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Administração elogiou o Relatório do Grupo de Trabalho e disse acreditar que tal iniciativa
vem sinalizar um novo caminho de gestão, com evidências das melhorias alcançadas no
processo, haja vista a diminuição de apontamentos que em 2014 foram 51(cinquenta e um)
e em 2015 este número baixou para 05 (cinco). O Conselho endossa as recomendações do
Grupo de Trabalho e sugere à Diretoria Colegiada que elabore um Relatório de Acom-
panhamento das ações que estão sendo implementadas a partir dessas recomendações e que
seja apresentado ao Conselho, oportunamente. O CONSAD solicita à Diretoria Colegiada
avaliar a possibilidade da contratação de uma empresa de Consultoria para revisão de um
modelo de gestão a ser adotado, adequado às reais necessidades da NOVACAP. Solicita
ainda, ter conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal sobre o referido Relatório e seus
reflexos na Prestação de Contas de 2015. 03)- Apresentação do Relatório Parcial elaborado
pela Comissão Especial da Presidência, criada pela Instrução n.º 076/2016, de 02/06/2016,
para acompanhamento da Prestação de Contas de 2015. A Chefe do Departamento de
Contabilidade - DECON/DF apresentou ao CONSAD o Relatório Parcial elaborado pela
Comissão Especial da Presidência, esclarecendo que apesar da diminuição dos apontamentos,
ainda restaram os seguintes: 1) lucro escritural - O lucro escritural apurado em razão de
mudança de critério contábil na inscrição (Restos a Pagar Não Processados) por meio de
lançamentos de exclusividade da Subsecretaria de Contabilidade do Governo do Distrito
Federal - SUCON/DF que teve origem também na inobservância por parte da mesma, dos
saldos de Subvenções a Receber da NOVACAP já inscritos anteriormente. Esclareceu que
são problemas escriturais e que não representam falhas de gestão. O Conselho sugere à
Diretoria Colegiada que envie Ofício à Secretaria Adjunta de Relações Institucionais da Casa
Civil, relatando o fato ocorrido, que culminou no lucro apresentado no balanço de 2015
(Memorando nº 210/2016-DECON/DF), e que as emendas parlamentares sejam encami-
nhadas em tempo de haver execução que propicie a inscrição de saldos em restos a pagar,
nos termos do Decreto nº 36.084 de 1º de dezembro de 2014, ou que haja a reinscrição no
orçamento do ano seguinte. 2) saldos indevidos na Demonstração dos Fluxos de Caixa,
decorrentes de bloqueios BACENJUD. Foram tomadas providências de ajustes adotadas
junto à Governança do DF, por meio de disponibilização de recursos com vistas à via-
bilização da transferência do valor para outra conta de ativo circulante; 3) controles sub-
sidiários de adiantamentos concedidos a pessoal de responsabilidade do DRH insuficientes.
Foram feitas algumas gestões junto ao DRH para a produção de Relatório de controle, tais
como: a) Adiantamentos concedidos a pessoal; b) Empréstimos salariais de férias. (O re-
latório encontra-se em fase final de teste de fórmulas das células de atualização dos cálculos
mensais das parcelas); c) Encaminhamento da MSG SIGGO n° 12423 à SUCON solicitando
a criação de conta contábil separada para o registro de empréstimos salariais de férias e
respectivo evento de registro. d) Visita dos chefes da AUDIT/PRES e do DECON ao SIGRH
para viabilizar a produção de tais relatórios. 4) impossibilidade de validação dos valores de
ações cíveis e trabalhistas, nos termos da normatização contábil vigente. A DECON/DF
emitiu Nota Técnica (MPA Nº 05/2016) - enviada à ASJUR/PRES, descrevendo proce-
dimentos de acompanhamentos desses passivos por grau de risco, nos termos da NBC TG 25,
para fins de identificação dos valores a integrar às Prestações de Contas. O Dr. Hermes
Ricardo Matias de Paula, presidente da Companhia à época, fez gestão junto a CAESB para
liberação, a título gratuito, do software de controle de passivos. Esse software, devido a
problemas técnicos e devido à greve da CAESB, ainda não pôde ser instalado. Concomitante
a esta ação, a ASINF/PRES está desenvolvendo um software nos mesmos moldes, que já se
encontra em fase de implantação. 5) ausência de resposta à circularização de saldos de
passivos decorrentes de ações cíveis e trabalhistas; A ASJUR/PRES informou da impos-
sibilidade de produzir tal resposta, por falta de pessoal e de sistema de acompanhamento de
passivos. O software citado acima irá suprir parte dessa deficiência. Os Conselheiros de-
clararam estarem satisfeitos com os esclarecimentos da Chefia a DECON/DF, que encerrou
sua participação. 04)- Outros assuntos de interesse da companhia. O Conselheiro MARCUS
RIOS DIAS, que ora se despede do CONSAD, externou por intermédio do Presidente do
Conselho, Senhor Rubem Fonseca, que sentiu-se muito honrado com sua participação, agra-
decendo a todos o apoio recebido. O Conselho de Administração manifestou agradecimentos
ao senhor MARCUS RIOS DIAS, pelos relevantes serviços prestados na condição de Con-
selheiro de Administração, desejando-lhe sucesso na sequência profissional. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, ARNÓBIO VIANA DAVID, Secretário-
Geral, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos Senhores Conselheiros
presentes. RUBEM FONSECA FILHO, JÚLIO CÉSAR MENEGOTTO, RÔMULO MI-
LHOMEM FREITAS F. NEVES, ROGÉRIO SOTTILI, ANTÔNIO RAIMUNDO R. S.
COIMBRA, LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA e RICARDO KALIL MORAES.

DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA
SESSÃO Nº 4.254ª DE 04 DE AGOSTO DE 2016.

Processo: 112.000.304/2015 - A Diretoria, com amparo no Artigo 26, inciso XVII do
Estatuto Social da Companhia, acolhendo o VOTO do Relator, a manifestação favorável
proferida pela ASJUR/PRES por meio do Parecer nº 241/2016, às fls. 26/27, resolve:
AUTORIZAR a baixa contábil e absorção das multas de trânsito, ocorridas em 2001, no
valor total de R$ 1.213,06 (um mil, duzentos e treze reais e seis centavos) atribuídas ao ex-
empregado WLAUDENIR BARROS DA SILVA RODRIGUES - matrícula 074.809-9, pela
ocorrência da prescrição, registradas na conta contábil nº 2001190201 - Classificação
113.411.002, bem como, dispensar a criação de comissão de sindicância para apuração de
responsabilidade, por se tratar de valor de pequena monta, o que tornaria antieconômico para
a NOVACAP. Relator Diretor Financeiro ADALTO GERALDO SOARES.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA CONJUNTA SLU/NOVACAP Nº 06, DE 03 DE AGOSTO DE 2016.
OS TITULARES DOS ÓRGÃOS CONCEDENTE E EXECUTANTE, no uso de suas atri-
buições, consoante o que estabelecem a Lei n.º 5.501, de 30 de dezembro de 2015, que
aprova a Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal para o exercício de 2016, e o Decreto

n.º 37.427, de 22 de junho de 2016, que dispõe sobre a descentralização orçamentária e
financeira para execução de créditos orçamentários, RESOLVEM:
Art. 1º Descentralizar a execução de créditos orçamentários na forma abaixo especificada:
De: U.O. 22.214 - Serviço de Limpeza Urbana - SLU
U.G. 150.205 - Serviço de Limpeza Urbana - SLU
Para: U.O: 22.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
U.G: 190.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Programa de Trabalho: 15.452.6210.3101.0003 - Construção do Aterro Sanitário - Samam-
baia
NATUREZA DA DESPESA: FONTE: VALOR:
44.90.51 100 R$ 283.088,24
OBJETO: Descentralização de crédito orçamentário destinado a custear despesas com a
construção do sistema viário interno e drenagem de águas pluviais, bem como a elaboração
de projetos executivos das edificações administrativas do Aterro Sanitário Oeste, localizado
em Samambaia - DF, conforme objeto do Convênio nº 03/2012-SLU/DF.
Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data da sua publicação.

