
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para a Comissão de Processo 
Administrativo, reinstaurada pela Portaria nº 246, de 26 de março de 2020, publicada no 
DODF nº 60, de 30 de março de 2020, concluir os trabalhos de apuração dos fatos 
constantes dos autos do processo nº 00400.0001666/2019, e apresentar relatório 
conclusivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO

CONTROLADORIA SETORIAL DA JUSTIÇA
 

PORTARIA Nº 19, DE 22 DE MAIO DE 2020
O CONTROLADOR SETORIAL DE JUSTIÇA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas pelo artigo 3º e o anexo III, do Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 
2019, bem como pela delegação de competência oriunda da Portaria nº 131, de 14 de 
junho de 2019, publicada no DODF de 26/06/2019, p.7, em seu art. º 1º, inciso, II e no art. 
211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para a Comissão de Sindicância, instaurada 
pela Portaria nº 15, de 27 de abril de 2020, publicada no DODF nº 76, de 28 de abril de 
2020, concluir os trabalhos de apuração dos fatos constantes do processo nº 00400-
00024466/2020-77 e apresentar relatório conclusivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALISSON MELO RIOS

CONSELHO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS
 

RESOLUÇÃO Nº 08, DE 22 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre a concessão do registro em caráter provisório no Cadastro de Entes e Agentes 
Antidrogas do Distrito Federal em favor da entidade COMUNIDADE TERAPÊUTICA EL 
SHADAI, CNPJ: 05.600.136/0001-56, CEAAD, nº. 07/2020, mantido pelo Conselho de 
Política Sobre Drogas do Distrito Federal (CONEN-DF), nos termos do art. 47 e art. 48, da 
Portaria nº. 17, de 05 de setembro de 2011, e Resolução nº 06, de 14 de abril de 2020, por 
um período de 6 (seis) meses.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS , DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, 
no uso das atribuições regimentais que lhe são conferidas e considerando o disposto no art. 
47 e art. 48, da Portaria nº. 17, de 05 de setembro de 2011, considerando as competências 
do colegiado constantes do art. 12, do Decreto Distrital nº. 32.108, de 25 de agosto de 2010, 
bem como, o disposto na RDC nº. 29/2011 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, na Resolução nº 03, de 04/11/2009-CONEN/DF, e considerando a decisão do 
colegiado do Conselho de Políticas Sobre Drogas do Distrito Federal (CONEN-DF) na 
ocasião da 15ª Plenária Virtual e 4ª de 2020, ocorrida de 19/05/2020 a 21/05/2020 que 
acolheu o Relatório Técnico emitido pelo Grupo de Trabalho criado pela Ordem de Serviço 
nº. 11, de 10 de março de 2020, publicada no DODF nº. 47, pág. 43, do dia 11/03/2020, 
conforme Processo SEI nº 00400-00017974/2020-07, resolve:
Art. 1º Conceder a entidade COMUNIDADE TERAPÊUTICAEL SHADAI, CNPJ: 
05.600.136/0001-56, o registro provisório no Cadastro de Entes e Agentes Antidrogas do 
Distrito Federal - CEAAD, nº. 07/2020, mantido pelo Conselho de Política Sobre Drogas do 
Distrito Federal (CONEN-DF), nos termos do art. 47 e art. 48, da Portaria nº. 17, de 05 de 
setembro de 2011, por um período de 6 (seis) meses, a contar da publicação desta 
Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TEODOLINA MARTINS PEREIRA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

 
RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 29, DE 12 DE MAIO DE 2020

Concessão de Registro provisório da entidade INSTITUTO MAIS VIDA.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 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 n. 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), nos termos dos artigos 17, XI e seguintes do 
seu Regimento Interno, e da Resolução Normativa nº 91, de 22 de abril de 2020, resolve:
Art. 1º Fica concedido o registro provisório da entidade INSTITUTO MAIS VIDA, CNPJ nº 
28.254.547/0001-32, Processo nº 00400-00058646/2019-19 - SEI, conforme Resolução 
Normativa nº 91, de 22 de abril de 2020, do Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Distrito Federal- CDCA/DF.
Art. 2° Esta Resolução de Registro entra em vigor na data de sua publicação.

