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nais especializados a serem disponibilizados pela empresa a ser contratada e a qualificação 
técnica desses profissionais estará no edital de licitação, e que, portanto, a equipe será compos-
ta por vários engenheiros, auxiliares técnicos, administrativos, coordenadores, gestor geral do 
empreendimento, e que tudo estará bem detalhado para que as empresas participem. Ainda so-
licitando esclarecimentos, o Conselheiro Altino José perguntou qual o percentual do total de 100 
mil moradias será destinado aos candidatos pertencentes à chamada “faixa 1”. O Presidente 
Geraldo Magela respondeu dizendo que não possui o dado preciso no momento, mas assegurou 
que pela sua avaliação, o percentual da Faixa 1 aproxima-se dos 80% (oitenta por cento). O 
Presidente fez ainda questão de esclarecer que a empresa a ser contratada não irá fiscalizar as 
entidades. A contratada fiscalizará as obras. Neste caso, independe se a execução for feita dire-
tamente pelas entidades ou por construtoras contratadas. A Conselheira Tereza Ferreira Dias 
solicitou a palavra informando que não necessitava de maiores esclarecimentos, uma vez que já 
havia compreendido o mérito da proposta. Não obstante, fez questão de deixar as suas conside-
rações sobre o tema, destacando que ao acompanhar pela imprensa as notícias sobre os empre-
endimentos habitacionais construídos com recursos vinculados à Caixa Econômica Federal pelo 
Brasil (citou o exemplo de São Paulo), constata-se a ocorrência de muitos problemas nas cons-
truções, como rachaduras e até desabamentos, o que é muito preocupante. Nesse sentido, mani-
festou seu apoio ao projeto apresentado pela CODHAB enquanto órgão executor da política 
habitacional do Distrito Federal, sendo, portanto, a maior responsável para que essas casas e 
apartamentos permaneçam firmes para que as famílias estejam seguras debaixo desses concretos. 
O Conselheiro Francisco Dorion de Morais solicitou a palavra para declarar que as empresas 
que se propõem a construir alguma coisa para pais de famílias, no mínimo teriam que saber que 
serão fiscalizadas por todos os órgãos controladores, e considera que só faltava a fiscalização 
efetiva da SEDHAB e da CODHAB para garantir a qualidade das obras. Sobre a questão dos 
empreendimentos H4 de Samambaia, destacou o exemplo da empresa Charlys Kelday, que por 
uma questão de segurança, atrasou o cronograma de execução das obras, mesmo correndo o 
risco de ser notificada pela Caixa Econômica Federal. Nesse caso, o Conselheiro enfatizou que 
a Caixa Econômica deveria apoiar exemplos como esse dado pela mencionada empresa, com 
ênfase na qualidade dos empreendimentos. Ainda com a oportunidade da palavra, os Conselhei-
ros Francisco Erto Carvalho de Araújo, Antonio Fernandes Barros e Arides Almeida de Lima 
parabenizaram a iniciativa da Codhab e da Sedhab em relação à proposta apresentada. Em se-
guida, o Presidente do Conselho, Geraldo Magela, colocou a proposta em votação, que foi 
aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente Magela prestou alguns esclarecimentos. 
Primeiramente, fez uma ponderação em relação ao comentário do Conselheiro Francisco Dorion, 
no que se refere aos empreendimentos H4, sobre a possibilidade de se solicitar à Caixa Econô-
mica Federal a não aplicação de multas, considerando que as medidas adotadas são questões de 
natureza técnica, que visaram a segurança e qualidade das obras, até porque a atitude da entida-
de é louvável, uma vez que busca garantir a mais absoluta segurança e qualidade da obra. Em 
seguida, ressaltou a preocupação da Secretaria de Habitação com as obras do Programa Habita-
cional de Interesse Social, porque já tiveram vários problemas, agravados pela dificuldade da 
inter-relação entre os órgãos de Governo, e só agora estão podendo fazer a contratação. Ainda 
pontuou que espera que dentro de 30 a 60 dias a empresa já tenha sido contratada. O Presidente 
informou ainda que pretende resolver a questão das entidades do edital de 2011 nos próximos 
dias, e que o novo Presidente da Codhab está orientado a resolver definitivamente esse problema. 
O Conselheiro Jorge Guilherme Francisconni informou que na questão da Política Habitacional, 
todo o setor de definição de lotes, demarcação, regularização está trabalhando de braços dados 
com o Secretário Magela. Ainda se colocou à disposição, em nome da Terracap, para receber os 
Conselheiros e Conselheiras do FUNDHIS que quiserem ter qualquer tipo de esclarecimento 
sobre as ações de responsabilidade da Terracap. Entretanto, reconheceu que Terracap possui 
limitações imensas, exemplificando que estão executando cerca de 350 obras e contam com 
apenas 8 engenheiros para fiscalizar. Atendendo a algumas perguntas pontuais dos Conselheiros, 
o Presidente Magela, falando como Secretário de Habitação, respondeu de forma objetiva, in-
formando que, no que concerne ao atendimento da CODHAB, os servidores estão em constan-
te processo de capacitação e que os atendimentos às novas convocações já estão sendo feitos. 
Falou também sobre as taxas de cartório, informando que a Anoreg ainda não conseguiu o 
subsídio, e que depois do anúncio feito, descobriu que precisa passar pelo CNJ, uma vez que as 
taxas são fixadas nacionalmente. Quanto aos bairros Quixá e Nacional, informou que o proces-
so de licitação está andando, havendo ainda uma pendência com a Terracap, que tem um con-
trato em vigor do Nacional, mas está em fase final de licitação, e que a previsão é de que nos 
próximos 30 dias seja finalizada a licitação. Não havendo mais nenhum item a tratar, o Presi-
dente do Conselho Geraldo Magela declarou encerrada a 7ª Reunião Ordinária do Conselho 
Gestor do Fundo Distrital de Habitação e Interesse Social. E para referendá-la, lavrou-se a 
presente Ata, firmada pelos seguintes Conselheiros e Conselheiras. O Presidente do Conselho 
de Administração do FUNDHIS - GERALDO MAGELA PEREIRA, Secretário de Estado de 
Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - JANE TERESINHA 
DA COSTA DIEHL, Conselheira Suplente da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização 
e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - ALTINO JOSÉ DA SILVA FILHO, Conselhei-
ro Suplente Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do 
Distrito Federal - ANTONIO FERNANDES BARROS, Conselheiro Suplente Representante de 
Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do Distrito Federal - ARIDES 
ALMEIDA DE LIMA, Conselheiro Titular Representante de Entidades dos Movimentos Popu-
lares da Área de Habitação do Distrito Federal - CARLOS ALBERTO VALENTE VIANA, 

