
Art. 1º Prorrogar, em caráter excepcional, por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do 
§ 3º do artigo 49 da Instrução Normativa nº 04/2016-CGDF, o prazo para conclusão 
dos trabalhos da Comissão de Tomada de Contas Especial instituída por meio da 
Portaria nº 105 de 30 de abril de 2019 no DODF Nº 83 de 06 de maio de 2019,página 
28, a fim de dar continuidade na apuração os fatos relacionados no processo n°( 
00055.00026573/2019-64), conforme fundamentos expostos no Memorando SEI nº 
29879975 da Comissão de Tomadora.

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

ZÉLIO MAIA DA ROCHA

INSTRUÇÃO Nº 567, DE 30 DE JULHO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XLI do Regimento 
Interno aprovado pelo Decreto n.º 27.784, de 16 de março de 2007 e considerando o disposto 
na Resolução nº 723/2018 do Contran; Considerando a necessidade de melhorar o 
atendimento, diminuir a burocracia nos procedimentos de atendimento ao cidadão com a 
revisão de rotinas que obrigam a procedimentos inúteis para o cidadão e para administração 
pública; Considerando a necessidade de rever procedimentos gerenciais e operacionais para 
garantir atendimento adequado e ágil ao cidadão; Resolve:
Art. 1º Determinar às unidades responsáveis pela fiscalização de trânsito do Detran/DF e aos 
órgãos delegados para a fiscalização de Trânsito no âmbito do Distrito federal que, no que diz 
respeito a legislação de trânsito e a circulação de veículos nas vias públicas do Distrito 
Federal, que a Carteira Nacional de Habilitação – CNH – e o Certificado de Licenciamento 
de Veículos – CRLV - serão recolhidos apenas quando houver suspeita de fraude.
§ 1º Quando necessário, o recolhimento dar-se-á mediante preenchimento do recibo 
constante no verso do auto de infração eletrônico ou físico.
§ 2º O Agente da Autoridade de Trânsito, quando se tratar de infração de trânsito com 
medida administrativa de retenção do veículo, deverá preencher o formulário de Notificação 
para apresentação do veículo para vistoria veicular e não deverá recolher o CRLV.
§ 3º As unidades ou órgãos que, por qualquer motivo recolherem os documentos referidos, 
serão responsáveis por sua guarda e destinação adequada ou, quando for o caso, posterior 
devolução ao cidadão.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ZÉLIO MAIA DA ROCHA

INSTRUÇÃO Nº 576, DE 05 DE AGOSTO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, inciso II, do Decreto 27.784, 
de 16 de março de 2007, e com base no art. 263, § 1º, da Lei 9.503/97, de 23 de setembro 
de 1997, e no processo administrativo SEI nº 00055-00034547/2020-43, resolve:
Art.1º Cancelar a Carteira Nacional de Habilitação em nome de LUIZ BERNARDO 
SANTOS VENTURA, CPF nº XXX.378.351-XX, registro nº 06482323817, Renach 
DF749130059 emitida em 09.03.2017 por motivo de fraude cometida por terceiros.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ZÉLIO MAIA DA ROCHA

INSTRUÇÃO Nº 577, DE 05 DE AGOSTO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO 

FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do 

Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784 do Detran/DF de 16 de março de 

2007, tendo em vista o disposto na Instrução 363/2011, resolve:

Art. 1º Credenciar, pelo período de 12 (doze) meses, o(a) COIMEX ADM DE 

CONSORCIOS S.A, CNPJ nº 27.268.770/0001-76, Processo nº 00055-00034774/2020-

79, a partir da data da assinatura do termo de obrigações, para o uso de código de 

gravames financeiros de compra e venda com Reserva de Domínio, Alienação Fiduciária 

em Garantia, Penhor de Veículos e Arrendamento Mercantil ou Leasing, e autorizar o 

acesso e uso do sistema do Detran-DF, restritos às funções 2550 e 2001, que 

correspondem ao registro de contratos e à consulta dos registros realizados, conforme a 

Resolução 689 de 2017 do Contran.

