
Art. 8º O Dirigente máximo da unidade, ao receber o "Requerimento de Investigação de 
Acidente em Serviço", avaliará o documento e comunicará imediatamente os fatos ao 
Gabinete da SEAPE, solicitando a instituição da Comissão de Investigação de Acidente de 
Serviço e indicando 3 (três) servidores, dos quais pelo menos 1 (um) deverá ser ocupante de 
cargo efetivo, para atuarem respectivamente como Presidente e vogais da Comissão 
Sindicante.

Art. 9º A instituição da Comissão Sindicante ocorrerá por meio de Portaria, cuja minuta será 
encaminhada pelo Dirigente máximo da unidade de lotação ao Gabinete da SEAPE, que 
providenciará a numeração, a coleta de assinatura do Secretário ou seu substituto legal e a 
publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme modelo do ANEXO I.

Art. 10. Na apuração do acidente em serviço, a Comissão Sindicante deverá adotar as 
seguintes providências:

I – Elaborar ata de abertura dos trabalhos da Comissão;

II - Solicitar à Diretoria de Gestão de Pessoas a classificação funcional e escala de serviço do 
servidor que sofreu o acidente em serviço;

III – Intimar as testemunhas para prestar declarações;

IV - Inquirir separadamente as testemunhas;

V – Tomar declarações do servidor que sofreu o acidente em serviço;

VI – Concluir pela existência ou não do acidente, registrando em Ata de Confirmação de 
Acidente de Serviço, uma das seguintes hipóteses:

a. ocorrência de acidente de serviço nos termos do art. 23, § 1º, incisos I, II, III ou IV, do 
Decreto nº 34.023, de 10 de dezembro de 2012;

b. ocorrência de acidente de trajeto nos termos do art. 23, § 1º, inciso IV, alínea “c”, do 
Decreto nº 34.023, de 10 de dezembro de 2012;

c. necessidade de estabelecer nexo causal para confirmar doença ocupacional;

d. a ocorrência não caracteriza acidente em serviço.
VII - Encaminhar o processo adequadamente instruído para a Unidade de Saúde Ocupacional 
da SUBSAÚDE que o analisará quanto ao nexo causal;
VIII – Após o retorno do processo da Unidade de Saúde Ocupacional, proceder à conclusão 
da sindicância e remetê-la à Diretoria de Gestão de Pessoas para publicação do resultado no 
Diário Oficial do Distrito Federal.
Art. 11. A Comissão Sindicante deverá concluir a apuração do acidente no prazo de 30 
(trinta) dias corridos, contados da data da publicação da instituição no Diário Oficial do 
Distrito Federal, prorrogáveis por iguais períodos.
Art. 12. As prorrogações necessárias serão solicitadas pelo Presidente da Comissão 
Sindicante, em tempo hábil, e tramitadas através do Dirigente máximo da unidade para o 
Gabinete da SEAPE, que providenciará a numeração da Portaria, a coleta de assinatura do 
Secretário ou seu substituto legal e a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, 
conforme modelo do ANEXO II.
Parágrafo único: Todos os pedidos de prorrogação deverão ser motivados, relatando os 
trabalhos realizados pela Comissão Sindicante.
Art. 13. Quando o acidente em serviço envolver servidor sujeito ao Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei Complementar nº 769, de 30 de 
junho de 2008, não será necessária a constituição de Comissão de Apuração de Acidente em 
Serviço.
§ 1º Nos casos do caput, a chefia imediata deverá providenciar, até o primeiro dia útil após o 
acidente, o preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT, disponível no 
site do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
§ 2º Após o preenchimento do CAT, o Dirigente máximo da unidade de lotação do servidor 
que sofreu o acidente em serviço deverá iniciar processo SEI e apresentá-lo, com o respectivo 
atestado médico, à Perícia Médica Oficial do INSS, bem como comunicar a Diretoria de 
Gestão de Pessoas desta SEAPE.
Art. 14. Nos casos em que o acidente de serviço resultar no óbito do servidor, o Dirigente 
máximo da unidade de lotação deverá comunicar, imediatamente, à autoridade policial e à 
Diretoria de Gestão de Pessoas da Subsecretaria de Administração Geral desta Secretaria.
Art. 15. Os atos praticados pela Comissão Sindicante serão assinados por todos os 
integrantes, salvo nos casos de afastamentos legais.
Parágrafo único: Os servidores designados para compor a Comissão sindicante responderão 
administrativamente nos casos de desídia em relação aos atos previstos nesta Portaria.
Art. 16. Os modelos dos formulários mencionados nesta Portaria serão disponibilizados pela 
Gerência de Tecnologia da Informação na Intranet desta Secretaria.
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADVAL CARDOSO DE MATOS
 