CORACY COELHO CHAVANTE

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 30, DE 12 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre a Concessão de Registro provisório da entidade INSTITUTO 
ESPÍRITO DE LUZ.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 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 n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), nos termos dos artigos 17, XI e 
seguintes do seu Regimento Interno, e da Resolução Normativa nº 91, de 22 de abril de 2020, 
resolve:
Art. 1º Fica concedido o registro provisório da entidade INSTITUTO ESPÍRITO DE LUZ, 
CNPJ nº 14.782.894/0001-23, Processo nº 00400-00025608/2020-13 - SEI, conforme 
Resolução Normativa nº 91, de 22 de abril de 2020, do Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Distrito Federal- CDCA/DF.
Art. 2° Esta Resolução de Registro entra em vigor na data de sua publicação.

CORACY COELHO CHAVANTE

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, por meio de 
videoconferência, às quatorze horas e trinta minutos, o Coordenador Adjunto abre os 
trabalhos da 4ª Reunião Extraordinária 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: Francisco Rodrigues Corrêa, como 
representante do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e 
Filantrópicas do DF – SINTIBREF-DF (Coordenador Adjunto); Valdemar Martins da Silva, 
como representante da Casa de Ismael – Lar da Criança; e Karina Figueiredo, como 
representante do Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes - 
CECRIA. Demais participantes: Coracy Coelho Chavante – Presidente do CDCA/DF; Diely 
de Castro Silva, João Paulo Carvalho Vinhal, Barbara Neri de Almeida Oliveira e Marina 
Maria Ventura Peixoto – DIPROJ/SECDCA; Luiza Arcângela de Almeida Carneiro – 
UNGEF/SEJUS. Item 1. Processo nº 00417-00041532/2018-24 – Projeto Governamental: 
Oficina de Xadrez – Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF: Autorização de 
descentralização. A Unidade de Gestão de Fundos solicita autorização de descentralização de 
recurso para pagamento do projeto, o qual foi aprovado em 2019, contudo não houve tempo 
hábil para realizar a descentralização naquele exercício. O Conselho delibera por autorizar a 
descentralização do recurso no exercício de 2020. Item 2. Processo nº 00417-00007823/2017-
11 – Instituição: Rede Urbana de Ações Socioculturais – Ruas. Projeto: Saúde Ativa (Edital 
de Captação 02/2016) - Manifestação da Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL: O Conselho 
toma conhecimento da Manifestação nº 952/2020 – AJL/SEJUS, a qual rejeitou o recurso da 
instituição – apresentado em resposta à última manifestação dessa Assessoria no processo - e 
apontou a inviabilidade da formalização da parceria, não só pelo fato de a instituição possuir 
registro no CEPIM, mas também por ser uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público – OSCIP, e não uma OSC. Segundo a AJL, o Edital nº 02/2016 é destinado 
exclusivamente às organizações da sociedade civil e programas governamentais, estando 
excluída assim a participação de OSCIPs. O Conselho concorda com a inviabilidade da 
celebração da parceria enquanto houver registro da instituição no CEPIM, visto que a 
aprovação das prestações de contas anteriores é um pré-requisito previsto em Edital para a 
liberação do recurso no âmbito da parceria. No entanto, discorda da manifestação da AJL em 
relação ao impedimento da entidade por ser uma OSCIP, posto que o termo OSCIP configura 
apenas uma qualificação. Dessa forma, o Conselho delibera por notificar a instituição do teor 
da Manifestação nº 952/2020, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que 
informe quais as ações que estão sendo realizadas no sentido de regularizar o registro no 
CEPIM. Caso a instituição não esclareça as ações tomadas para regularizar a situação, o 
doador será comunicado para destinar o recurso a outro projeto. Item 3. Processo nº 00417-
00038113/2018-13 - Instituição: Fazer Valer – FV. Projeto: Alimentando Sonhos - Análise 
da Nota Técnica da Controladoria Setorial de Justiça: O Conselho toma conhecimento da 
Nota Técnica nº 41/2020 - SEJUS/CONT/COINSP, a qual, além das recomendações já 
respondidas pelo CAFDCA em sua 3ª reunião extraordinária, solicita em seu item 6.1.1 o 
seguinte: “Em atenção ao Parecer Jurídico n.º 131/2020 - PGDF/PGCONS, bem como em 
observância à Resolução nº 54/2010 do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do Distrito Federal – CDCA/DF, esclarecer a situação do membro da diretoria da OSC que 
atua como Conselheiro do CDCA”. O referido Parecer Jurídico da PGDF orienta que “não 
pode o Conselheiro do CDCA representante do ramo ou da entidade a ser beneficiada 
participar de qualquer fase ou ato do processo de interesse da classe ou entidade 
representada. E assim como não podem tais membros participarem do processo de votação 
acerca da destinação dos recursos do FDCA/DF nessas situações, também não podem emitir 
pronunciamento acerca da execução do ajuste de interesse da classe que representa, ou da 
apreciação/julgamento do respectivo processo de prestação de contas”. Diante do 
questionamento, o Conselho delibera pela seguinte resposta: As decisões que envolvem 
seleção de projetos para liberação de recursos são de competência exclusiva da 
Comissão de Seleção e, quando necessário, após a formalização da parceria, do 
CAFDCA; não havendo intervenção da Plenária do CDCA nesses processos. Com 
efeito, o conselheiro do CDCA que é membro da diretoria da OSC em questão não 
participa do CAFDCA ou da Comissão de Seleção; não fazendo parte, portanto, de 
qualquer processo deliberativo nesse tema. Por fim, quanto à Resolução Normativa nº 
54/2010 do CDCA, o Conselho informa que foi revogada em sua totalidade pela 
Resolução Normativa nº 61/2012. Item 4. Processo nº 00417-00038121/2018-51 – 
Instituição: Instituto Inclusão. Projeto: IIDPS Sobre Rodas - Análise da Nota Técnica da 
Controladoria Setorial de Justiça: O Conselho toma conhecimento da Nota Técnica nº 
28/2020 - SEJUS/CONT/COINSP, cujo item 4.1 afirma a inviabilidade de formalização 
de Termo de Fomento com a instituição, devido ao não cumprimento das recomendações 
exaradas na Nota Técnica anterior - Nota Técnica SEI-GDF n.º 27/2019 - SEJUS/CONT -
, referentes ao objeto e às metas do Plano de Trabalho, e à existência de certidão positiva 
da PJFEIS que indica prestação de contas julgada irregular nos
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exercícios de 2018, 2017 e 2016. Em relação ao primeiro motivo alegado pela 