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

ZÉLIO MAIA DA ROCHA

INSTRUÇÃO Nº 578, DE 05 DE AGOSTO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO 

FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, inciso II, do Decreto 27.784, 

de 16 de março de 2007, e com base no art. 263, § 1º, da Lei 9.503/97, de 23 de setembro 

de 1997, e no processo administrativo SEI nº 00055-00035233/2020-68, resolve:

Art.1º Cancelar a Carteira Nacional de Habilitação em nome de FELIPE ABRANTES 

QUEIROGA, CPF XXX.191.064-XX, registro 02612331645, Renach DF753747367, 

emitida em 18/04/2018, por motivo de fraude cometida por terceiros.

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

ZÉLIO MAIA DA ROCHA

INSTRUÇÃO Nº 579, DE 05 DE AGOSTO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784 do Detran/DF, de 16 de março de 
2007, tendo em vista o disposto na Instrução 394/2015, resolve:

Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses, a título precário, na modalidade de 
Empresa Despachante, ANTONIO FERREIRA FILHO, CNPJ nº 24.935.405/0001-80, 
Processo nº 00055-00030184/2020-77, e autorizar aos seus profissionais vinculados o 
acesso e uso do sistema do Detran-DF para cadastramento de processos de veículos.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ZÉLIO MAIA DA ROCHA

INSTRUÇÃO Nº 580, DE 05 DE AGOSTO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784 do Detran/DF de 16 de março de 
2007, tendo em vista o disposto na Instrução 363/2011, resolve:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses o(a) CONSORCIO NACIONAL 
VOLKSWAGEN, CNPJ nº 47.658.539/0001-04, Processo nº 00055-00032891/2020-06, a 
partir da data da assinatura do termo de obrigações, para o uso de código de gravames 
financeiros de compra e venda com Reserva de Domínio, Alienação Fiduciária em 
Garantia, Penhor de Veículos e Arrendamento Mercantil ou Leasing, e autorizar o acesso 
e uso do sistema do Detran-DF, restritos às funções 2550 e 2001, que correspondem ao 
registro de contratos e à consulta dos registros realizados, conforme a Resolução 689 de 
2017 do Contran.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ZÉLIO MAIA DA ROCHA