ANEXO I
 

PORTARIA Nº ___, DE ______________DE ______.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo único, 
incisos I, II e V da Lei Orgânica do Distrito Federal e de acordo com o teor dos art. 24 ao 28 
do Decreto n.º 34.023, de 10 de dezembro de 2012, resolve:
Art. 1ª Instaurar Sindicância visando a apuração de suposto acidente em serviço reclamado 
pelo servidor _____________________________, cargo, ___________________, matrícula 
nº ________, lotado na ____________________, conforme consta do Processo SEI nº 
______________.
Art. 2º Designar para compor a Comissão de Apuração de Acidente em Serviço, os 
servidores ____________________, matrícula ______________; ____________________, 
matrícula ______________; ____________________, matrícula ______________; 
respectivamente, Presidente e Vogais.

Art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, com a 
elaboração do Termo de Encerramento.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

ANEXO II
 

PORTARIA Nº ___, DE ______________DE ______.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo único, 
incisos I, II e V da Lei Orgânica do Distrito Federal e de acordo com o teor dos art. 24 ao 28 
do Decreto n.º 34.023, de 10 de dezembro de 2012, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar de _________, o prazo de conclusão dos 
trabalhos da Comissão instituída para apurar suposto acidente em serviço reclamado pelo 
servidor______________________, cargo ________________, matrícula nº 
_____________, lotado na _______________________.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTE E MOBILIDADE

SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTE
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 81, DE 17 DE AGOSTO DE 2020

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE TRANSPORTE, DA SECRETARIA DE ESTADO 
DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas 
atribuições legais e regimentais, e considerando a necessidade de realização de estudos 
com vistas à implantação de Terminal Rodoviário na Região Administrativa do Sol 
Nascente, resolve:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho - GT para elaborar os projetos para a implantação do 
Terminal Rodoviário da Região Administrativa do Sol Nascente.

Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto por ROMILSON DE ALMEIDA SERAFIM, 
matrícula 276.888-7, THAIS REGAL DE ARAÚJO, matrícula 264.132-1 e MAÍSA 
MENDES DIOGO, matrícula 275.598-X, para, sob a coordenação do primeiro, conduzir 
os trabalhos.

Art. 3º O prazo para conclusão das atividades do GT é de 30 (trinta) dias, a contar da 
publicação da presente Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por igual período, 
mediante a emissão de justificativa fundamentada e a anuência do Secretário Executivo de 
Transporte.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