Conselheiro Suplente Representante da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Dis-
trito Federal - FÁTIMA DE MARIA SILVA SOUSA, Conselheira Suplente Representante da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda - FRANCISCO 
DORION DE MORAIS, Conselheiro Titular Representante de Entidades dos Movimentos Po-
pulares da Área de Habitação do Distrito Federal - FRANCISCO ERTO CARVALHO DE 
ARAÚJO, Conselheiro Titular Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área 
de Habitação do Distrito Federal - JORGE GUILHERME DE MAGALHÃES FRANCISCONI, 
Conselheiro Suplente Representante da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP - 
SEBASTIÃO MELCHIOR PINHEIRO, Conselheiro Suplente Representante da Secretaria de 
Estado de Fazenda do Distrito Federal - RENATA FORTES FERNANDES, Conselheira Suplen-
te Representante do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - 
TERESA FERREIRA DIAS, Conselheira Suplente Representante de Entidades dos Movimentos 
Populares da Área de Habitação do Distrito Federal.

SECRETARIA DE ESTADO CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA CONJUNTA N0 10, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013(*)
OS TITULARES DOS ÓRGÃOS CEDENTES E FAVORECIDO, abaixo indicados, no uso 
das atribuições regimentais, e ainda de acordo com o disposto no Decreto n° 17.698, de 23 de 
setembro de 1996, c/c Artigo 19 do Decreto n° 32.598/2010, resolvem:
Art. 1° Descentralizar o crédito orçamentário na forma que especifica:
De:       U.O.   40.201- Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal
             U.G. 150.201- Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal
Para:   U.O.   40.101- Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação 
             U.G. 400.101 - Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação
PROGRAMA DE TRABALHO NAT. DESPESA      FONTE            VALOR 
19.571.6205.9083.5116                    33.90.48                300            1.118.970,99 
19.571.6205.9083.5116                    33.90.39                300               264.000,00 
Objeto: Descentralização de crédito orçamentário com a finalidade de promover a execução do 
Programa de Trabalho conforme indicado no Decreto nº 34.546, de 1º de agosto de 2013, Art. 
13. Inciso I § 2º.
Art 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação
ALEXANDRE DONIKIAN GOUVEIA   GLAUCO ROJAS IVO
           U.O Cedente           U.O Favorecida
_____________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreção no original, publicada no 
DODF nº 219, de 21 de outubro de 2013, página 17.