HELIANA KÁTIA TAVARES CAMPOS JÚLIO MENEGOTTO
Diretora-Presidente do SLU Diretor-Presidente da NOVACAP
Unidade Gestora Concedente Unidade Gestora Executante

INSTRUÇÃO Nº 65, DE 1º DE AGOSTO DE 2016.
A DIRETORA-PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o disposto no artigo
214, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por trinta (30) dias, a partir de 03/08/2016, o prazo estabelecido na
Instrução nº 46, de 19 de maio de 2016, publicada no DODF Nº 99, página 13 de
25/05/2016, para a Comissão apresentar o relatório conclusivo dos trabalhos referentes ao
Processo Sindicante: 094.000.536/2016.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

HELIANA KÁTIA TAVARES CAMPOS

INSTRUÇÃO Nº 66, DE 1º DE AGOSTO DE 2016.
A DIRETORA-PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o disposto no artigo
214, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por trinta (30) dias, a partir de 03/08/2016, o prazo estabelecido na
Instrução nº 45, de 19 de maio de 2016, publicada no DODF Nº 99, página 13 de
25/05/2016, para a Comissão apresentar o relatório conclusivo dos trabalhos referentes ao
Processo Sindicante: 094.000.537/2016.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

HELIANA KÁTIA TAVARES CAMPOS

INSTRUÇÃO Nº 67, DE 03 DE AGOSTO DE 2016.
A DIRETORA-PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o disposto no artigo
214, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por trinta (30) dias, a partir de 10/08/2016, o prazo estabelecido na
Instrução nº 57, de 30 de junho de 2016, publicada no DODF Nº 130, página 15 de
08/07/2016, para a Comissão apresentar o relatório conclusivo dos trabalhos referentes ao
Processo Sindicante: 094.000.634/2016.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

HELIANA KÁTIA TAVARES CAMPOS

PORTARIA Nº 59, DE 30 DE JUNHO DE 2016. (*)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 29 do
Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, e incisos III e VII do parágrafo único do art.
105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, RESOLVE:
Art. 1º Instituir, a Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de
Brasília - PPCUB, oriunda do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito
Federal - CONPLAN e do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e
Metropolitano - CCPPTM/DF, instância colegiada consultiva, de caráter permanente, para
promover o diálogo entre a sociedade civil e o Estado, com a finalidade de contribuir no
processo decisório e na implementação das políticas de preservação e do planejamento
metropolitano no âmbito do Conjunto Urbanístico de Brasília - CUB.
Parágrafo único. A Câmara Técnica acompanhará os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de
Trabalho instituído pela Portaria nº 15, de 23 de fevereiro de 2016.
Art. 2º A Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília -
PPCUB será presidida pelo Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação do
Distrito Federal e terá a seguinte composição:
§ 1º Membros representantes indicados por cada um dos seguintes órgãos e entidades de
governo:
I. Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal;
II. Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal;
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III. Secretaria Adjunta de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria da Casa Civil,
Relações Institucionais e Sociais;
IV. Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS;
V. Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP.
§ 2º Membros representantes de cada uma das seguintes organizações da sociedade civil e
entidades:
I. Associação Civil Rodas da Paz, Renata Florentino de Faria Santos;
II. Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal - ADEMI/DF, Paulo
Roberto de Morais Muniz e Rogério Markiewicz;
III. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU/DF, Gunter Roland
Kolsdorf Spiller;
IV. Conselho Internacional de Monumentos e Sítios - ICOMOS, Frederico Barboza;
V. Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal - FECO-
MÉRCIO/DF, Mateus Leandro de Oliveira;
VI. Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Distrito Federal e Entorno - FETADFE,
Nilvan Vitorino de Abreu;
VII. Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento Distrito Federal - IAB/DF, Maria
Emília Bastos Stenzel;
VIII. Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal- IHG/DF, Vera Lúcia Ferreira
Ramos;
IX. Movimento Urbanistas por Brasília, Romina Faur Capparelli;
X. Ordem dos Advogados do Brasil- OAB/DF, Leonardo Mundim;
XI. Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/DF, José Carlos Coutinho;
XII. Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal - SINDUSCOM/DF, João
de Carvalho Accyoli;
XIII. Associação de Inquilinos e Moradores do Guará e Regiões Administrativas do Distrito
Federal - ASSIMG/DF, Sigefredo Nogueira de Vasconcelos;
XIV. Universidade de Brasília- UNB, Ricardo Trevisan;
XV. Entidade de Defesa da Política de Regularização Fundiária de Interesse Social; Sindicato
e Organização de Cooperativas do Distrito Federal- OCDF, Renato Marcos Bittencourt;
XVI. Associação dos Servidores dos Sistemas CAU e CONFEA das Administrações Direta
e Indireta do Governo do Distrito Federal - ASSICCADI, Leonardo Pierre Firme.
§ 3º Membros representantes da sociedade civil:
I. Janaina Domingos Vieira;
II. Maria Emília Bastos Stenzel;
III. Tânia Battella de Siqueira.
§ 4º O Secretário-Adjunto de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal
substituirá o Presidente em seus afastamentos, ausências e impedimentos legais ou re-
gulamentares.
Art. 3º Caberá à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal
- SEGETH/DF:
I. prestar apoio logístico, técnico e administrativo;
II. preparar a pauta e encaminhar os documentos necessários aos conselheiros em prazo hábil
para a sua análise;
III. publicar as pautas, registros, recomendações e resultados das reuniões em sítio próprio na
Rede Mundial de Computadores.
Art. 4º A participação nesta Câmara Técnica é considerada serviço voluntário de natureza
relevante e não enseja qualquer tipo de remuneração.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE
___________________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreção no original, publicada no DODF
nº 128, de 06 de julho de 2016, página 13.

