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SEÇÃO I

PODER EXECUTIVO

LEI Nº 6.234, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Revoga a Lei nº 5.119, de 18 de junho de 2013, que autorizou o Distrito Federal a doar à União o
Lote Q do Setor Comercial Central de Sobradinho.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA
DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica revogada a Lei nº 5.119, de 18 de junho de 2013, que autorizou a doação à União do
imóvel localizado no Lote Q do Setor Comercial Central, com área de 2.159,54 metros quadrados, na
Região Administrativa de Sobradinho - RA V.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de dezembro de 2018
131º da República e 59º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

LEI Nº 6.235, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Autoriza a doação à União do imóvel localizado na Área Especial - AE 3, Centro de Múltiplas
Atividades, na Região Administrativa de São Sebastião - RA XIV.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA
DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Distrito Federal autorizado a doar à União o imóvel localizado na Área Especial - AE
3, Centro de Múltiplas Atividades, Núcleo Urbano de São Sebastião, com área de 2.126,465 metros
quadrados, na Região Administrativa de São Sebastião - RA XIV, registrado sob a matrícula nº
141.448 no 2º Ofício de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere esta Lei deve ser utilizado pelo Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de dezembro de 2018
131º da República e 59º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS
E S T R AT É G I C O S

ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
E DO GRUPO DE DELIBERAÇÃO DE CONCESSÕES