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA N° 131, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013.
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDE-
RAL- CDCA/DF, órgão autônomo, paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal, criado por força da Lei nº 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), regido pela Lei Distrital nº 3.033/2002 e vincu-
lado administrativamente à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, considerando 
o disposto no artigo 6º, inciso VI, da Lei Complementar n°151, de 30 de dezembro de 1998, a 
Resolução Normativa nº 61, de 1 de agosto de 2012 do CDCA/DF e o Edital de Chamada Pública 
nº 01/2012, publicado no DODF nº 182, de 06 de setembro de 2012, no uso de suas atribuições, 
por deliberação da 21ª Reunião Plenária Extraordinária, de 26 de setembro de 2013, RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO, na Resolução Ordinária nº 116, de 13 de dezembro de 2012, 
publicada no DODF nº 1, de 2 de janeiro de 2013, página 6, o ato que aprovou projeto a ser 
financiado com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do adolescente no inciso V para 
OSCIP Esporte Mais – Processo nº 417-001.411/2012 – Objeto: aquisição de material esporti-
vo – Valor: R$ 69.931,50 (sessenta e nove mil novecentos e trinta e um e cinqüenta centavos).
Art. 2º RETIFICAR na Resolução Ordinária nº 126, de 23 de julho de 2013, publicada no 
DODF nº 151, de 24 de julho de 2013, página 08, o ato que aprovou o projeto do Instituto 
Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil – ICEP 
Brasil para ser financiado com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do adolescente 
– FDCA-DF, ONDE SE LÊ: “...–VII – Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante 
de Pessoas com Deficiência do Brasil - ICEP Brasil - Processo nº 417-001.425/2012 – 
Projeto: Inclusão Através do Esporte Basquete em Cadeiras de Rodas – Valores: Auxílio 
Investimento R$ 70.000,00 (setenta mil reais) – recurso do FDCA-DF.  Contrapartida 
econômica oferecida pela entidade R$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais). Total: 
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R$ 86.200,00 (oitenta e seis mil duzentos reais)...”, LEIA-SE: “...–VII – Instituto Cultural, 
Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil - ICEP Brasil - 
Processo nº 417-001.425/2012 – Projeto: Inclusão Através do Esporte Basquete em Ca-
deiras de Rodas – Valores: Subvenção Social R$ 70.000,00 (setenta mil reais) – recurso 
do FDCA-DF.  Contrapartida econômica oferecida pela entidade R$16.200,00 (dezesseis 
mil e duzentos reais). Total: R$ 86.200,00 (oitenta e seis mil duzentos reais)...”.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLEMILSON GRACIANO DA SILVA
Vice-Presidente

SECRETARIA DE ESTADO 
DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PORTARIA CONJUNTA Nº 07, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013.
OS TITULARES DOS ÓRGÃOS CEDENTE E FAVORECIDO, no uso das atribuições regi-
mentais, e ainda, de acordo com o Decreto nº 17.698, de 23 de setembro de 1996, c/c artigo 19 
do Decreto nº 32.598/2010, RESOLVEM:
Art. 1º Descentralizar o crédito orçamentário na forma que especificam:
DE: UO: 54.101 – Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos

UG: 540.101 – Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos

PARA: UO: 13.101 – Secretaria de Estado de Administração Pública
UG: 140.101 – Secretaria de Estado de Administração Pública

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.6003.8517.9663 – Manutenção de Serviços Adminis-
trativos Gerais – Secretaria de Administração Pública.

NATUREZA DE DESPESA FONTE VALOR R$
33.90.39 100 38.942,00

OBJETO: Descentralização de crédito orçamentário para atender as despesas com impressão gráfica.
Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
Secretaria de Estado de 
Assuntos Estratégicos

U.O. Cedente

WILMAR LACERDA
Secretaria de Estado 

de Administração Pública
Secretário 

U.O. Favorecida

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

EXTRATO DE PAUTA Nº 80/2013, SESSÕES PLENÁRIAS 
do dia 24 de Outubro de 2013(*)