JOSIAS DO NASCIMENTO SEABRA

SECRETARIA DE ESTADO 
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 506, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pelo artigo 114, do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 34.320, 
de 26 de abril de 2013, publicado no DODF nº 87, de 29 de abril de 2013, pag. 2, e, 
delegadas pelo art. 1º, incisos XVI, XVII, XVIII e XXII, da Portaria nº 141, de 05 de julho 
de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, o contido no artigo 3º e o 
anexo III, do Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, e no art. 211 e seguintes da Lei 
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, bem como o art. 50, parágrafo 
primeiro, da Lei Federal n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, combinada com a Lei Distrital 
nº 2.834, de 07 de dezembro de 2001, resolve:
Art. 1º. Acolher integralmente o Relatório SEI-GDF n.º 1/2019 - 
SEJUS/CCIAD/DIPADF/PAD 39/2019, constante dos autos do Processo Disciplinar nº 
00417-00018778/2018-01.
Art. 2º. Determinar o arquivamento dos autos, em razão da aplicação do art. 210 da Lei 
Complementar nº 840/2011.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Ao décimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, por meio de 
videoconferência, às quatorze horas, o coordenador adjunto abre os trabalhos da 6ª 
Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito 
Federal – CDCA/DF. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Graziele Lima
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Nogueira, como representante do Gabinete do Governador; Eduardo Chaves da Silva, 
como representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Infância e 
Adolescência); Francisco Rodrigues Corrêa, como representante do Sindicato dos 
Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal – 
SINTIBREF/DF (coordenador adjunto); Valdemar Martins da Silva, como representante 
da Casa de Ismael – Lar da Criança; Jacqueline Isabela Rodrigues Lopes Andriolli, como 
representante do Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes. 
Demais participantes: Coracy Coelho Chavante, presidente do CDCA/DF; Luiza 
Arcângela de Almeida Carneiro – UNGEF/SEJUS; Diely de Castro Silva, Barbara Neri 
de Almeida Oliveira, João Paulo Carvalho Vinhal e Marina Maria Ventura Peixoto – 
DIPROJ/SECDCA. Item 1. Retificação do item 11 da Ata da 43ª reunião ordinária do 
CAFDCA. O conselheiro Francisco solicita que seja retificado o item 11 da Ata da 43ª 
reunião ordinária, para acrescentar as declarações de abstenção da votação da proposta 
referente ao PLOA 2021. O Conselho delibera por retificar o item 11 da referida Ata. 
Item 2. Mudança no fluxo de aprovação das Atas do CAFDCA. O Conselho delibera por 
alterar o fluxo de aprovação das Atas das reuniões. A partir desta reunião, a Ata será 
enviada a todos os membros via e-mail e grupo do Whatsapp, e somente será publicada 
quando aprovada por todos. Caso não haja manifestação após 2 dias do envio, o 
documento será considerado aprovado. Item 3. Processo nº 0417-000253/2017 - 
Sociedade Civil Casas de Educação - Colégio Sagrado Coração de Maria - Projeto Vida 
Padre Gailhac. Projeto: Nas rodas da solidariedade. Aplicação da logomarca do 
CDCA/DF. A instituição solicita aprovação de modelo de aplicação da logomarca do 
CDCA/DF na adesivagem de veículo tipo van adquirido com recursos do FDCA/DF.O 
Conselho delibera por aprovar o modelo de aplicação apresentado pela instituição. 
Considerando a falta de manual próprio de utilização da logomarca do CDCA/DF, o 
Conselho delibera por encaminhar à Comissão de Legislação solicitação de verificação da 
legislação existente sobre o tema, bem como análise das diretrizes do Manual de Uso da 
Logomarca do GDF, disponibilizado pela Secretaria de Comunicação do GDF, para 
subsidiar a elaboração de documento próprio do CDCA/DF. Item 4. Processo nº 00040-
00020146/2020-84 – Contas do Governo do Distrito Federal referentes ao exercício de 
2019: Conhecimento da Resposta da Diretoria Executiva do CDCA/DF. O Conselho toma 
conhecimento das informações prestadas pela Diretoria Executiva do CDCA em resposta 