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de 2018, no Gabinete do Governador, no Palácio do Buriti, reuniu-se
o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e o Grupo de Deliberação de Concessões, quando
estiveram presentes os senhores membros efetivos, os Secretários de Estado SÉRGIO SAMPAIO
CONTREIRAS DE ALMEIDA, RENATO JORGE BROWN RIBEIRO, WILSON JOSÉ DE PAULA, e a
Procuradora-Geral do Distrito Federal PAOLA AIRES CORRÊA LIMA. Participaram, ainda, como
membros auxiliares, a Secretária de Estado de Projetos Estratégicos, MARIA RAQUEL MESQUITA
MELO, o Presidente da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP, JÚLIO CÉSAR
DE AZEVEDO REIS, o Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação, THIAGO TEIXEIRA DE
ANDRADE; o Secretário Adjunto de Mobilidade, DENIS DE MOURA SOARES; e o Diretor-Geral do
Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS, MARCOS TADEU DE ANDRADE. Com o quórum
legal o Sr. SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA declarou abertos os trabalhos, designando a
Sra. MARIA RAQUEL MESQUITA MELO para secretariar e gerenciar a reunião, com a leitura da seguinte
pauta proposta: Item 1. Submissão do pedido de autorização para o pedido de publicação do PMI da
Bilhetagem; Item 2. Situação do PMI do Parque da Cidade - proposta de revisão do Plano de Uso e
Ocupação do Parque da Cidade para viabilizar a delegação da gestão; Item 3. Situação da concessão do
Complexo Esportivo e de Lazer do Guará (Grupo 2); Item 4. Situação do PMI da Iluminação Pública; Item
5. Situação do PMI do Shopping Popular; 6. Dar ciência da Decisão do Tribunal de Contas do Distrito
Federal acerca do Acordo de Cooperação Técnica - ACT UNOPS/16/03; 7. Comunicados em geral.
Item 1. A Sra. Raquel Melo apresentou aos membros do Conselho a proposta da Secretaria de Mobilidade
do Distrito Federal para a abertura de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, a fim de obter da
iniciativa privada soluções tecnológicas para o sistema de bilhetagem eletrônica do Sistema de Transporte
Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF. Em seguida, franqueou a palavra ao Secretário Adjunto de
Mobilidade, Sr. Denis de Moura Soares, para que expusesse ao Conselho a motivação para publicação do
PMI. Após a explanação, o Sr. Sérgio Sampaio considerou complexo o objeto do PMI e disse ver
dificuldades em atrair o interesse da iniciativa privada para realizar os estudos. O Sr. Renato Brown disse
acreditar ser viável a publicação do PMI, mas vê dificuldades em consolidar a modelagem de modo que o
Estado alcance um modelo eficiente. O Sr. Denis de Moura Soares argumentou que o escopo do PMI não
é estanque e que a iniciativa privada terá liberdade para apresentar soluções inovadoras. Ainda sobre a
motivação para publicação do PMI, o Sr. Marcos Tadeu chamou atenção para a bancabilidade do projeto,
haja vista que a possível concessão delegaria à iniciativa privada a gestão de créditos de viagem no valor de
1,4 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais). Também anotou que esse modelo de gestão já é
amplamente adotado em outros países, e que, no Brasil, o município de São Paulo já utilizou o instituto do
PMI para obter estudos de viabilidade para concessão à iniciativa privada do sistema de bilhetagem.
Ademais, anotou que o novo modelo conferiria ao Estado maior controle do gasto público, dado que seria
concebido com fundamento em regras auditáveis, tudo isso viabilizado pela aplicação tecnologia da qual o
Estado não dispõe com a mesma qualidade e velocidade que a iniciativa privada alcança. Após debates, o
Conselho decidiu por autorizar o Procedimento de Manifestação de Interesse para obter da iniciativa privada
possíveis soluções tecnológicas para o sistema de bilhetagem eletrônica do Sistema de Transporte Público
Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF.
Item 2. A Sra. Raquel Melo relatou que a obtenção de estudos para o projeto do Parque da Cidade restou
inviabilizada por conta da desistência dos consórcios autorizados no âmbito do PMI nº 005/2016, em razão
de o Plano de Uso e Ocupação do Parque da Cidade - PUOC inviabilizar a gestão privada. Por isso, sugeriu
que, antes de qualquer outra medida acerca da retomada do projeto, o referido documento deveria ser
revisitado, à luz dos quesitos levantados durante a realização dos estudos, a fim de verificar a pertinência
dos argumentos e, por fim, consolidar um modelo possível tanto de ser realizado pelo Estado, quanto na
hipótese de o Estado delegar a gestão à iniciativa privada. Em seguida, conferiu a palavra ao Sr. Thiago
Andrade que de pronto alertou que o Parque da Cidade constitui área tombada, mas que seria possível
revisitar o PUOC e reabrir os debates. Após deliberação, o Conselho decidiu que a Secretaria de Estado de
Projetos Estratégicos atuará com a SEGETH e demais instâncias para a análise do modelo que consta do
PUOC, a fim de verificar a viabilidade do projeto de concessão do Parque da Cidade à iniciativa privada.
Item 3. Ao tratar dos projetos em fase de licitação, a Sra. Raquel Melo informou que o Edital de concessão
do Complexo Esportivo do Guará (Grupo 2) teve sua publicação adiada, para a realização de ajustes no
projeto, dado que a reforma do Estádio Antonio Otoni Filho, antes prevista na modelagem como encargo do
poder concedente, poderá ser atribuída ao futuro parceiro privado, caso o Estado não encontre alternativa
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para o financiamento da obra. Após deliberação, o Conselho decidiu que a Secretaria de Estado de Projetos
Estratégicos realizará gestão junto à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, para avaliar a
possibilidade de financiamento da obra com recursos do Banco do Brasil, a fim de que a modelagem
original seja mantida.
Item 4. A Sra. Raquel Melo informou que a Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos recebeu 6 (seis)
estudos decorrentes do PMI nº 002/2016, cujo objeto é o estudo de viabilidade da concessão do serviço de
Iluminação Pública. Em seguida, submeteu à deliberação do Conselho a proposta de autorização para
criação do Grupo de Trabalho Executivo, que será composto por membros efetivos do Escritório de
Parcerias Público-Privadas, da Secretaria de Estado de Infraestrutura de Serviços Públicos, e da Secretaria
de Estado das Cidades, e de membros auxiliares da Secretaria de Estado de Gestão do Território e
Habitação, da Secretaria de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia, e da Secretaria de
Estado da Segurança Pública e da Paz Social, e terá como finalidade realizar a avaliação dos estudos
provenientes do PMI nº 002/2016. Acrescentou que, caberá ao Escritório de Parcerias Público-Privadas
coordenar o referido grupo de trabalho. Após deliberação, o Conselho decidiu por autorizar a proposta.
Item 5. Quanto ao projeto do Shopping Popular, a Sra. Raquel Melo informou que recebeu da TERRACAP
documento de avaliação da área, que deverá ser remetido à Secretaria do Patrimônio da União - SPU, como
subsídio ao processo de cessão onerosa do bem público. Em razão disso, solicitou autorização do Conselho
para a continuação do PMI nº 003/2016, que tem como objeto a viabilidade da concessão do Shopping
Popular de Brasília à iniciativa privada. Após deliberação, o Conselho decidiu por autorizar a Secretaria de
Estado de Projetos Estratégicos a dar continuidade ao PMI nº 003/2016.
Item 6. A Sra. Raquel Melo informou da Decisão nº 3741/2018/TCDF, que autorizou dar continuidade à
execução do ACT UNOPS/16/03 até o exaurimento do saldo financeiro remanescente em favor do Distrito
Federal, previamente transferido à entidade internacional, nas atividades e produtos a serem desenvolvidos
no PRODOC. Diante disso, sugeriu a utilização do saldo para a conclusão da avaliação do estudo do Projeto
Via Transbrasília e dos estudos apresentados para o Projeto de Iluminação Pública. Após deliberação, o
Conselho decidiu por autorizar a utilização do saldo para subsídio à avaliação dos estudos conforme
proposta.
Item 7. Por fim, solicitou a inclusão da Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos no Conselho Gestor de
Parcerias Público-Privadas, e informou da inserção de demanda para contratação de serviços auxiliares ao
Programa de Parcerias Público-Privadas no Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2018. Disse também
da importância da capacitação dos servidores como elemento de fortalecimento institucional e informou da
participação de 3 (três) servidores que compõem o Escritório de Parcerias Público-Privadas no Curso de
Certificação Internacional em PPPs e Concessões - CP3P.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. E, para constar, eu, Maria Raquel Mesquita Melo,
Secretária de Estado de Projetos Estratégicos, designada para secretariar a reunião, redigi, lavrei e datei a
presente ata, que após lida, vai assinada por mim e pelos demais membros.