Processos ordenados, sequencialmente, por tipo de sessão, Relator, assunto e interessado.
SESSÃO ORDINÁRIA Nº 4644 
CONSELHEIRA ANILCÉIA LUZIA MACHADO: 1) 3764/2004, Representação, 3ª ICE - Div. 
Acompanhamento; 2) 4702/2011, Pensão Militar, Queila Maria Lousada de Sousa e filhas; 3) 
871/2012, Representação, CIAL Comércio e Indústria de Alimentos Ltda; 4) 27860/2012, To-
mada de Contas Especial, Polícia Militar do Distrito Federal; 5) 1917/2013, Tomada de Contas 
Especial, PMDF; 6) 3162/2013, Tomada de Contas Especial, Polícia Militar do Distrito Federal; 
7) 14541/2013, Tomada de Contas Especial, CBMDF; 
CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA: 1) 25004/2013-e, Pensão Militar, SIRAC; 
2) 25721/2013-e, Pensão Militar, SIRAC; 
CONSELHEIRO JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS: 1) 1787/2004, Tomada de Contas 
Especial, FHDF; 2) 30282/2007, Tomada de Contas Especial, DEFER; 3) 5040/2009, Tomada 
de Contas Especial, BRB; 4) 12960/2010, Contrato, Convênios e outros ajustes, 3ª ICE - Contas; 
5) 25420/2013-e, Aposentadoria, SIRAC; 6) 26043/2013-e, Pensão Militar, SIRAC; 
(*) Elaborado conforme o art 1º da Res. nº 161, de 09/12/2003.

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 4640
Aos 10 dias de outubro de 2013, às 15 horas, na Sala das Sessões do Tribunal, presentes os Con-
selheiros ANTONIO RENATO ALVES RAINHA, ANILCÉIA LUZIA MACHADO, PAULO 
TADEU VALE DA SILVA e JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS e o representante do Mi-
nistério Público junto a esta Corte, Procurador-Geral DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE, 
o Presidente, Conselheiro INÁCIO MAGALHÃES FILHO, verificada a existência de “quorum” 
(art. 91, parágrafo único, da LO/TCDF), declarou aberta a sessão.
Ausente, em fruição de férias, o Conselheiro MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO, e afas-
tado, por força da Decisão Administrativa nº 85/09, o Conselheiro DOMINGOS LAMOGLIA 
DE SALES DIAS.

EXPEDIENTE
Foram aprovadas as atas das Sessões Ordinária nº 4639 e Extraordinárias Administrativa nº 795 
e Reservada nº 898, todas de 08.10.13.
O Senhor Presidente deu conhecimento ao Plenário do seguinte:

- Ofício nº 047/2013-GCRR, do Conselheiro RENATO RAINHA, comunicando a reprogramação 
de suas férias para os períodos de 15 a 24.10.13 e 04 a 16.11.13.
- Comunicação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, encaminhando à 
Corte a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 2013002008972/2, impetrado por RO-
BMILSON ARAÚJO DE LIMA.

