
00090-00001183/2018-92, TCB 00090-00001689/2018-00, TCB 00090-00001182/2018-
48, TCB 00090-00004512/2018-57. A reunião foi encerrada às dezesseis horas.
Presidente, Mariana Urbano Samartini Coelho. Membros: Bruno Galeano Mourão, José
Luiz Barbosa Hermogenes, Alixandre Abel Alvarenga.

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

RETIFICAÇÃO
Na Portaria Conjunta nº 04, de 14 de abril de 2021, publicada no DODF nº 76, de 26 de
abril de 2021, páginas 22 e 23, ONDE SE LÊ: "... I - Objeto: Construção de três sedes
físicas para os Conselhos Tutelares nas Regiões Administrativas do Sol Nascente, de
Santa Maria I e da Cidade Estrutural, de acordo com o Plano de Trabalho Atualizado,
consignado no orçamento do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF,
para o exercício de 2021...”; LEIA-SE: “...I - Objeto: Construção de três sedes físicas
para os Conselhos Tutelares nas Regiões Administrativas do Sol Nascente, de Santa
Maria e da Cidade Estrutural, de acordo com o Plano de Trabalho Atualizado,
consignado no orçamento do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF,
para o exercício de 2021..."

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 331, DE 07 DE MAIO DE 2021
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, pag. 12, bem como 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, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para a Comissão Processante, reinstaurada
pela Portaria nº 190, de 10 de março de 2021, publicada no DODF nº 48, de 12 de março
de 2021, concluir os trabalhos de apuração dos fatos constantes do processo 00400-
00020115/2019-53, e apresentar relatório conclusivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO

CONSELHO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Ao dia quatro de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, a vice-presidente abriu
os trabalhos da 11ª 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: Fabiana Gadêlha,
como representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF (infância e
adolescência) – vice-presidente; Giuliana Cores, como representante da Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania do DF (infância e adolescência); Francisco Rodrigues
Corrêa, como representante do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes,
Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal – SINTIBREF/DF; Daise Lourenço Moisés,
como representante do Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social –
CEPAS/DF; Valdemar Martins, como representante da Casa de Ismael – Lar da Criança;
Graziele Nogueira, como representante do Gabinete do Governador. Demais participantes:
Claudia Britto – Transforme Ações Sociais e Humanitárias; Luiza Arcângela de Almeida
Carneiro e Giovanna Ribeiro de Abreu – UNGEF/SEJUS; Susana Cecília Lavarello
Mintegui, Dalle Cristina de Melo Marinho e Marina Maria Ventura Peixoto –
DIPROJ/SECDCA. Item 1. Processo 00417-00038103/2018-70 - Instituição: Transforme -
Ações Sociais e Humanitárias. Projeto Educar para Transformar. Solicitação de
prorrogação da vigência e alterações no Plano de Trabalho. A OSC solicitou a prorrogação
da vigência do Termo de Fomento, com vencimento em 05/03/2021, para 03/06/2021,
justificando intercorrências no cronograma de execução devido à pandemia de COVID-
19. Em sua 10ª reunião extraordinária, o Conselho deliberou por aprovar a solicitação da
OSC, compreendendo que o atraso no início da execução foi causado pela pandemia, e por
isso se fazia necessária a prorrogação para que a OSC conseguisse cumprir todas as metas
do plano de trabalho. Ressalta-se que o pedido de prorrogação foi encaminhado pela OSC
no dia 01/02/2021, de maneira tempestiva, e que não houve análise por parte do CAF
antes do vencimento da vigência do Termo porque a primeira reunião de 2021 ocorreu no
dia 08/03/2021. O processo foi, então, encaminhado à AJL, a qual manifestou-se pela
inviabilidade jurídica da prorrogação de termo já vencido. A OSC interpôs recurso à
manifestação, e o conselheiro Francisco foi designado relator do recurso durante a 49ª
reunião ordinária do Conselho. O conselheiro relator apresenta seu parecer, favorável à
formalização da prorrogação. O documento relaciona as falhas decorrentes de atraso da
Administração e do Conselho, relembra que a primeira parcela foi repassada apenas 72
dias após a assinatura do Termo, e questiona o fato de não ter sido repassada a última
parcela de desembolso na data prevista, em fevereiro de 2021, antes do