PORTARIA Nº 72, DE 05 DE AGOSTO DE 2016.
Instrui Subsecretários, Coordenadores e Diretores da Secretaria de Estado de Gestão do
Território e Habitação - SEGETH, quanto à atuação das unidades e dos servidores envolvidos
no cumprimento das Portarias nº 13 e nº 15, de fevereiro de 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 105, parágrafo único,
da Lei Orgânica, e os arts. 29 e 47 do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015;
Considerando as áreas de atuação e competência estabelecidas para a Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação - SEGETH, no art. 29 do Decreto nº 36.236, de 2015, e a
estrutura administrativa estabelecida para o órgão pelo Decreto nº 37.224, de 31 de março de
2016;
Considerando que, por meio da Portaria nº 13, de 23 de fevereiro de 2016, esta Secretaria
instituiu Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar minuta do projeto de lei com-
plementar de uso e ocupação do solo - LUOS, e estabeleceu o prazo de 120 dias para sua
conclusão;
Considerando que, por meio da Portaria nº 15, de 23 de fevereiro de 2016, esta Secretaria
instituiu Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar minuta do projeto de lei com-
plementar do plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília - PPCUB, e es-
tabeleceu o prazo de 240 dias para sua conclusão; e,
Considerando que, para cumprir os prazos estabelecidos, há premência de coordenar esforços
para conferir agilidade à execução das atividades necessárias à formulação das minutas dos
projetos de lei complementar da LUOS e do PPCUB, e oportunidade e conveniência de