à solicitação da Secretaria de Economia referente ao Relatório de Prestação de Contas 
Anual do Governador do Distrito Federal do Exercício de 2019. Item 5. Processo nº 
00400-00015439/2020-11 - Restituição de valores residuais do FDCA/DF à conta única 
do GDF: Definição do caso concreto e orientação à Ungef. O Conselho toma 
conhecimento de Despacho SEJUS/UNGEF/COORFDCA (SEI 43568988) que trata de 
transferência de saldo remanescente do fim da parceria entre a antiga Secretaria de Estado 
de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude e a OSC Centro Social Luterano 
Cantinho do Girassol, para realização do Projeto Fênix. Após executada a parceria, houve 
devolução de valor remanescente para a conta do FDCA/DF, procedimento comumente 
adotado pela Unidade de Gestão de Fundos no âmbito das parcerias. No entanto, a 
Subsecretaria de Administração Geral solicitou à Ungef que o recurso seja restituído à 
Conta Única do GDF, haja vista que é oriundo de transferência da Fonte 100. Diante do 
caso exposto, bem como de possíveis requisições semelhantes que venham a acontecer no 
futuro, a Ungef solicita orientação do Conselho quanto ao procedimento de restituição ao 
Tesouro dos saldos residuais relativos às devoluções dos projetos sociais financiados pelo 
FDCA/DF. O Conselho entende que o recurso é transferido para a conta do FDCA/DF 
com o objetivo, conforme descrito no Quadro de Detalhamento de Despesas, de atender 
às políticas públicas para crianças e adolescentes. Quando o recurso retorna à conta do 
FDCA/DF, ele deve permanecer sob a administração do Fundo, cumprindo o mesmo 
objetivo. Dessa forma, não há que se falar em devolução à Conta Única do GDF. O 
Conselho delibera, no caso em tela, pela permanência do recurso na conta do FDCA/DF, 
que é o procedimento usual realizado para todas as parcerias há longo tempo. Em relação 
a possíveis casos vindouros, o Conselho delibera pelo encaminhamento de consulta à 
Assessoria Jurídico-Legislativa para submissão, ao órgão de controle que entender 
competente, de solicitação de orientação para esses casos, mencionando o posicionamento 
do Conselho pela permanência dos recursos restituídos na conta do FDCA/DF. Item 6. 
Processo nº 00417-00039212/2018-12 – Instituição: Ação Social Renascer. Projeto: 
Infância e Vida Renascer. Resposta de solicitação do CAFDCA e pedido de 
reconsideração. O Conselho, durante a 42ª reunião ordinária, solicitou à instituição que 
readequasse a Meta 2 do plano de trabalho, para contemplar todas as possíveis utilizações 
do microônibus previsto no projeto. A instituição encaminhou novo plano de trabalho, 
analisado no Parecer Técnico n.º 251/2020 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, que 
concluiu que os ajustes foram devidamente realizados. O Conselho delibera por acatar as 
adequações realizadas pela instituição. O Conselho toma conhecimento, ainda, do Ofício 
nº 30/2020, no qual a instituição solicita a reconsideração da deliberação da 37ª reunião 
ordinária, que não autorizou o aumento no valor total da parceria para a aquisição do 
microônibus. No Ofício, no entanto, a instituição menciona não a solicitação de 
suplementação, mas de remanejamento de recursos para a compra do veículo. O Conselho 
delibera por ratificar a decisão de sua 37ª reunião ordinária, a qual havia sugerido a 
mesma possibilidade de remanejamento de recursos de até 10% do valor total do projeto, 
sem aumento no valor total da parceria. Item 7. Processo nº 00400-00034845/2020-75: 
Edital emergencial CDCA/DF. O Conselho toma conhecimento de Planilha de 
Comprometimento Orçamentário encaminhada pela Ungef, contendo projeção do 
orçamento disponível no ano de 2020, conforme solicitado na 305ª Plenária Ordinária, 
com vistas à discussão e elaboração de proposta de Edital emergencial com foco na 
pandemia. O total geral disponível, de acordo com a planilha, é de R$28.037.756,89, 
sendo o valor disponível para transferência a OSCs igual a R$14.911.193,01. O 
conselheiro Francisco relembra que o edital de projetos 2020, cuja minuta se encontra