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
Secretário de Estado - Chefe da Casa Civil

RENATO JORGE BROWN RIBEIRO
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

WILSON JOSÉ DE PAULA
Secretário de Estado de Fazenda

PAOLA AIRES CORRÊA LIMA
Procuradora-Geral do Distrito Federal

MARIA RAQUEL MESQUITA MELO
Secretária de Estado de Projetos Estratégicos

ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
E DO GRUPO DE DELIBERAÇÃO DE CONCESSÕES

Aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2018, no Gabinete do Governador, no Palácio do Buriti, reuniu-
se o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e o Grupo de Deliberação de Concessões, quando
estiveram presentes os senhores membros efetivos, o Senhor Governador do Distrito Federal e Presidente do
Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas RODRIGO ROLLEMBERG, os Secretários de Estado
SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, RENATO JORGE BROWN RIBEIRO, WILSON
JOSÉ DE PAULA, e a Procuradora-Geral do Distrito Federal PAOLA AIRES CORRÊA LIMA. Participou,
ainda, como membro auxiliar, a Secretária de Estado de Projetos Estratégicos, MARIA RAQUEL
MESQUITA MELO. Com o quórum legal o Presidente declarou abertos os trabalhos designando a Sra.
MARIA RAQUEL MESQUITA MELO para secretariar e gerenciar a reunião, com a leitura da seguinte
pauta proposta: Item 1. Apresentação dos resultados da gestão 2018; Item 2. Deliberação acerca da
autorização para publicação do PMI do sistema de bilhetagem eletrônica do Sistema de Transporte Público
Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF; Item 3. Situação do processo nº 31.541/2017 referente ao Acordo
de Cooperação Técnica - ACT UNOPS/16/03; Item 4. Continuidade da contratação dos produtos solicitados
ao UNOPS para os projetos Via Transbrasília e Iluminação Pública; item 5. Comunicados em geral.
Item 1. A Sra. Raquel Melo apresentou aos membros do Conselho os resultados obtidos pela Secretaria de
Estado de Projetos Estratégicos - SEPE na gestão do Programa de Parcerias Público-Privadas do Distrito
Federal, relatando a situação dos projetos do Centro de Convenções Ulysses Guimarães; Complexo
Esportivo e de Lazer do Guará; Iluminação Pública; Via Transbrasília; Shopping Popular; Parque da Cidade;
além dos Procedimentos de Manifestação de Interesse autorizados e não publicados. Seguindo a ordem
apresentada, informou da assinatura do contrato de concessão do Centro de Convenções Ulysses Guimarães
- CCUG, que foi realizada em 06 de agosto do corrente ano. Em seguida, fez relato acerca do processo de
concessão dos equipamentos públicos que estão contidos no projeto do Complexo Esportivo e de Lazer do
Guará, a iniciar pela concessão do Kartódromo Ayrton Senna (Grupo I), quando informou que, desde a
suspensão do procedimento licitatório ocorrida em abril, a SEPE tem realizado gestão junto a Terracap, a
fim de obter a cessão de área adjacente ao Kartódromo para compor a poligonal do Centro Administrativo
Vivencial e Esportivo do Guará - CAVE, que viabilizará a revisão do projeto de engenharia e,

