução do projeto e, posteriormente, enviou Ofício PRONOVI de 04 de novembro de 2019,
em resposta ao Memorando SEI-GDF Nº 24/2019 - SEJUS/DIGEST/GESOBRA/NUAOP, esclarecendo que a
alteração não implicaria em prorrogação da vigência do termo de parceria. O Conselho toma conhecimento dos
documentos supracitados e autoriza a alteração no cronograma conforme solicitação da instituição. Item 3.
Instituição: Visão Social. Projeto: Atendimento Socioeducativo para Crianças e Adolescentes. (Processo SEI nº
00417-00038118/2018-38) - Edital nº 05/2018 - A instituição enviou Ofício - VISÃO SOCIAL, em 29 de
outubro de 2019, solicitando alteração no Plano de Trabalho do projeto. As alterações dizem respeito à inclusão
de encargos sociais que não estavam previstos anteriormente no projeto. Para incluir os encargos, a instituição
ajustou os valores dos salários dos profissionais que serão contratados. O Conselho toma conhecimento do
documento e do novo plano de trabalho e autoriza a alteração solicitada. Item 4. Superávit 2020. O Conselho
delibera por autorizar a Unidade de Gestão de Fundos - UNGEF a iniciar o processo de apuração do superávit
financeiro relativo aos recursos próprios do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA para o ano
de 2020, nos percentuais de 60% para Subvenção Social e 40% Auxílio Investimento. Item 5. Questionamento
da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF. O Conselho toma conhecimento da Solicitação de
Informação SEI-GDF n.º 58/2019 - CGDF/SUBCI/CODAG/DAPPG enviado pela Controladoria-Geral do
Distrito Federal - CGDF que apresenta questionamentos a respeito dos empenhos do Fundo dos Direitos da
Criança e Adolescente - FDCA. O Conselho delibera por autorizar a Unidade de Gestão de Fundos - UNGEF a
solicitar extensão do prazo para envio das respostas ao questionamento. O documento que conterá as
informações solicitadas será elaborado pelos conselheiros presentes na reunião do CAFDCA com assessoria
dos servidores que compõem a Diretoria de Projetos do CDCA/DF - DIPROJ e a UNGEF. O Conselho decide
que a UNGEF deverá encaminhar o documento consolidado à CGDF. Item 6. Relatório sobre contratos do
FDCA. O Conselho toma conhecimento do Relatório SEI-GDF nº 1/2019 -
SEJUS/UNGEF/COORFDCA/DIEX apresentado pela chefe da Unidade de Gestão de Fundos - UNGEF. O
documento versa sobre a finalização dos contratos de prestação de serviços de planejamento operacional,
organização, execução e acompanhamento dos eventos de Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes
firmados entre o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente - FDCA e as empresas AMPLA PRODUÇÕES
LTDA - EPP, SMART PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, CONT - CORT SERVIÇOS GRÁFICOS E
IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI, M5S PARTICIPACOES EIRELI - EPP, ROBERTO SÁ RODRIGUES DE
SOUZA ME e STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às quinze horas e trinta minutos, 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 do Conselho de Administração

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 75, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL,

no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 26, inciso XXI, do Decreto nº 38.927, de

13 de março de 2018, resolve:

Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar de 23 de novembro, o prazo de conclusão dos trabalhos

do Grupo de Trabalho criado pela Portaria nº 49, de 24 de setembro de 2019, publicado no DODF

nº 185, de 27 de setembro de 2019 e prorrogado pela Portaria nº 59, de 23 de outubro de 2019,

publicado no DODF Nº 206 DE 29 DE OUTUBRO DE 2019, referente a elaboração de estudos

técnicos para realização de concurso público visando o provimento de cargos efetivos da carreira de

Atividades de Defesa do Consumidor do Distrito Federal do Instituto de Defesa do Consumidor -