finalizada e que poderia contemplar projetos com objeto voltado ao enfrentamento da 
pandemia, ainda não foi publicado. O conselheiro propõe a publicação de um aviso de 
seleção para projetos em caráter emergencial, no âmbito do Edital de Captação nº 
18/2018, que se encontra vigente. Propostas já apresentadas junto ao Edital também 
poderão ser alteradas para adequação ao objetivo do enfrentamento à pandemia. Para isso, 
será necessário que haja retificação do Edital, retirando a vinculação do prazo de captação 
à vigência do edital e prorrogando o prazo para apresentação de propostas, para que todas 
as instituições tenham o prazo de 2 anos para captar. O Conselho não chega a um 
consenso em relação à proposta apresentada, considerando os diversos entraves à sua 
operacionalização. Delibera, então, por levar a questão para discussão na próxima Reunião 
Plenária Extraordinária, cuja realização já foi prevista na Plenária Ordinária 305ª. Item 8. 
Processo nº 00417-00039224/2018-39 – Instituição: Associação Brasileira de Assistência 
às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias – Abrace. Projeto: 
Reestruturação Abrace – Ampliação e reforma na sede da Abrace. Conta bancária da 
parceria. O Conselho toma conhecimento do não encaminhamento, por parte da 
instituição, de documentação comprobatória de abertura de conta junto ao Banco de 
Brasília – BrB para o recebimento do recurso para o projeto. A Ungef apresenta, ainda, a 
informação de que a vigência da parceria se encerrou em 09/08/2020. Considerando as 
reiteradas solicitações de encaminhamento do documento, o Conselho delibera por 
notificar a instituição para que manifeste oficialmente seu interesse pela continuidade ou 
não do projeto. Caso haja interesse na continuidade, o processo será encaminhado à AJL 
para análise quanto ao fim do prazo de vigência termo de fomento. O Conselho estabelece 
prazo de 5 dias úteis para resposta, após o qual, sem manifestação da instituição, o 
processo será arquivado. Item 9. Processo SEI nº 00417-00039222/2018-40 – Instituição: 
Coletivo da Cidade. Projeto: Fortalecimento Institucional do Coletivo da Cidade. 
Solicitação de alteração do Plano de Trabalho. Comprovação de propriedade ou posse do 
imóvel. A instituição solicita autorização para realizar alterações no plano de trabalho, 
para que não ocorram mais atrasos na execução do projeto em razão das dificuldades 
impostas pela pandemia. Ressalta-se que já houve duas solicitações de prorrogação de 
vigência, justificadas pela inviabilidade de execução de algumas atividades durante esse 
período. As alterações compreendem: diminuição da carga horária da atividade de 
formação dos profissionais do projeto, devido à interrupção das atividades presenciais e à 
impossibilidade de realizá-las em modo virtual por falta de acesso de alguns profissionais 
aos recursos necessários. Foram previstas, inicialmente 60 horas e a instituição solicita a 
redução para 12 horas; remanejamento do recurso que seria destinado às oficinas para a 
Meta 2 – “Aquisição e instalação de cozinha industrial, dispensa e escritório em 
container”, visto que foi identificada a necessidade de ações inicialmente não previstas na 
meta, como projeto arquitetônico e regulação do terreno. A instituição solicita, ainda, 
autorização para a incorporação dos rendimentos apurados até agora com a aplicação 
financeira dos recursos depositados para o projeto. O Conselho delibera por aprovar as 
alterações solicitadas pela instituição e que poderão ser solicitados ajustes técnicos pela 
Diretoria de Projetos seja verificada a necessidade quando da realização da pesquisa de 
preços dos novos itens. O Conselho toma conhecimento da apresentação intempestiva, por 
parte da instituição, de documentação comprobatória de propriedade ou posse do imóvel 
para execução da parceria. A instituição justifica o atraso na entrega da documentação 
devido a uma disputa judicial com outra instituição pela ocupação do terreno utilizado por 
ela, que é pertencente ao GDF. Esclarece que, inicialmente, firmou contrato de aluguel 
com a OSC em questão acreditando que o domínio do terreno era desta entidade, 
conforme constava no instrumento contratual de aluguel e informado por sua 
representante legal. Ainda na vigência do contrato, tomou ciência de que o imóvel era, de 
fato, de propriedade do GDF. Diante da nulidade do contrato de aluguel, decidiu 
permanecer no imóvel por cumprir os requisitos fixados pelo GDF para sua ocupação, o 
que resultou em demanda judicial movida pela outra entidade. Dentre os documentos 
encaminhados sobre a questão, tem-se o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios - TJDFT, que reconheceu a legitimidade da permanência do Coletivo 
no território. A Ungef solicita que o Conselho manifeste se a documentação apresentada 
atende ou não à exigência do item 11.1.18 do Edital nº 05/2018. O Conselho entende que 
a decisão apresentada deixa claro que a posse do terreno é do Coletivo da Cidade; por 
isso, delibera por acatar a documentação. Delibera, também, por encaminhar consulta à 
AJL para avaliação da documentação como comprovação válida da posse. A consulta 
deverá ser encaminhada em paralelo ao prosseguimento do processo para que sejam 
evitados atrasos na parceria que já está em execução. Delibera, ainda, por notificar a 
instituição para que dê início aos trâmites para regularização da posse do imóvel. Item 10. 
Processo SEI nº: 00417-00038111/2018-16 – Instituição: Vila do Pequenino Jesus. 
Projeto: Cuidando da saúde dos pequeninos. Solicitação de retomada das atividades e 
remanejamento de recursos. A instituição, por meio do Ofício nº 42/2020, havia se 
manifestado pela suspensão do projeto em decorrência da pandemia. A execução da meta 
2 – “adaptação do veículo tipo ambulância” estava inviabilizada devido à paralisação das 
atividades da empresa cotada para realizar o serviço. No entanto, por meio do Ofício nº 
72/2020, a OSC solicita autorização para a retomada das atividades, diante da reabertura 
do comércio e normalização dos atendimentos. Ademais, por meio do Ofício nº 76/2020, 
solicita autorização para o remanejamento do saldo resultante de uma economia de 
recursos, possibilitada pela aquisição de diversos itens em preços mais baixos do que os 
originalmente previstos, para a compra de duas cadeiras de rodas, que atenderão a duas 
crianças com deficiência física residentes da instituição. A Comissão de Monitoramento e 
Avaliação se manifestou favorável à retomada das atividades, porém desfavorável ao 
remanejamento dos recursos, afirmando que a instituição de fato não possui o recurso que 
alega possuir disponível, visto que os cálculos apresentados não correspondem à realidade 
do projeto. O Conselho delibera por autorizar a retomada das atividades do projeto, e 
autorizar o remanejamento solicitado somente quando todas as contratações previstas no