Controladoria, o Conselho delibera por ratificar o posicionamento da Comissão de 

Seleção, expresso nas reuniões ordinárias nº 10 e 12 de 2019, acerca da análise do 

objeto e das metas do Plano de Trabalho, que é de competência exclusiva da Comissão. 

Quanto à prestação de contas irregular, o Conselho delibera por notificar a instituição, 

estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias para que preste esclarecimentos sobre as 

medidas adotadas até o presente momento para regularização da situação. Ademais, 

delibera por solicitar ao Presidente do CDCA o agendamento de reunião virtual com a 

PJFEIS para alinhamento acerca das informações constantes nos atestados de prestação 

de contas emitidos, considerando a Portaria nº 06/2019 – PJFEIS e as análises 

realizadas pela Promotoria. Item 5. Processo nº 00417-00038120/2018-15 – Instituição: 

Associação Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat. Projeto: A Arte Da Vida - 

Cláusula Nona do Termo de Fomento (AJL): O Conselho toma conhecimento da 

Manifestação nº 939/2020 - SEJUS/AJL, a qual sugere a alteração da Cláusula Nona do 

Termo de Fomento a ser celebrado com a instituição, no sentido de manter sob a 

titularidade da Administração Pública os bens adquiridos no âmbito da parceria. O 

Conselho delibera por não acatar a sugestão da AJL, e inserir no processo, a título de 

resposta, a Justificativa de Interesse Público já elaborada pelo Conselho e assinada pelo 

Presidente do CAFDCA acerca da titularidade desses bens. Item 6. Alteração da 

Cláusula Nona dos Termos de Fomento das parcerias celebradas no âmbito do Edital nº 

05/2018 (solicitada pela AJL): Para fins de resposta a eventuais sugestões similares da 