SECRETARIA DE ESTADO 
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Ao quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, por meio de videoconferência, 
às quatorze horas, o coordenador suplente abre os trabalhos da 43ª Reunião Ordinária 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: Bruno Pessoa Tavares, como representante 
da Secretaria de Estado de Economia (coordenador suplente); Graziele Lima 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: Emílio Evaristo de Sousa, subsecretário - SUBPCA; Giuliana Córes, 
assessora – SUBPCA; Juliana Souza Batista, Associação Brasileira de Assistência às 
Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias – Abrace; Coracy Coelho 
Chavante, presidente do CDCA/DF; Luiza Arcângela de Almeida Carneiro, Ana Carla 
Nunes, Aline Leite e Daniel Gomes da Silva – UNGEF/SEJUS; Diely de Castro Silva, 
Barbara Neri de Almeida Oliveira, João Paulo Carvalho Vinhal e Marina Maria Ventura 
Peixoto – DIPROJ/SECDCA. Item 1. Processo nº 00417-00038274/2018-07 – Instituição: 
Associação Nacional de Equoterapia – ANDE Brasil. Projeto: Um Salto para o Futuro. 
Alterações de Plano de Trabalho diante da Pandemia de COVID-19. O Conselho, em sua 
42ª reunião ordinária, solicitou à instituição que ajustasse a seção “Metodologia” do plano 
de trabalho para incluir as adaptações das atividades no âmbito da pandemia, bem como 
esclarecesse como a retirada do serviço de capacitação nos cavalos, aprovado na fase de 
habilitação, não comprometeria o objeto do projeto. A instituição encaminhou novo plano 
de trabalho com as adaptações solicitadas na metodologia e, por meio do Ofício nº 
26/2020, prestou esclarecimentos acerca da retirada do serviço de capacitação. Segundo a 
OSC, todas as atividades relacionadas à capacitação, originalmente previstas na proposta 
inicial, foram retiradas do plano de trabalho quando da seleção do projeto; contudo, por 
um equívoco, o item do plano de aplicação referente ao serviço permaneceu na versão do 
plano de trabalho que foi aprovada na fase de habilitação. Consequentemente, a retirada 
do item não prejudicará a realização do projeto. Diante do esclarecimento acerca da 
retirada do item, a OSC reitera as solicitações anteriores: prorrogação por mais 4 meses da 
vigência da parceria, contratação de um assistente administrativo, aquisição de máscaras e 
álcool gel, e substituição de um assistente social por um psicólogo. O Conselho delibera 
por acatar os esclarecimentos prestados, bem como a adaptação da Metodologia. Ficam 
aprovadas as solicitações da instituição. Item 2. Processo nº 0417-001619/2015 – 
Instituição: Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de 
Câncer e Hemopatias - Abrace. Projeto: Aquisição de Equipamento de Ressonância 
Magnética. Solicitação de utilização de rendimentos e resposta ao CAFDCA. A instituição 
foi notificada da deliberação da 41ª reunião ordinária do Conselho, a qual deu 
conhecimento do relatório que apurou o saldo de captação para o projeto de 2007 a 2019. 
Em resposta, por meio do Ofício nº 165/2020, a instituição apresentou comprovantes de 
doação referentes aos anos de 2013 e 2018, contestando o valor total
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apurado. Os comprovantes foram analisados em novo relatório da Diretoria de Projetos, o 
que resultou em aumento líquido de R$131.197,77 no valor. O valor líquido disponível 
para apresentação de projeto por parte da Abrace passou a ser de R$7.749.799,18. 
Paralelamente, por meio do Ofício nº 68/2020, a OSC solicita autorização para o uso de 
recursos provenientes dos rendimentos das aplicações financeiras para complementação 
do valor captado. Tal complementação se faz necessária para viabilizar a aquisição do 
equipamento de ressonância magnética, atualmente avaliado em R$9.500.000,00, valor 
significativamente mais alto do que o inicialmente orçado, em 2016 (R$6.500.000,00). O 
Conselho discute a possibilidade de utilizar o rendimento bancário acumulado das 
doações na conta do FDCA ao longo do período de captação, e conclui que haveria 
imensa dificuldade em operacionalizar o processo de separação do valor de rendimento 
das doações destinadas à Abrace daquelas destinadas às outras OSCs, bem como calcular 
as variações no rendimento oriundas das flutuações nas taxas de juros ao longo dos anos. 
Discute-se, também, sobre a possibilidade de o FDCA abrir mão da retenção de 20%, 
prevista na resolução nº 61/2012/CDCA, bem como na resolução nº 137/2010 - Conanda, 
com vistas a possibilitar a execução do projeto nesse caso específico. O presidente do 