PÁGINA 18 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 157, QUARTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2020

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br



projeto já estejam concluídas cumprindo o orçamento pretendido para tal. Item 11. 
Processo SEI nº 0417-000376/2017 – Instituição: Centro Cultural Dançar é Arte. Projeto: 
Dançar é Arte. Despesas com encargos sociais. Solicitação de restituição de valores. A 
instituição informa que, à época da execução do projeto, não se atentou ao fato de que os 
encargos sociais dos funcionários poderiam ser pagos com recursos do FDCA/DF. Por 
isso, a coordenadora do projeto equivocadamente doou a integralidade do seu salário por 
12 meses para o pagamento dos referidos encargos, sendo que o recurso para tal estava 
previsto no plano de trabalho aprovado e, portanto, foi disponibilizado na conta bancária 
do projeto. Diante do equívoco, a instituição solicita que o valor referente ao pagamento 
dos encargos, que se encontra na conta bancária do projeto, seja restituído à coordenadora. 
A gestora da parceria se manifestou favorável à solicitação. O Conselho delibera por 
autorizar a restituição do valor, considerando que os encargos estavam previstos no plano 
de trabalho, e que, segundo o Despacho - SEJUS/DIREFIN/GEPAG/NUCONSIG (SEI 
43601002) da gestora do projeto, os pagamentos a todos os funcionários foi comprovado 
pela instituição. Ressalta-se que deverá ser observado o procedimento correto para a 
operacionalização da restituição. Item 12. Processo SEI nº 00417-00038281/2018-09 – 
Instituição: Associação de Ginástica da Octogonal e Cruzeiro – AGINOC. Projeto: Viver 
Infância e Adolescência com Esporte e Arte. Solicitação de liberação de parcela referente 
a auxílio investimento. A instituição, em resposta ao Ofício Nº 17/2020 - 
SEJUS/UNGEF/COORFDCA que solicitou manifestação da instituição sobre a 
continuidade ou suspensão temporária da Parceria, nos termos Aviso Projetos FDCA, 
solicita o pagamento da parte da primeira parcela que diz respeito a auxílio investimento, 
e o adiamento do pagamento da parte de subvenção social, também prevista na primeira 
parcela, enquanto perdurar a proibição das atividades presenciais em razão da pandemia. 
O pedido se justifica pela necessidade de providenciar com antecedência a compra dos 
bens permanentes previstos no projeto, haja vista a dilatação do prazo de entrega dos 
fornecedores no momento atual. Tais aquisições visam à adequação do espaço físico da 
instituição, garantindo que as atividades do projeto possam ser iniciadas tão logo 
autorizado o retorno às aulas presenciais pelo GDF. O Conselho entende não ser possível 
atender à solicitação, visto que, com a autorização do pagamento da primeira parcela, o 
tempo de vigência da parceria volta a ser contado, implicando em posterior atraso na 
execução e necessidade de apostilamento do Termo de Fomento. Além do mais, a 
incerteza quanto à data de retorno às atividades presenciais pode acarretar em um longo 
interstício entre a execução da parcela de auxílio investimento e o início das aulas do 
projeto. Por fim, entende-se que o tempo de aquisição dos bens permanentes já foi 
previsto no projeto, e não haverá prejuízo em realizar as aquisições apenas quando 
retornarem as atividades presenciais. O Conselho delibera, então, que a retomada do 
projeto ficará condicionada à autorização do GDF para o retorno às atividades presenciais. 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezenove horas, e eu, Marina Maria 
Ventura Peixoto, lavrei a presente Ata que vai assinada pelo coordenador adjunto do 
Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Distrito Federal. Francisco Rodrigues Corrêa, Coordenador Adjunto.

