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E para isso, julgou necessária a modernização de seu Parque de Computadores, de forma a
dotar a área fim com os insumos necessários para gerir o Programa Temático Território da
Gente, que trata da Preservação e Planejamento Territorial Sustentável. Após verifica-se, que
o valor médio de referência ficou acima do valor proposto, optou-se por adesão à Ata de
Registro de Preços do Ministério Público do Trabalho, essa com valor próximo ao valor de
referência estabelecido pela Secretaria. Sendo assim, o relator "Considerando a relevância
dos serviços prestados pela SEGETH, e que o projeto possui total aderência ao Decreto n°
30.765, de I de setembro de 2009, votou pela aprovação da demanda que será executada na
Unidade Orçamentária 28.901, no Programa de Trabalho 15.126.6001.1471.0010 - Mo-
dernização dos Sistemas de Informação - Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional,
natureza de despesa 44.90.52, Fonte de Recursos 169". Seguiu discussão sobre o tema: 1) O
Conselheiro Eduardo de Oliveira Villela questionou se o valor que será disponibilizado para
a aquisição dos computadores e as devidas licenças estaria no orçamento apresentado no
processo. O Chefe da Unidade Gestora de Fundos, senhor Ivo Porto esclareceu que o valor
a que o Conselheiro se refere, trata do Orçamento 2016, existindo, sim a disponibilidade
orçamentária para os projetos em tela. Foi esclarecido também que não haverá processo
licitatório, mas sim adesão à Ata de Registro de Preços, conforme já mencionado no
processo. O Senhor Mauricio Pena, Chefe da Unidade de Tecnologia da SEGETH retificou
que a demanda proposta se dará sim por meio de Pregão Eletrônico e não por meio de adesão
a Ata de Registro de Preços. A referência à essa se deu somente para servir de balizador de
preços. 2) O Conselheiro Eduardo de Oliveira Villela perguntou por que não alugar os
equipamentos e sim comprá-los. O Senhor Mauricio Pena esclareceu que a prática de aluguel
já foi utilizada pela SEGETH, e a mesma não foi bem-sucedida e por isso, a compra dos
equipamentos. E também o custo mensal de aquisição dos equipamentos seria viável. E por
isso, não sendo considerada a possibilidade de aluguel dos equipamentos. O Conselheiro
Eduardo de Oliveira Villela, representante do CONPLAN - Sociedade Civil questionou se é
praxe o Fundo ser fornecedor de recursos para custeio. Ao que o Conselheiro Bruno Morais
Alves, representante da SINESP informou que a análise do mérito é estritamente à aderência
da aquisição aos objetivos do Fundo e o cabimento orçamentário. Quando vem a demanda da
área técnica, já vem elaborada e não é de praxe o Fundo entrar no mérito da opção da área
técnica, segundo ele. O Senhor Ivo Porto informou que o Decreto n° 30.765, de 1º de
setembro de 2009, que regulamenta a operação do Fundo de Desenvolvimento Urbano do
Distrito Federal - FUNDURB, que diz, em seu Art. 3º, Inciso "VII - fortalecimento, es-
truturação e desenvolvimento institucionais dos órgãos públicos do Distrito Federal, en-
volvendo a gestão administrativa, a gestão de recursos humanos, a gestão tributária e
financeira e os instrumentos técnicos de apoio e outros considerados condizentes com os
objetivos do FUNDURB, tudo com vistas à execução da política de desenvolvimento urbano
do Distrito Federal." Após apresentação do relato e voto, e posterior discussão, o processo foi
posto em votação e aprovado por unanimidade. Subitem 2.2. Assunto: Apresentação do
Projeto de Demanda Espontânea - Aquisição de licenças do software AutoCad LT 2017 e
AutoCad Civil 3D, Processo nº: 390-000.505/2016, Valor estimado: R$ 271.061,14(duzentos
e setenta e um mil, sessenta e um reais e quatorze centavos), Interessado: Secretaria de
Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Relator: Walber Medrado do Amaral
- Membro Suplente Representante da SEGETH. O relator começou informando que dado o
desenho das atividades desempenhadas pela Secretaria, e após identificação de demanda, pela
área técnica, observou-se a necessidade da aquisição de licenças de 60 assinaturas do
software AutoCAD LT 2017 e duas assinaturas do AutoCAD Civil 3D, pelo período de 3
anos. Observou-se que tal aquisição será realizada por meio de processo licitatório. Em
seguida leu o voto: Considerando a relevância dos serviços prestados pela SEGETH e que o
projeto possui total aderência ao Decreto 30.765, de 1º de setembro de 2009, o relator votou
pela aprovação da referida demanda, que será executada na Unidade Orçamentária 28.901, no
Programa de Trabalho 15.451.6208.1471.0009 - Modernização dos Sistemas de Informação -
Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional, natureza de despesa 44.90.39, fonte de

recursos 169. Após apresentação do relato e voto, e não havendo quem quisesse discutir o
assunto, o processo foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Subitem 2.3. Assunto:
Apresentação do Projeto de Demanda Espontânea - Aquisição e Atualização de licen-
ciamento do software ArcGis, Processo nº: 390-000.506/2016, Valor estimado: R$
2.400.000,00(dois milhões e quatrocentos mil reais), Interessado: Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Relator: Walber Medrado do Amaral - Membro
Suplente Representante da SEGETH. Antes da apresentação do relato, A Coordenadora do
Sistema de Informação Territorial e Urbano do Distrito Federal - COSIT/SEGETH, senhora
Litz Mary Lima Bainy fez apresentação do Geoportal, que está sendo desenvolvido pela
SEGETH, no qual o ArcGis está envolvido, e onde disponibilizará várias informações do
território e suas obras. Informou, ainda, que pode ser acessado por qualquer cidadão bra-
siliense e Governo do Distrito Federal, que trabalha com planejamento territorial. O processo
diz respeito à "aquisição e atualização de licenciamento do software ArcGis, pelo período de
3 anos, para uso das áreas técnicas desta Secretaria, apresentado pela Coordenação do