CDCA/DF argumenta que não há consenso em relação a essa questão, que o debate é 
complexo e envolve mudanças na legislação, e que o caso necessitaria ser levado ao 
Plenário. O conselheiro Eduardo relembra que a retenção possui função de solidariedade 
à política pública, representando um apoio a instituições com mais dificuldade em 
angariar recursos. Portanto, a regra não pode ser abolida em todos os casos de 
necessidade. Levanta-se a alternativa de aporte do saldo residual por parte do FDCA para 
completar o valor. O Conselho, então, delibera por propor a suplementação do recurso 
restante à instituição por parte do FDCA, até o valor total do objeto, tendo em vista a 
excepcionalidade da situação concreta e a finalidade de interesse público da execução do 
projeto. A instituição será notificada do relatório final de compilação das doações, e será 
cobrada do envio do plano de trabalho. Tão logo apresentado o plano de trabalho, o 
Conselho delibera por encaminhar consulta à Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL 
acerca da legalidade de tal suplementação sem prévio lançamento de Edital de 
Chamamento Público. Caso a AJL se manifeste favorável, a proposta de suplementação 
será encaminhada à Plenária do CDCA/DF para aprovação. Item 3. Processo nº 00400-
00020977/2019-86 – Projeto Governamental Sejus/DF: II Simpósio Nacional em 
Socioeducação. Conhecimento da devolução do recurso. O Conselho toma conhecimento 
da execução do projeto sem a utilização do recurso disponibilizado pelo FDCA. Tendo 
em vista a proximidade do encerramento do exercício financeiro de 2019 e a iminência da 
data do Simpósio, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania optou por realizar o 
evento com financiamento de outras parcerias. O recurso foi descentralizado em outubro 
de 2019, e no mesmo mês o órgão procedeu com a devolução do valor, solicitando o 
cancelamento da nota de crédito. Item 4. Processo nº 00417-00038121/2018-51 – 
Instituição: Instituto Inclusão de Desenvolvimento e Promoção Social – IIDPS. Projeto: 
IIDPS Sobre Rodas. Conhecimento da ausência de manifestação da OSC. O Conselho 
toma conhecimento da ausência de manifestação da instituição em resposta à deliberação 
da 4ª reunião extraordinária, que estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias para que fossem 
prestados esclarecimentos acerca das medidas adotadas para regularização da situação de 
prestação de contas dos exercícios de 2017 e 2018. A instituição confirmou o 
recebimento da notificação em 23/06/2020. O Conselho delibera por reiterar a solicitação 
de esclarecimentos à instituição, concedendo 30 (trinta) dias adicionais de prazo para 
manifestação. Item 5. 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. Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o 
Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 6. Processo nº 00417-
00038118/2018-38 – Instituição: Visão Social. Projeto: Atendimento Socioeducativo para 
Crianças e Adolescentes. Alteração de Plano de Trabalho, Prestação de Contas Irregular, 
Despacho da Controladoria Setorial de Justiça. O Conselho toma conhecimento do plano 
de trabalho ajustado encaminhado pela instituição, que trata de pedido de alteração 
emergencial devido ao período de pandemia do Covid-19. O Plano foi analisado pelo 
Parecer Técnico nº 252/2020, que concluiu não restarem pendências de ordem técnica. O 
Plano apresenta uma nova meta, que consiste no atendimento às famílias durante o 
período de isolamento social. O Conselho delibera por aprovar as alterações no projeto 
decorrentes da pandemia. O Conselho toma conhecimento, ainda, de Despacho - 
SEJUS/CONT/COINSP, o qual traz em sua recomendação nº 3: "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, a Senhora Delma Dias Gomes Pereira". 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, a conselheira do CDCA/DF 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. O Conselho toma conhecimento 
também da reprovação das contas da instituição referentes aos exercícios de 2016 e 2017, 
também tratada no Despacho - SEJUS/CONT/COINSP, o qual faz referência ao 
posicionamento da Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de 
Interesse Social – PJFEIS de que as evidências apuradas com relação às prestações de 
contas “sinalizam insuficiência de capacidade técnica operacional da entidade”. O 
Conselho discute sobre o momento da comprovação da capacidade técnica e operacional 
das instituições registradas no CDCA e delibera por encaminhar o tema à Comissão de