vencimento da parceria. A Ungef esclarece, em relação ao atraso no repasse da primeira
parcela, que o mesmo ocorreu a pedido da OSC. No início da pandemia, ao ser consultada se
daria início às atividades naquele momento, a OSC optou por iniciar em data posterior, já que
estava em preparativos para a adaptação do projeto à pandemia. Dessa forma, o pagamento da
primeira parcela obedeceu ao prazo de início estipulado pela instituição. Já em relação ao não
pagamento da última parcela, a Ungef explica que o repasse não seria possível tendo em vista
o fim iminente do prazo de vigência, em março de 2021. A parcela seria referente ao
pagamento de despesas dos três meses seguintes, período que estaria sem cobertura contratual.
A conselheira Graziele aponta para o risco de se trazer insegurança jurídica ao processo, caso
se prossiga com a prorrogação diante da negativa da AJL. Manifesta-se contrária à aprovação
do parecer nesses termos, e propõe que haja diálogo com a Assessoria. O Conselho delibera
por acolher o parecer do relator, haja vista que restou comprovado que o Conselho não
conseguiu atender à solicitação de prorrogação da OSC em tempo hábil. Entende que o
Administrado não pode ser culpabilizado por atos que dizem respeito exclusivamente à
Administração, e a análise do caso concreto não pode estar adstrita à letra da lei, em
detrimento do interesse público da execução do projeto. A fim de viabilizar a formalização da
prorrogação, o Conselho delibera, por fim, para que haja um estudo técnico em conjunto para
definir o termo e a forma a serem empregados, respeitando o princípio da legalidade. Item 2.
Processo 00417-00038282/2018-45. Instituição: Instituto Social e Cultural Lumiart. Projeto:
Caravana Nota 10 (Edital nº 05/2018). Solicitação de retomada das atividades e alteração no
Plano de Trabalho. A instituição havia pleiteado, na 49ª reunião ordinária do Conselho, a
retomada das atividades, com apresentação sobre o objeto do projeto e proposta de adaptação
ao contexto da pandemia por meio da realização dos espetáculos em modalidade online, em
parceria com a Secretaria de Educação. Na ocasião, o Conselho deliberou que as decisões
sobre o caso fossem adiadas para esta reunião extraordinária, para que os conselheiros
tivessem tempo hábil de analisar a situação e a proposta de alteração, que ainda não constava
do processo. Desde então, foram inseridos nos autos pedido de retomada, Plano de Trabalho
adaptado às atividades remotas, bem como cartas de anuência de três Coordenações Regionais
de Ensino do DF. O gestor da parceria se manifestou favorável ao pleito. O Conselho delibera
por aprovar a solicitação de retomada das atividades. Quaisquer correções de ordem técnica no
Plano de Trabalho poderão ser solicitadas pela equipe técnica. A conselheira Daise chama a
atenção ao fato de a OSC ser uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -
OSCIP, e consequentemente ser impedida de celebrar Termo de Fomento com a administração
pública distrital, conforme o Art. 3º, VI, do Decreto nº 37.843/2016. Sugere consulta à AJL
sobre a legalidade do Termo de Fomento que foi assinado pela instituição no âmbito do Edital
nº 05/2018, e sobre qual instrumento pode ser utilizado na celebração de parcerias entre
OSCIPs e o FDCA, bem como as condições sob as quais essas parcerias podem ser celebradas.
O Conselho delibera por acatar a sugestão da conselheira e encaminhar consulta à AJL sobre o
tema. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e eu, Marina
Maria Ventura Peixoto, lavrei a presente Ata, que vai assinada pela vice-presidente do
Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF.
FABIANA GADÊLHA - Vice-Presidente do Conselho.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

SUBSECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DIRETORIA DE SANIDADE AGROPECUÁRIA E FISCALIZAÇÃO

 

DECISÕES ADMINISTRATIVAS

Analisando o processo 00070-00008971/2019-65, verifico que restou configurada a infração,

e de acordo com as atribuições previstas no Art. 118 do Decreto n° 36.589/2015, resolvo:

Julgar PROCEDENTE o Auto de Infração nº 3732-D, datado de 24/12/2019 lavrado em

desfavor de ESPÓLIO DE JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS e aplico a penalidade de

MULTA prevista no artigo 111, inciso II do Decreto 36.589, em razão do infrator descumprir

o artigo 4º, inciso I da Lei nº. 5.224/2013.

NOTIFICO-O de que, em conformidade com o Art. 119, do Decreto n° 36.589 de 07 de julho

de 2015, o interessado dispõe de 10 (dez) dias contados do recebimento desta decisão para,

querendo, recorrer em segunda instância ao Secretário de Estado de Agricultura,

Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, nos termos da Portaria nº. 20 de

14/05/2020.

INTIME-SE o infrator da presente decisão.

Analisando o processo 00070-00007907/2019-67, verifico que restou configurada a infração, e
de acordo com as atribuições previstas no Art. 118 do Decreto n° 36.589/2015, resolvo:
Julgar PROCEDENTE o Auto de Infração nº 2412-D, datado de 30/07/2019 lavrado em
desfavor de IGOR ALEXANDRE COPETTI e aplico a penalidade de MULTA prevista no
artigo 111, inciso II e § 1º ambos do Decreto 36.589, em razão do infrator descumprir o artigo
4º, incisos I e III da Lei nº. 5.224/2013.
NOTIFICO-O de que, em conformidade com o Art. 119, do Decreto n° 36.589 de 07 de julho
de 2015, o interessado dispõe de 10 (dez) dias contados do recebimento desta decisão para,
querendo, recorrer em segunda instância ao Secretário de Estado de Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, nos termos da Portaria nº. 20 de
14/05/2020.
INTIME-SE o infrator da presente decisão.

Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2021
VINÍCIUS EUSTÁQUIO BARRETO CAMPOS
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