Sistema de Informação Territorial e Urbana da Unidade de Tecnologia da COSIT/UN-
TEC/SEGETH a partir da identificação de demandas colhidas junto às subsecretarias vin-
culadas." "O voto do relator foi pela aprovação da demanda, que será executada na Unidade
Orçamentária 28.901, no Programa de Trabalho 15.451.6208.1471.0009 - Modernização dos
Sistemas de Informação- Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional, natureza de des-
pesa 44.90.39, fonte de recursos 169." Após apresentação do relato e voto, e não havendo
quem quisesse discutir o assunto, o processo foi posto em votação e aprovado por una-
nimidade. Item 3. Apresentação da Proposta Orçamentária do FUNDURB para 2017: Para
dar ciência aos Conselheiros sobre o Orçamento do FUNDURB, o senhor Ivo Porto fez uso
da palavra e informou que para 2017, a estimativa de arrecadação é de R$ 25,7 milhões de
reais, de acordo com levantamento de arrecadação de ODIR - Outorga Onerosa do Direito de
Construir e ONALT - Outorga Onerosa de Alteração de Uso, fontes de recursos que ali-
mentam o Fundo. O orador passou a relatar os eventos nos quais serão utilizados recursos do
Fundo, a exemplo da Conferência das Cidades. Foi informado que para a próxima reunião
será feito um levantamento da questão orçamentária financeira dos projetos e das obras que
estão em andamento no Fundo e apresentada a todos os Membros. Seguiu discussão a
respeito das informações passadas: 1) O Conselheiro Bruno Morais Alves propôs que os
próximos projetos sejam apresentados ao Fundo antes de serem aprovados em Lei Or-
çamentária. 2) Seguiu as manifestações, e foi perguntado se o orçamento já estaria aprovado
conforme apresentado ou haveria possibilidades de haver algum acréscimo. Ao que foi
respondido que o orçamento apresentado foi o que foi aprovado em Lei Orçamentária. Mas
a movimentação entre ações é possível sim. Outra pergunta feita foi se o Conselho tem um
relatório do que se arrecada de ODIR e ONALT mensal e anual. Houve a proposta de que
esse orçamento será apresentado aos Conselheiros antes da aprovação do orçamento. Ao que
foi respondido que as informações são públicas, e constam do Portal da Transparência, mês
a mês. Da mesma forma, foi esclarecido que os recursos aprovados se tratam de resolução
vigente. Também foi sugerido que durante o exercício, se o recurso não for empenhado, que
ele volte para o Fundo e que o solicitante o reapresente no orçamento seguinte, pois o
recurso não pode ficar parado sem ser executado. Após discussões, foi concluído que foi
dada ciência aos presentes sobre a Proposta Orçamentária do FUNDURB para 2017 e os
Conselheiros solicitaram uma apresentação detalhada na próxima reunião para que o tema
seja novamente discutido e votado. Item 4. Assuntos Gerais: i) A próxima reunião será
realizada no dia 22 de novembro de 2016; ii) Será apresentado em reunião posterior de-
monstração sobre sistemas; iii) Foi informado que a CAP - Central de Aprovação de Projetos
está levando 30 dias para análise de projetos, como determina a Lei. Sendo que até setembro
de 2016 foram analisados 3.230 projetos, dos quais 356 foram aprovados e 2.874 estão em
exigências por problemas técnicos. Item 5) Encerramento: Não havendo mais assuntos a
serem tratados, a reunião foi encerrada pelo Conselheiro Renato Brown, agradecendo a
presença de todos. ALESSANDRA FREIRE MENDONÇA, BRUNO MORAIS ALVES,
MARIA JOSÉ FEITOSA DE ANDRADE, VÂNIA APARECIDA COELHO, EDUARDO
DE OLIVEIRA VILLELA, EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO, WALBER ME-
DRADO DO AMARAL, ANDRÉ BELLO.
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31ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CAF/FUNDURB
RESOLUÇÃO Nº 07/2016

O Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal -
CAF/FUNDURB, nos termos da Lei Complementar nº 800, de 27 de janeiro de 2009, do
Decreto nº 30.765, de 1º de setembro de 2009 (e a respectiva alteração promovida por meio
do Decreto nº 31.338, de 25 de fevereiro de 2010) e do Decreto nº 30.766, de 1º de setembro
de 2009, em sua 31ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de novembro de 2016, RE-
S O LV E :
RATIFICAR, o orçamento do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal es-
timado no valor de 25.762.961,00 (vinte e cinco milhões, setecentos e sessenta e dois mil,
novecentos e sessenta e um reais) para o ano de 2017. ALESSANDRA FREIRE DE
MENDONÇA, WALBER MEDRADO DO AMARAL, BRUNO MORAIS ALVES, VÂNIA
APARECIDA COELHO, MARIA JOSÉ FEITOSA DE ANDRADE, EDUARDO ALVES
DE ALMEIDA NETO.

Brasília/DF, 22 de novembro de 2016
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