Legislação e à Comissão de Políticas Públicas para discussão e elaboração de uma 
resolução que discipline a questão. Item 7. Participação de integrantes de diretorias de 
OSCs com projetos junto ao FDCA/DF como conselheiros no CDCA/DF. Tendo em vista 
o recebimento reiterado de questionamentos por parte da Controladoria Setorial de Justiça 
acerca da atuação de membros diretores de instituições com projetos junto ao FDCA/DF 
como conselheiros no CDCA/DF, o Conselho delibera por responder que a Resolução 
Normativa nº 54/2010, citada pela Controladoria, que tratava da proibição dessa prática, 
foi revogada em sua totalidade pela Resolução Normativa nº 61/2012. Ademais, 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; sem qualquer intervenção da Plenária do CDCA nesses processos. Logo, 
não havendo participação de conselheiro membro de diretoria de OSC que possua projeto 
na Comissão de Seleção e no CAFDCA, não há ingerência em qualquer processo 
deliberativo nesse tema. Portanto, conclui-se não haver impeditivo para que membro de 
diretoria de instituição atue como conselheiro do CDCA/DF, desde que observada a 
restrição supramencionada. Item 8. 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. Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o Conselho 
delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 9. Processo nº 00417-
00038089/2018-12 – Instituição: Projeto Nova Vida (PRONOVI). Projeto: Comunica 
Galera: O uso da educomunicação no fomento à participação infanto-juvenil na defesa dos 
direitos humanos. Certidão de Prestação de Contas PJFEIS. O Conselho toma 
conhecimento da existência de prestação de contas julgada irregular pela PJFEIS, 
referente ao exercício de 2017. A irregularidade foi constatada pela Unidade de Gestão de 
Fundos – Ungef, quando da formalização das alterações no plano de trabalho aprovado na 
40ª reunião ordinária do Conselho. A instituição, ao ser notificada da pendência, 
encaminhou documento, emitido pela Promotoria, de arquivamento das prestações de 
contas de 2012 a 2018. No entanto, em nova consulta ao sítio eletrônico da PJFEIS, 
continua sendo verificada certidão positiva no nome da entidade. A OSC, então, por meio 
do Ofício nº 25/2020, justificou que o documento de arquivamento enviado pela PJFEIS a 
levou a crer que sua situação estava regularizada. Somente em junho de 2020, a OSC teve 
conhecimento da certidão positiva e da necessidade de regularizar a situação dos 
exercícios de 2018 e 2019, segundo informações da Promotoria. Ressalta que as 
divergências de informação culminaram numa situação inesperada e que não pode 
implicar em prejuízo à continuidade do projeto, e se compromete em regularizar sua 
situação junto à PJFEIS. Após a resposta da instituição, foi emitida Nota Técnica da 
Controladoria Setorial de Justiça, a qual recomenda que seja comprovado o saneamento 
das irregularidades que motivaram a emissão da certidão positiva. O Conselho entende, 
nesse caso concreto, não ser impedimento para a continuidade ao projeto a existência de 
certidão positiva da PJFEIS, visto que no momento da formalização a entidade apresentou 
toda a documentação exigida pelo Edital. Ademais, destaca-se que houve mudança na 
metodologia de análise da PJFEIS que afetou o resultado das certidões de diversas 
entidades. A questão será alinhada em reunião a ser agendada entre o Conselho e a 
Promotoria. O Conselho delibera por encaminhar à Comissão de Legislação a 
competência de elaborar documento à parte, com justificativa para a não exigência de 
certidão negativa de prestação de contas para o regular prosseguimento dos projetos. Item 
10. Processo nº 00417-00039212/2018-12 – Instituição: Ação Social Renascer. Projeto: 
Infância e Vida Renascer. Resposta de solicitação do CAFDCA e pedido de 
reconsideração. Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o Conselho 
delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. 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,
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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. Item 12. Processo nº 00400-00034845/2020-75: 
Edital emergencial CDCA. Não havendo tempo suficiente para discussão do item, 
o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. O Conselho 
delibera por convocar reunião extraordinária no dia 12/08, às 14h, para que seja 
possível vencer os itens de pauta não discutidos nesta reunião. Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às vinte horas, e eu, Marina Maria 
Ventura Peixoto, lavrei a presente Ata que vai assinada pelo coordenador suplente 
do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Distrito Federal.