AJL acerca de alteração da Cláusula Nona dos Termos de Fomento, o Conselho delibera 

por inserir nos processos a Justificativa de Interesse Público já elaborada pelo Conselho 

e assinada pelo Presidente do CAFDCA, que demonstra o interesse público em destinar 

às OSCs os bens adquiridos nas parcerias. Item 7. Processo nº 00417-00006775/2017-35 

– Instituição: Nova Acrópole Lago Norte. Projeto: Criança Para o Bem – Oficina de 

Esporte (Edital nº 02/2016) - Para conhecimento dos esclarecimentos apresentados pela 

OSC a pedido do CAF: O Conselho toma conhecimento dos esclarecimentos prestados 

pela instituição por meio do Ofício nº 21/2020, conforme solicitado na 3ª Reunião 

Extraordinária. Em relação à quantidade de atendidos com acesso regular à internet para 

participação nas atividades virtuais, a instituição informa que transmite as atividades por 

meio de vídeos em grupos de mensagens, e que questiona frequentemente aos 

responsáveis se a qualidade da sua internet tem permitido o acesso aos vídeos. Nos 

casos de dificuldades em acessar o conteúdo, é entregue uma pasta com as atividades 

impressas e orientações para sua realização. O Conselho se manifesta de acordo com os 

esclarecimentos prestados pela instituição. Item 8. Processo nº 00400-00019109/2020-

97: Manifestação via Ouvidoria acerca do projeto Viver Infância e Adolescência com 

Esporte e Arte, da instituição Associação de Ginástica da Octogonal e Cruzeiro - 

AGINOC: O Conselho toma conhecimento de manifestação recebida via e-SIC que 

questiona a celebração de parceria do CDCA/DF com a instituição AGINOC, tendo em 

vista o uso do terreno da Escola Classe da Octogonal 8 pela instituição em anos 

anteriores sem a apresentação de contrapartida. O Conselho delibera por responder que 

não ficou especificado qual o questionamento do cidadão, e informar que o projeto está 

sendo desenvolvido em outro local (clube do CELACAP, no Guará). Item 9. Processo 

nº 00400-00011291/2020-38: Parecer da PGDF sobre o pagamento em parcela única no 

Edital de Chamamento de Seleção 2020: O Conselho toma conhecimento do Parecer 

Jurídico n.º 165/2020 - PGDF/PGCONS, o qual se manifesta contrário ao repasse 

antecipado em parcela única dos recursos às instituições em face do Edital de Seleção 

2020, e recomenda a alteração do item 4.1 da minuta do Edital, que menciona essa 

possibilidade. O Conselho delibera, então, por alterar o item 4.1 para a seguinte 

redação, conforme art. 33 do Decreto Distrital nº 37.843/2016: “4.1 O repasse dos 

recursos será realizado conforme previsto no Cronograma de Desembolso previamente 

aprovado, em conta corrente específica aberta junto ao Banco Regional de Brasília – 

BRB, ficando a Organização da Sociedade Civil responsável por realizar as despesas 

conforme cronograma de execução apresentado no Plano de Trabalho”. Delibera, 

também, por ajustar os Anexos da minuta do Edital que estejam em desacordo com a 

nova redação. Item 10. Processo nº 00417-00038118/2018-38 – Instituição: Visão 

Social. Projeto: Atendimento Socioeducativo Para Crianças e Adolescentes - Alteração 

de Plano de Trabalho diante da Pandemia de COVID-19: A instituição, por meio do 

Ofício nº 10/2020, manifestou interesse em dar continuidade ao projeto. No entanto, o 

novo Plano de Trabalho encaminhado conta com alterações não justificadas e em 

desacordo com o Plano de Trabalho habilitado. O Conselho toma conhecimento de que 

a instituição foi notificada pela Diretoria de Projetos do CDCA para que apresentasse 

Plano de Trabalho coerente com as alterações solicitadas, restando prejudica a análise 

do pedido de alteração nesta reunião. Além disso, o Conselho toma conhecimento de 

que a instituição possui certidão positiva da PJFEIS, indicando prestações de contas 

julgadas irregulares no ano de 2017. O Conselho toma conhecimento dos procedimentos 

administrativos em andamento para que sejam sanadas as pendências. A Unidade de 

Gestão de Fundos informa que já está em comunicação com a própria entidade em 

busca da solução dos problemas citados. Item 11. Processo nº 00417-00039212/2018-12 