adotar medidas para conjugá-los com a realização dos atos de instrução de processos ad-
ministrativos e expedientes em matéria de competência do órgão, RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria institui orientação sobre o funcionamento das Subsecretarias e Diretorias
desta Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, envolvidas no
cumprimento das Portarias nº 13 e nº 15, de fevereiro de 2016, para garantir tratamento
adequado à realização das atividades de elaboração das minutas dos projetos de lei com-
plementar do uso e ocupação do solo - LUOS, e do plano de preservação do conjunto
urbanístico de Brasília - PPCUB, em harmonia com a análise de processos e expedientes
submetidos à consideração do órgão.
Art. 2º Os titulares da Subsecretaria de Gestão Urbana e da Subsecretaria de Políticas e
Planejamento Urbano, no âmbito de suas áreas de atuação, em caráter excepcional, pelo
prazo de 120 dias, contados da publicação desta Portaria, devem:
I. concentrar, em dois dias úteis, no horário normal de funcionamento do órgão, os atos de
instrução de expedientes e processos no âmbito da Coordenação de Gestão Urbana e da
Coordenação de Preservação, inclusive o atendimento a interessados;
II. concentrar, em três dias úteis, no horário normal de funcionamento do órgão, as atividades
dos Grupos de Trabalho responsáveis pela elaboração das minutas dos projetos de lei
complementar que irão dispor sobre a LUOS e o PPCUB;
III. constituir equipe de servidores, lotados nas respectivas Coordenações, para atuar em
regime de força-tarefa, com o fim de apoiar os Grupos de Trabalho no cumprimento das
obrigações previstas nas Portarias nº 13 e nº 15, de fevereiro de 2016;
Parágrafo único. Em razão da excepcionalidade estabelecida neste artigo, terão prioridade na
tramitação dos atos de instrução, além das pessoas que figurem como parte ou interessado,
nos termos do art. 69-A da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, os atos destinados a
atender à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal,
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Ministério Público, e os atos de
outra natureza que importem no cumprimento de prazos ou quando a matéria envolver
interesse público relevante.
Art. 3º Para os fins do disposto no art. 5º das Portarias nº 13 e nº 15, de fevereiro de 2016,
os servidores desta Secretaria de Estado, quando solicitados, devem atender à convocação
dos Coordenadores Gerais para participar da realização de atividades específicas, em subsídio
aos Grupos de Trabalho, no horário correspondente as suas jornadas de trabalho e nos dias
estabelecidos no art. 2º, II, desta Portaria.
Art. 4º Todas as unidades da estrutura administrativa da SEGETH devem dar prioridade ao
atendimento das demandas das Coordenações Gerais dos Grupos de Trabalho, no período
compreendido entre a publicação desta Portaria e o fim do prazo determinado para fi-
nalização de suas atividades.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 73, DE 03 DE AGOSTO DE 2016.
A ADMINISTRADORA REGIONAL DO GAMA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 53, inciso V, do Regimento Interno das Administrações
Regionais, aprovado pelo Decreto nº 16.247/1994, RESOLVE:
Art. 1º Acolher parcialmente o Relatório e a apuração da Comissão de Sindicância instituída
por meio da Ordem de nº 24, 1º de abril de 2016, publicada no DODF nº 63, de 04 de abril
de 2016, página 50, para encontrar bens móveis na situação de não localizados conforme
elencado no Relatório de Bens Móveis nº 23/2016 - COPAT/SUCON/ de 29/01/2016, pror-
rogado no DODF n° 83, de 03 de maio de 2016 pag. 7, sob processo nº 131.000.152/2016
e determina a instauração de apuração Preliminar de Tomada de Contas Especial nos termos
do art. 20 da Instrução Normativa nº 05, de 07 de setembro de 2012 - TCDF.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA ANTÔNIA RODRIGUES MAGALHÃES

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 67, DE 02 DE AGOSTO DE 2016.
O ADMINISTRADOR REGIONAL DE TAGUATINGA DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos IV, V, XXX, XLIII, XLVI E LXXVI, do
artigo 53, do Regimento Interno das Administrações Regionais, aprovado pelo Decreto nº
16.247, de 29 de dezembro de 1994, bem como por orientação do Despacho nº 540/2016,
Despacho nº 541/2016 e Despacho nº 542/2016 todos ASTEC/RAIII, RESOLVE:
Art. 1º Anular as licenças de funcionamento abaixo relacionadas em cumprimento a Des-
pacho Judicial, exarado pela 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Processo nº
2016.01.1.046579-7, conforme segue: Licença de Funcionamento nº 00892/2012, relacionada
ao Processo Administrativo nº 132.000.773/2012; Licença de Funcionamento nº 02042/2012,
relacionada ao Processo Administrativo nº 132.001.957/2012 e Licença de Funcionamento nº
02032/2012, relacionada ao Processo Administrativo nº 132.000.940/2012.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

RICARDO LUSTOSA JACOBINA
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