BRUNO PESSOA TAVARES
Coordenador Suplente

Conselho de Administração do FDCA/DF

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO 
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

UNIDADE DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE DE RECURSOS
JUNTA DE ANÁLISE RECURSOS

 

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 10 DE AGOSTO DE 2020

O PRESIDENTE DA JUNTA DE ANÁLISE DE RECURSOS, UNIDADE COLEGIADA 
DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO 
DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, com a atribuição de julgar, em segunda e última 
instância, os processos administrativos fiscais e de exigência de créditos tributários e não-
tributários oriundos do exercício do poder de polícia, conforme Artigo 10 da Lei nº 6.302, de 
16 de maio de 2019 e no uso das atribuições previstas no Artigo 91, inciso XIV da Portaria nº 
30, de 16 de abril de 2020, publicada no DODF Nº 79, Página 17, terça-feira, 28 de abril de 
2020, que aprovou o Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Tornar pública a pauta de julgamento da Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª 
Câmara e da 2ª Câmara no mês de agosto de 2020, conforme anexo.

Art. 2° Os interessados ou seus procuradores poderão participar da videoconferência 
encaminhado solicitação para o e-mail jar@dflegal.df.gov.br ou ligar no telefone 39615185 
até 20 (vinte) minutos antes do início da sessão para receber o link de acesso.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

NIRÁSIO DE SOUZA ARAÚJO

 

1ª CÂMARA

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA

Data: 17 de Agosto de 2020, segunda-feira. Sessão Ordinária por Videoconferência. 
Horário: às 09:30 horas. Endereço da Sede: SIA trecho 03, lotes 1.545 e 1.555, sala 203, 
Brasília/DF. Relator: NIRASIO DE SOUZA ARAÚJO. Recorrente: CONDOMINIO DO 
BLOCO B DA SHCS SQ106. Processo: nº 0361-000474/2017. (Auto de Infração). 
Recorrente: JANISSE CARDOSO OLIVEIRA ELEUTÉRIO. Processo: nº 0361-
005620/2017. (Auto de Infração). Recorrente: SÉRGIO LÚCIO FONSECA DOS 
SANTOS. Processo: n° 0361-004415/2017. (Auto de Infração). Recorrente: Antônio 
Fernando Alcebíades Ferreira. Processo: n° 00361-00061235/2017-43. (Auto de 
Intimação Demolitória). Recorrente: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS. 
Processo: n° 0454-001848/2015. (Auto de Infração). Recorrente: ESPOLIO DE JOSINA 
VIEIRA DOS SANTOS. Processo: n° 00361-00056917/2017-34. (Auto de Infração). 
Recorrente: ESPOLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS. Processo: n° 00361-
00056920/2017-58. (Auto de Infração). Recorrente: LINCOLN CORREIA DE 
MESQUITA. Processo: n° 00361-00062477/2017-54. (Auto de Infração). Relator: ANNE 
AMARO OLIVEIRA. Recorrente: VICENTE. DE ANDRADE JUNIOR. Processo: n° 
0455-001502/2014. (Auto de Infração). Recorrente: VICENTE. DE ANDRADE JUNIOR. 
Processo: 0455-001511/2014. (Auto de Infração). Recorrente: CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA CORREIA LTDA. Processo: 0361-004344/2016. (Auto de 
Infração). Recorrente: ERNANDI RODRIGUES SIQUEIRA. Processo: 0361-
002020/2017. (Auto de Infração). Recorrente: TGC-BRASILIA COMERCIO DE 
ALIMENTOS LT DA. Processo: 0450-000458/2014. (Auto de Infração). Recorrente: 
EUDEZIO JESUS MORAIS DE FREITAS. Processo: 0455-001513/2014. (Auto de 
Infração). Recorrente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PLAZA 411. Processo: 0450-
000960/2014. (Auto de Infração). Recorrente: JANDIRA TEIXEIRA CHAVES. 
Processo: 0361-008289/2016. (Auto de Infração). Relator: JOÃO GILBERTO DE 
CARVALHO ACCIOLY. Recorrente: JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA. Processo: 00361-
00001363/2018-19. (Auto de Intimação Demolitória) Recorrente: GERALDO SILVA 
PINTO. Processo: 00361-00058933/2017-61. (Auto de Intimação Demolitória). Relator: 
GERVÁSIO NUNES DE OLIVEIRA ALVES. Recorrente: FUNDAÇÃO LOGOSÓFICA 
EM PROL DA SUPERAÇÃO HUMANA. Processo: 0361-000042/2015. (Auto de 
Infração). Recorrente: SEBASTIÃO VALERIANO RODRIGUES. Processo: 0455-
000724/2014. (Auto de Infração). Recorrente: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA 
CORREA LTDA. Processo: 0361-000514/2015. (Auto de Infração). Recorrente: PAULO