PROCON/DF, nos termos da Lei n. 4.502, de 20 de setembro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO
DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Às nove horas do dia vinte e quatro do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de
Reuniões do Segundo Andar do Edifício Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Distrito Federal - SEDUH, foi aberta a 166ª Reunião Ordinária do Conselho de Planejamento
Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN, pela Secretária Executiva de Desenvolvimento
Urbano e Habitação - SEDUH, Giselle Moll Mascarenhas, que neste ato substitui o Excelentíssimo Senhor
Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, contando 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 dos trabalhos; 1.2. Verificação do quorum; 1.3. Posse de conselheiros; 1.4. Informes do
Presidente; 1.5. Apreciação e aprovação da ata da 165ª Reunião Ordinária realizada no dia 26/09/2019; 1.6.
Apresentação da Metodologia do PDOT no tocante a participação da Sociedade Civil - SUPLAN/SEDUH
2. Processos para deliberação: 2.1 Processo: 00390-00001537/2019-41; Interessado: Condomínio Quintas
Interlagos; Assunto: Apreciação do Estudo Preliminar referente à regularização do Parcelamento Quintas
Interlagos, situado no Setor Habitacional Estrada do Sol, na Região Administrava do Jardim Botânico - RA
XXVII, consubstanciado no MDE-RP 027/09 e URB-RP 027/09; Relatores: Júnia Maria Bittencourt Alves
Lima - ÚNICA DF e Vitor Paulo Araújo dos Santos - SERINS. 2.2 Processo n° 00392-00004215/2019-05;
Interessado: CODHAB; Assunto: Projeto de Regularização da Quadra 307 Conjunto 19 e 20 - Recanto das
Emas; Relatores: Ademir Basílio Ferreira - ASMORAR e Valterson da Silva - DF LEGAL. 2.3 Processo
nº: 00390-00000838/2019-57; Interessado: SEDUH e SDE; Assunto: Projeto de alteração de sistema viário
e parcelamento - URB 022/2019, que altera as dimensões do Lote 01, Conj. 01, Trecho 8 - Polo JK, Santa
Maria - RA XIII, de propriedade do Distrito Federal; Relatora: Giselle Moll Mascarenhas - SEDUH. 2.4.
Processo nº: 00390-00006424/2019-31. Interessado: Presidência da República; Assunto: Habilitação da
edificação de acesso de pedestres e veículos do Palácio do Planalto - Guarita; Relator: Eduardo Aroeira
Almeida - ADEMI/DF. 3. Processo para Distribuição: 3.1. Processo nº: 0111-001139/2009; Interessado:
TERRACAP; Assunto: Correção de implantação de projeto - QNM 34, conjunto H-2 e I-2 Região
Administrativa de Taguatinga - RA III; 3.2. Processo nº: 04294951/2015; Interessado: ARIA
Empreendimentos Imobiliários; Assunto: Parcelamento do Solo, localizado no Setor Habitacional Jardim
Botânico - Quinhão 16; Relator: Designar. 3.3. Processo nº: 0111-00007857/2018-86; Interessado:
TERRACAP. Assunto: Projeto de lei para desafetação de áreas públicas para implantar Projeto de
Parcelamento Urbano denominado Via MN-3, em Ceilândia, RA IX, conforme previsto no Art. 104 do
Plano Diretor Local - PDL de Ceilândia; Relator: Designar. 3.4. Processo nº: 0146-000240/2017;
Interessado: TERRACAP; Assunto: Projeto de ajuste de locação do lote "G", da QI 13 - Lago Sul, por
interferência com bolsão de estacionamento; 4. Assuntos Gerais. 5. Encerramento. A Secretária Executiva
Giselle Moll, após a verificação do quorum, abriu a reunião saudando a todos. Informou que estará
conduzindo os trabalhos, uma vez que o Secretário Mateus Oliveira está em Palmas/TO, participando do
10° Congresso Urbanístico. Na oportunidade, comunicou que participou representando a Secretaria no 2°
Encontro do Comitê Setorial das Cidades Sustentáveis e Resilientes, em San Juan, Porto Rico, nos dias 8
a 11 de outubro, em função da cooperação técnica pela união de cidades capitais ibero-americanas.
Acrescentou que o encontro objetivava discutir os desafios das cidades frente às mudanças climáticas, com
participação de 13 cidades e que no próximo ano o evento acontecerá em Costa Rica. Na oportunidade,
convidou a todos a participarem do calendário do Outubro Urbano, em especial no Seminário sobre a
Inovação no Planejamento Urbano do DF, promovido pelo Programa das Nações Unidas para os
Assentamentos Humanos (ONU/Habitat), e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. O
Seminário abordará a Governança no território, por meio da apresentação de ferramentas e políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento urbano do Distrito Federal e que está acontecendo em várias cidades.
Na ocasião, serão detalhadas plataformas de gestão e transparência pública desenvolvidas pela SEDUH -
o Portal da Regularização, o GeoPortal e o Observatório Territorial do DF e a inovação no planejamento

urbano do DF. O evento ocorrerá na quarta-feira, dia 30, das 9 às 17 horas, no auditório da Polícia Civil
do Distrito Federal, no complexo da força de segurança, e que a participação é gratuita e aberta a toda
população. O intuito é que as iniciativas conduzidas pela SEDUH sejam difundidas entre o meio
acadêmico, o setor produtivo, as outras esferas de Poder e o público em geral. Seguiu para a apreciação
e aprovação da Ata da 165ª Reunião Ordinária realizada no dia de 26/09/2019, a qual foi aprovada sem
ressalvas. Passando para o item 1.6: Passou a palavra ao Subsecretário Vicente Correia Lima Neto,
Subsecretário de Políticas de Planejamento Urbano - SUPLAN para fazer apresentação de como será a
governança e participação comunitária no PDOT. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto informou
que o processo se divide em dois momentos: Um, do processo de revisão do PDOT que já foi objeto de
apresentação aqui no âmbito do CONPLAN e como se dará a estrutura de gestão participativa do Plano
Direto, pontuando que o PDOT está sendo construído por alguns eixos de referências que são Eixos
Transversais: Território Resiliente e Participação Social e Governança e Eixos Temáticos: Gestão Social da
Terra, Habitação e Regularização, Ruralidades, Mobilidade, Meio Ambiente e Infraestrutura e
Desenvolvimento Econômico Sustentável e Centralidades. Informou que a metodologia adotada e a
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