– Instituição: Ação Social Renascer. Projeto: Infância e Vida Renascer - Alteração de 

Plano de Trabalho diante da Pandemia de COVID-19: A instituição, por meio do Ofício 

nº 06/2020, manifestou interesse em dar continuidade ao projeto. Serão propostos 

encontros virtuais com os atendidos, e também o comparecimento semanal dos

responsáveis/crianças à instituição para recebimento das atividades a serem realizadas 

durante a semana. Além disso, haverá interação diária via whatsapp com as educadoras. 

No entanto, o novo Plano de Trabalho encaminhado contou com alteração não autorizada 

pelo CAFDCA, qual seja, o aumento do valor previsto para a compra do microônibus. A 

instituição foi notificada da inconsistência e encaminhou Plano de Trabalho com a 

correção do valor. A Diretoria de Projetos informa ao Conselho sobre a dificuldade na 

análise das alterações de Plano de Trabalho quando a instituição faz alterações indevidas, 

não justificadas ou ainda que já tinham sido negadas pelo CAFDCA em momentos 

anteriores. Nestes casos, a análise técnica resta também prejudicada uma vez que se faz 

necessário observar questões já superadas anteriormente, o que eleva o custo de transação 

da Administração Pública. O Conselho toma conhecimento e delibera por aprovar a 

continuidade do projeto, autorizando o repasse integral da parcela vincenda. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta minutos, e foi lavrada a 

presente Ata que vai assinada pelo Coordenador Adjunto do Conselho de Administração 

do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. FRANCISCO RODRIGUES 

CORRÊA, Coordenador Adjunto do Conselho de Administração do FDCA/DF.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PORTARIA CONJUNTA Nº 07, DE 22 DE MAIO 2020

Estabelece diretrizes para os executores que atuam em contratos, assinados no âmbito da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, após a publicação do Decreto nº 

40.767, de 13 de maio de 2020, que criou a estrutura da Secretaria de Estado de 

Empreendedorismo.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO 

DISTRITO FEDERAL e a SECRETÁRIA DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO 

DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhes confere o artigo 105, 

parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e considerando a 

publicação do Decreto nº 40.767, de 13 de maio de 2020, resolvem:

Art. 1º Determinar que os servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico - SDE e da Secretaria de Estado de Empreendedorismo - SEMP, 

componentes de Comissões de Execução ou executores únicos de contratos de obras e 

serviços, na data de 12 de maio de 2020, permaneçam no exercício de suas funções de 

execução contratual, sem descontinuidade.

Art. 2º Os servidores das duas Secretarias de Estado poderão compor Comissão de 

Execução ou serem nomeados para execução de futuros contratos, desde que os serviços 

ou obras contratadas tenham relação com ambos os Órgãos.

Art. 3º Ficam convalidados todos os atos praticados pelos executores referidos no art. 1º, 

dentro de suas competências, nos processos nos quais participassem como executores na 

data de 12 de maio de 2020.

Art. 4º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação e vigerá 

enquanto as atividades previstas no art. 6º do Decreto nº 40.767/2020 forem 

desempenhadas pela SDE.

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

 

FABIANA DI LÚCIA DA SILVA PEIXOTO

Secretária de Estado de Empreendedorismo

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

DIRETORIA COLEGIADA
 

DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA

SESSÃO 3440ª

DECISÃO Nº 293

REALIZADA EM: 20/05/2020

PROCESSO Nº: 00111-00002034/2020-89

INTERESSADO: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap.

EMENTA: Ratificação da contratação e a realização de despesa no valor estimado de R$ 

R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), em favor da CAESB, mediante inexigibilidade de 

licitação, destinada ao fornecimento de água potável, recepção e tratamento do esgoto 

produzido nas dependências dos imóveis próprios e Torre de TV digital de Brasília, pelo 

prazo de 12 meses.

RELATOR: EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES

A Diretoria, acolhendo o voto do relator, DECIDE:

1. Ratificar, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº
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