66 MAIA SUPERMERCADOS LTDA. Processo: 0450-000014/2013. (Auto de Infração). 
Recorrente: SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS - TRIBUTÁRIOS DA 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Processo: 0361-006988/2015. (Auto de Notificação). 
Recorrente: ELÉTRICA DINÂMICA LTDA. Processo: 0361-006928/2016. (Auto de 
Infração). Recorrente: SEBASTIÃO TEIXEIRA DO NASCIMENTO. Processo:0450-
000788/2013. (Auto de Infração). Recorrente: ARTHUR R CARVALHO JATOBÁ E 
SOUSA. Processo: 0452-000837/2013. (Intimação Demolitória). Relator: ÊNIO 
SANTIAGO CHAGAS JÚNIOR: Recorrente: A R NERES BAR-M E. Processo: 04017-
00001333/2019-28. (Auto de Intimação Demolitória). Recorrente: WILLIAM MASSAO 
KORESSAWA. Processo: 00361-00009056/2018-86. (Auto de Intimação Demolitória).
 

2ª CÂMARA
PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA

Data: 14 de Agosto de 2020, sexta-feira. Sessão Ordinária por Videoconferência. 
Horário: às 14:30 horas. Endereço da Sede: SIA trecho 03, lotes 1.545 e 1555, sala 
203, Brasília-DF. Relator: DANIEL BORGES GOMES. Recorrente: WALDEMAR 
DE CAMPOS GAMA. Processo: 00361-00057087/2017-62. (Auto de Intimação 
Demolitória). Recorrente: CLEIDE ALMEIDA BRITO. Processo: 0361-
005051/2016. (Auto de Infração). Relatora: ANA ILSA DIAS DE LUCENA. 
Recorrente: RONALD ARAÚJO DE FREIRE. Processo: 0452-000207/2014. (Auto 
de Infração). Recorrente: CLANS ALCIDES HOMAR. Processo: 0450-000646/2015. 
(Auto de Infração). Recorrente: CONSTRUTORA ADMINISTRADORA CORREIA 
LTDA. Processo: 0450-000267/2015. (Auto de Infração). Recorrente: JOSE 
ESPIRITO SANTO OLIVEIRA. Processo: 0455-000621/2014. (Auto de Infração). 
Recorrente: GIRANDIR BASTOS. Processo: 0452-000368/2015. (Auto de Infração). 
Recorrente: ELÉTRICA DINÂMICA LTDA. Processo: 0361-006927/2016. (Auto de 
Infração). Recorrente: ELÉTRICA DINÂMICA LTDA. Processo: 0361-
006929/2016. (Auto de Infração). Recorrente: NÊUMA DA CONCEIÇÃO FLORO. 
Processo: 0452-000211/2011. (Auto de Infração). Relator: ANTONIO CARLOS 
PEREIRA MARTINS. Recorrente: AMILTON DA SILVA PIRES. Processo: 0361-
008316/2016. (Auto de Infração). Recorrente: CRISTINA BASTOS DYTZ. 
Processo: 0450-000268/2014. (Auto de Infração). Recorrente: CRISTINA BASTOS 
DYTZ. Processo: 0450-002510/2012. (Auto de Infração). Recorrente: DIDACIO 
DUALIBI FERNANDES FILHO. Processo: 0454-003379/2011. (Auto de Infração). 
Recorrente: CONDOMINIO ADV. Processo: 0453-000586/2015. (Auto de Infração). 
Recorrente: CONDOMÍNIO DO BLOCO P DA SHCGN 705. Processo: 00361-
00052904/2017-96 (Auto de Infração). Recorrente: MARIA IVA CARDOSO 
MARQUES. Processo: 00361-00066724/2017-91. (Auto de Infração). Recorrente: 
RONIVON FRANCISCO DOS SANTOS. Processo: 00361-00054784/2017-61. 
(Auto de Infração). Relator: MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA. 
Recorrente: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA. Processo: 
0361-000516/2015. (Auto de Infração). Recorrente: MADALENA DE OLIVEIRA 
META. Processo: 0361-001443/2015. (Auto de Infração). Recorrente: 
RESTAURANTE FAMÍLIA PIZZA LTDA ME. Processo: 0450-000581/2014. (Auto 
de Infração). Recorrente: JOANA DIAS RODRIGUES. Processo: 0453-000314/2015. 
(Auto de Infração). Recorrente: MARGARETH LAZARA FERREIRA PORTELLA. 
Processo: 0450-002857/2011. (Auto de Infração). Recorrente: FC SERVIÇOS 
CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA. Processo: 0455-000463/2014. (Auto 
de Infração). Recorrente: FUNDAÇÃO LOGOSÓFICA EM PROL DA 
SUPERAÇÃO HUMANA. Processo: 0361-006972/2016. (Auto de Infração). Relator: 
LEONARDO FABRÍCIO DE REZENDE. Recorrente: PANIFICADORA E 
CONFEITARIA ÁGUIA DOURADA LTDA. Processo: 00361-00004691/2018-77. 
(intimação demolitória). Recorrente: SPARTACUS EDUARDO BOTTARO 
MARQUES. Processo: 00361-00002822/2018-81. (intimação demolitória).