RETIFICAÇÃO DA ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Ao décimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, por meio de 
videoconferência, às quatorze horas, durante a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de 
Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, foi solicitada a 
correção da Ata da 43ª Reunião Ordinária, publicada no DODF nº 151, de 11/08/2020. A 
presente Ata tem por objetivo RETIFICAR o seguinte item: ONDE SE LÊ:’’
Item 11. Processo nº 00400-00031857/2020-48 - Aprovação de proposta referente ao 
PLOA 2021. O Conselho toma conhecimento de proposta de distribuição de valores e 
percentuais das ações orçamentárias atinentes à Secretaria Executiva do CDCA referentes 
ao Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2021, apresentada pela Ungef. Dentre os 
valores apresentados, está a previsão de R$3.000.000,00 para construção de sedes de 
conselhos tutelares, em especial os que foram criados juntamente com as novas Regiões 
Administrativas do Distrito Federal, conforme disposto na Resolução nº 35/2019 do 
CDCA. O subsecretário Emílio informa que o projeto de construção já foi elaborado e 
encaminhado ao CAFDCA, e solicita que seja aprovada a inclusão da ação na previsão 
orçamentária para 2021. Ressalta que a previsão da despesa na Lei Orçamentária é 
condição determinante para a cessão do espaço para a construção. O presidente registra 
seu questionamento em relação à ausência de item relativo ao projeto de construção dos 
conselhos tutelares na pauta da reunião, e o não encaminhamento do documento em tempo 
hábil para leitura dos conselheiros. A Diretora de Projetos esclarece que o processo do 
projeto de construção foi tramitado ao CAFDCA já nesta data, e que por isso não está na 
pauta. Além disso, explica que o trâmite, conforme definido pelo CDCA, é de análise e 
aprovação pela Comissão de Políticas Públicas para posterior envio ao CAFDCA. O 
presidente acrescenta que deliberar sobre o orçamento é prerrogativa do plenário do 
CDCA e que o encaminhamento deveria ser a solicitação de prorrogação do prazo à 
Secretaria de Estado de Economia, tendo em vista a necessidade de debate sobre o tema. 
Argumenta que o Conselho não possui conhecimento do diagnóstico da situação dos 
conselhos tutelares, e nem informações sobre valores, terrenos ou projetos, que 
fundamentem a deliberação. Que desde dezembro de 2019, quando da publicação da 
Resolução nº 35/2019, o CDCA/DF pontua a necessidade de se debater o tema com 
profundidade, e que a Comissão de Conselho Tutelar, com competência para tal, não tem 
se reunido desde então. Além disso, observa que o processo SEI com a proposta do PLOA 
foi gerado em 01/07 e, portanto, deveria ter sido pautado e debatido na plenária de julho. 
A Diretora de Projetos esclarece que o processo foi tramitado ao CAFDCA apenas no dia 
04/08. Diante da divergência de posicionamentos, o Conselho delibera por submeter a 
proposta a votação. Votos a favor da aprovação da proposta: conselheiro Bruno,