J U L G A M E N T O
SUSTENTAÇÃO ORAL DE DEFESA
O Senhor Presidente informou ao Plenário que constava da pauta desta sessão o Processo nº 
21069/2001 (Relator: Conselheiro PAULO TADEU), contendo requerimento formulado pelo Sr. 
MARCO ANTÔNIO CHAGAS, pleiteando oportunidade para sustentar oralmente as razões da 
defesa juntada aos autos, cujo pedido foi deferido por esta Corte e feita, nos termos do art. 60, 
parágrafo 1º, do Regimento Interno, a comunicação de praxe.
A seguir, com a aquiescência dos demais membros do Plenário, inverteu a pauta da sessão e 
concedeu a palavra ao Conselheiro PAULO TADEU, para relato do mencionado processo.
Concluído o relatório, de conformidade com o disposto no art. 62 do Regimento Interno, o Se-
nhor Presidente indagou ao representante do Ministério Público junto à Corte, Procurador-Geral 
DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE, se desejava manifestar-se naquele momento, tendo 
Sua Excelência ratificado o parecer constante dos autos.
Prosseguindo, concedeu a palavra ao Dr. PAULO CHAGAS, representante legal do Sr. 
MARCO ANTÔNIO CHAGAS, esclarecendo que, nos termos do art. 60, parágrafo 2º, do 
Regimento Interno, Sua Excelência disporia de até 15 (quinze) minutos para proceder à 
referida sustentação oral de defesa.
Ultimada a sustentação oral de defesa, a palavra foi devolvida ao Relator, Conselheiro PAULO TA-
DEU, que, à vista dos argumentos apresentados pelo defendente, solicitou a devolução dos autos 
ao seu Gabinete.- DECISÃO Nº 5007/13 .- O Tribunal, por unanimidade, aprovou a solicitação.
Dando continuidade ao julgamento dos demais processos constantes da pauta, o Senhor Presidente 
passou a palavra ao Conselheiro RENATO RAINHA.
RELATADOS PELO CONSELHEIRO ANTONIO RENATO ALVES RAINHA
PROCESSO Nº 7980/2007 - Representação do Ministério Público junto a esta Corte, noticiando 
a ocorrência de irregularidades no âmbito do Programa de Aquisição de Medicamentos Excep-
cionais (PAME), que resultaram em severo desabastecimento de medicamentos, em 2006 e 2007, 
apesar da existência de recursos oriundos de repasses federais que deixaram de ser utilizados. 
DECISÃO Nº 5011/2013 - O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, 
decidiu: I - tomar conhecimento dos documentos de fls. 943/957; II - considerar: a) atendidos o 
item V da Decisão nº 283/2013 e os itens IV e V da Decisão nº 5.157/2010; b) quite com o erário 
distrital a Sra. NAIR MENDES RAMOS, no que tange à penalidade a ela aplicada por meio da 
Decisão nº 283/2013 e do Acórdão nº 09/2013; III - aprovar, expedir e mandar publicar o Acórdão 
apresentado pelo Relator; IV - nos termos do art. 27 da Lei Complementar nº 1/1994, c/c o arts. 
179 e 180 do RITCDF, deferir o pedido de parcelamento apresentado pelo Sr. JOSÉ GERAL-
DO MACIEL, no que tange à penalidade a ele aplicada por meio da Decisão nº 283/2013 e do 
Acórdão nº 009/2013, em 04 (quatro) parcelas, conforme requerido, informando ao interessado 
que: a) o valor da multa aplicada deverá ser atualizado monetariamente, nos termos do art. 3º da 
Emenda Regimental nº 13/2003, podendo o interessado utilizar o Sistema de Atualização Mone-
tária – SINDEC, disponível na página do Tribunal, em Jurisdicionados – Sistemas; b) o atraso, 
por mais de trinta dias, no pagamento de qualquer parcela, implicará no vencimento antecipado 
do saldo devedor; c) os comprovantes do pagamento da multa deverão ser apresentados a este 
Tribunal para fins de quitação; V - autorizar: a) o envio de cópia desta decisão, da Decisão nº 
283/2013 e do Acórdão nº 009/2013, bem como do requerimento de fls. 955/956 à Assessoria 
Técnica e Estudos Especiais da Secretaria Geral de Controle Externo – ATE/SEGECEX, para 
as providências pertinentes, nos termos da Portaria nº 300/2011 e da Ordem de Serviço-CICE 
nº 002/2011; b) a ciência dos interessados; c) o retorno dos autos à SECONT, para a adoção das 
providências supra e posterior arquivamento.
PROCESSO Nº 27340/2008 - Representação nº 23/2008 - CF, do Ministério Público junto à Corte, 
para apurar a legalidade e a economicidade dos Contratos nºs 102, 103 e 104/2008 e outros que 
tenham sido formalizados por meio de procedimentos licitatórios na modalidade de convites para 
plantio de grama em diversos locais do Distrito Federal. DECISÃO Nº 4998/2013 - Havendo 
a Conselheira ANILCÉIA MACHADO pedido vista do processo, foi adiado o julgamento da 
matéria nele constante.
PROCESSO Nº 10649/2012 - Tomada de contas anual dos ordenadores de despesa e demais 
responsáveis pela gestão da Administração Regional de Sobradinho – RA V, referente ao exer-
cício de 2011. DECISÃO Nº 5012/2013 - O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto 
do Relator, decidiu: I - tomar conhecimento da Tomada de Contas Anual dos administradores e 
demais responsáveis pela gestão da Administração Regional de Sobradinho – RA V, relativa ao 
exercício de 2011, objeto do Processo nº 040.000.750/2012; II - determinar, nos termos do art. 
13, inciso III, da Lei Complementar nº 1/94, a audiência dos gestores nominados no parágrafo 
8.4 da Instrução, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa em 
face das irregularidades indicadas nos subitens do Relatório de Auditoria nº 36/2012 – DIRAD/
CONAG/CONT-STC a seguir relacionados: 4.1 – Irregularidade em processo referente aos 
festejos do 51º Aniversário de Sobradinho, 4.2 – Irregularidades em aquisição de material per-
manente por adesão a Ata de Registro de Preço, 4.4 – Contratação de empresa para evento sem 
a comprovação de Registro Profissional na Delegacia Regional do Trabalho e 4.5 – Ausência 
de relatório do executor sobre a realização/execução do serviço contratado; ante a possibilidade 
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