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER
 

ATA DA 2ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas no 
Salão Nobre do Palácio do Buriti, Brasília - Distrito Federal, tendo como pauta: 1. 
Informes; 2. Março, Mês da Mulher; 3. Conselho Itinerante; 4. Caso Orianna Ornella; 5. 
Assuntos Gerais; 6. Encerramento. A Secretária e presidente interina, Ericka Filippelli, 
deu início à 2ª Reunião Ordinária do Conselho dos Direitos da Mulher do DF (CDM/DF) 
do ano de 2020, com a presença das Conselheiras Titulares Representantes do Poder 
Público: Ericka Nogueira Siqueira Filippelli, Dinalva Lopes Fontes Pacheco, Sâmea 
Larisse Andrade, Janaina Andreia Almeida Sérgio, Denise Ribeiro da Silva, Flávia 
Rodrigues da Silva, Fernanda Figueiredo Falcomer Meneses, Rita de Castro Hermes 
Meira Lima. As Conselheiras Suplentes Representantes do Poder Público: Vandercy 
Camargos, Maria de Lourdes Brito da Silva e Adriana de Almeida Vilela. As Conselheiras 
Titulares Representantes da Sociedade Civil: Geralda Lopes de Resende, Marly de Fátima 
Barbosa, Kelly das Graças Coimbra, Beatriz Helena Matté Gregory e Rumiko Tanaka. A 
Conselheira Suplente Representante da Sociedade Civil: Mirian Marques Nery. E a 
Conselheira de Notório Saber: Ana Liése Thurler. A Assessora da Deputada Júlia Lucy, 
Carolina de Paula Silva Porto Xavier, Rebeca Freitas da CODEPLAN, Além de Michelle 
Carneiro de Abrantes Silva, Secretária Executiva do CDM-DF. Não foram apresentadas 
justificativas de ausência a este conselho. A Secretária Ericka Filippelli saúda todas as
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