conselheira Graziele, conselheiro Eduardo. Votos contra a aprovação da proposta: 
nenhum. Abstenções: conselheiro Francisco, conselheira Jaqueline. Fica aprovada a 
proposta conforme apresentada pela Ungef. O Conselho delibera, também, pelo posterior 
encaminhamento da questão para discussão na Plenária ordinária de agosto. O processo 
SEI com o projeto da construção deverá ser disponibilizado a todos os conselheiros para 
análise...’’.LEIA-SE: ‘‘ Item 11. Processo nº 00400-00031857/2020-48 - Aprovação de 
proposta referente ao PLOA 2021. O Conselho toma conhecimento de proposta de 
distribuição de valores e percentuais das ações orçamentárias atinentes à Secretaria 
Executiva do CDCA referentes ao Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2021, 
apresentada pela Ungef. Dentre os valores apresentados, está a previsão de 
R$3.000.000,00 para construção de sedes de conselhos tutelares, em especial os que 
foram criados juntamente com as novas Regiões Administrativas do Distrito Federal, 
conforme disposto na Resolução nº 35/2019 do CDCA. O subsecretário Emílio informa 
que o projeto de construção já foi elaborado e encaminhado ao CAFDCA, e solicita que 
seja aprovada a inclusão da ação na previsão orçamentária para 2021. Ressalta que a 
previsão da despesa na Lei Orçamentária é condição determinante para a cessão do 
espaço para a construção. O presidente registra seu questionamento em relação à ausência 
de item relativo ao projeto de construção dos conselhos tutelares na pauta da reunião, e o 
não encaminhamento do documento em tempo hábil para leitura dos conselheiros. A 
Diretora de Projetos esclarece que o processo do projeto de construção foi tramitado ao 
CAFDCA já nesta data, e que por isso não está na pauta. Além disso, explica que o 
trâmite, conforme definido pelo CDCA, é de análise e aprovação pela Comissão de 
Políticas Públicas para posterior envio ao CAFDCA. O presidente acrescenta que 
deliberar sobre o orçamento é prerrogativa do plenário do CDCA e que o 
encaminhamento deveria ser a solicitação de prorrogação do prazo à Secretaria de Estado 
de Economia, tendo em vista a necessidade de debate sobre o tema. Argumenta que o 
Conselho não possui conhecimento do diagnóstico da situação dos conselhos tutelares, e 
nem informações sobre valores, terrenos ou projetos, que fundamentem a deliberação. 
Que desde dezembro de 2019, quando da publicação da Resolução nº 35/2019, o 
CDCA/DF pontua a necessidade de se debater o tema com profundidade, e que a 
Comissão de Conselho Tutelar, com competência para tal, não tem se reunido desde 
então. Além disso, observa que o processo SEI com a proposta do PLOA foi gerado em 
01/07 e, portanto, deveria ter sido pautado e debatido na plenária de julho. A Diretora de 
Projetos esclarece que o processo foi tramitado ao CAFDCA apenas no dia 04/08. Diante 
da divergência de posicionamentos, o Conselho delibera por submeter a proposta a 
votação. Votos a favor da aprovação da proposta: conselheiro Bruno, conselheira 
Graziele, conselheiro Eduardo. Votos contra a aprovação da proposta: nenhum. O 
conselheiro Francisco declara sua abstenção, reforçando os argumentos apresentados pelo 
presidente. O conselheiro afirma que restou prejudicado o processo de discussão com o 
Conselho acerca da construção da proposta orçamentária do FDCA/DF, e que a questão 
deve ser submetida à Plenária para aprovação, por se tratar de assunto orçamentário. A 
conselheira Jaqueline também declara sua abstenção, pelos mesmos motivos. Fica 
aprovada a proposta conforme apresentada pela Ungef. O Conselho delibera, também, 
pelo posterior encaminhamento da questão para discussão na Plenária ordinária de agosto. 
O processo SEI com o projeto da construção deverá ser disponibilizado a todos os 
conselheiros para análise. Para constar, eu, Marina Maria Ventura Peixoto, lavrei a 
presente Ata, que vai assinada pelo coordenador adjunto do Conselho de Administração 
do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Francisco 
Rodrigues Corrêa, Coordenador Adjunto.

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO 
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2020
Bens e mercadorias apreendidos no período de 09/08/2020 a 15/08/2020, com 
proprietários não identificados. Processo SEI-GDF nº 04017-00010595/2020-17.
A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – 
DF LEGAL, no uso da competência conferida pelo § 2º do art. 5º da Portaria nº 37, de 4 
de junho de 2020, da DF LEGAL, e em cumprimento ao previsto no § 4º do art. 52 da Lei 
nº 5.547, de 6 de outubro de 2015, DECLARA NÃO IDENTIFICADOS OS 
PROPRIETÁRIOS DOS BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS E RECOLHIDOS 
AO DEPÓSITO DA DF LEGAL, na seguinte ordem: NUMERO DO AUTO DE 
APREENSÃO, DATA DA APREENSÃO, QUANTIDADE E IDENTIFICAÇÃO DOS 
BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS CUJOS PROPRIETÁRIOS NÃO FORAM 
IDENTIFICADOS: DO34935, 09/08/2020, 2.900 tijolos furados, 02 bombas, 08 
ferragens para coluna, 30 malhas de ferro, 03 carrinhos de mão, 01 betoneira, 01 
geladeira, 01 botijão de gás, 01 rolo de cabo de força, 01 transformador, 01 mesa de 
madeira, 13 peças de andaime, 08 barras de ferro, 04 travas de andaime, 01 régua de 
pedreiro, 55 telhas amianto; D038565, 11/08/2020, 70 capas de celular, 07 bolsas, 01 
raquete de mosquito, 02 celulares, 03 baterias para celular, 03 relógios, 02 caixas de som, 
13 cabos diversos, 03 modens, 01 pendrive, 06 controles remoto, 01 extensão, 01 antena, 
02 carregadores de veículo, 03 fones de ouvido, 02 carregadores universais, 02 fontes, 02 
películas de celular, 01 chapéu, 10 esmaltes, 03 batons, 01 aferidor de pressão, 02 pentes 
de cabelo, 01 boneco, 01 leitor de cartão; D63638, 11/08/2020, 10 almofadas, 01 manta 
cor vermelha, 01 ferragem; D55962, 12/08/2020, 04 banheiros químicos; D012096,
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