consequentemente, reduzirá o custo da obra, vez que não haverá a necessidade de realizar aterro para a
ampliação da pista de competição. Ainda sobre o Kartódromo, informou que a Codeplan realizou pesquisa
com a finalidade de compreender a real situação dos atuais ocupantes da área, para que seja avaliada a
possibilidade de sua permanência quando do início gestão privada. Além disso, informou que a suspensão
do procedimento licitatório continuará até que os quesitos técnicos que impedem a republicação do Edital
sejam resolvidos. Quanto à concessão que compreende o Estádio Antônio Otoni Filho, Ginásio de Esportes,
e o Clube Vizinhança (Grupo II), informou da continuação das obras de reforma do Estádio Antônio Otoni
Filho, em razão da obtenção de recursos junto ao Banco do Brasil, e que o empenho do valor será realizado
pela Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer - SETUL. Em seguida, a Sra. Raquel Melo tratou do projeto de
parceria público-privada da Iluminação Pública, e informou sobre o andamento das atividades após o
recebimento dos estudos pelo Distrito Federal no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse -
PMI nº 002/2016. A SEPE realizará com o auxílio do Escritório das Nações Unidas de Serviços para
Projetos - UNOPS e com a participação de técnicos das áreas afins ao projeto (Secretaria de Estado de
Infraestrutura de Serviços Públicos, Secretaria de Estado das Cidades, Secretaria de Estado de Gestão do
Território e Habitação, Secretaria de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia,
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social) a análise dos 6 (seis) estudos recebidos, a fim
de produzir relatório comparativo das propostas apresentadas. Quanto ao projeto Via Transbrasília, disse das
ações recentes e informou da decisão da Secretaria de Mobilidade - SEMOB de suspender o procedimento
licitatório que teve como objeto a contratação de consultoria para realizar a análise dos custos de
infraestrutura viária do projeto, por entender que a continuidade do certame deverá ser objeto de apreciação
do novo governo. Falou, também, do progresso e dos resultados obtidos em razão do acompanhamento
diligente e da interação com os órgãos envolvidos, ao mesmo tempo que destacou a iminência da conclusão
da minuta do convênio que será firmado entre o Distrito Federal e Furnas Centrais Elétricas S.A, documento
sem o qual seria impossível a licitação e implantação do projeto. Na sequência, tratou da situação do projeto
do Parque da Cidade, informando que a Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH
analisa a possibilidade de revisão do Plano de Uso e Ocupação do Parque - PUOC, a fim de que possam ser
avaliadas a viabilidade e a bancabilidade do projeto. Relatou, ainda, a situação do projeto do Shopping
Popular e informou que não há resultado sobre o pedido de cessão onerosa da área ocupada pelo Shopping
Popular, e que permanecem as tratativas com a Secretaria do Patrimônio da União - SPU. Por fim, listou os
projetos que não resultaram na obtenção de estudos da iniciativa privada, seja em razão da não publicação
dos editais autorizados, a saber: Centro de Treinamento da Polícia Civil, e Zona Azul, ou mesmo em razão
da ausência de interesse da iniciativa privada em realizar estudos, conforme ocorreu no Procedimento de
Manifestação de Interesse autorizado para o Mirante Flor do Cerrado.
Item 2. Ao retomar questão tratada na XVIII Reunião do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas, a
Sra. Raquel Melo submeteu ao conselho o pedido de deliberação acerca da autorização para publicação do
PMI do sistema de bilhetagem eletrônica do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal -
STPC/DF. Após intenso debate, o Conselho deliberou por não autorizar a publicação do referido PMI, por
entender que a análise de conveniência e oportunidade do tema e de qualquer outro pedido de autorização
submetido à apreciação do Conselho deverá ser realizada pelo novo governo.
Item 3. Ao tratar da situação do processo nº 31.541/20.17, que versa sobre denúncia apresentada ao Tribunal
de Contas do Distrito Federal, que tem como objeto a celebração do Acordo de Cooperação Técnica - ACT
UNOPS/16/03, a Sra. Raquel Melo informou que a Secretaria de Estado de Fazenda e a Secretaria de Estado
de Planejamento, Orçamento e Gestão apresentaram pedido de reinstrução do processo, do qual também
constou manifestação do UNOPS acerca da sua atuação e participação na execução do ACT
UNOPS/16/03.
Item 4. Quanto à continuidade da contratação dos produtos solicitados ao UNOPS para os projetos Via
Transbrasília e Iluminação Pública, a Sra. Raquel Melo registrou a entrega parcial dos produtos autorizados
e contratados para o projeto Via Transbrasília, mediante utilização do saldo disponível no ACT
UNOPS/16/03.
Item 5. Por fim, e ainda sobre os resultados alcançados pela SEPE na gestão do Programa de Parcerias
Público-Privadas do Distrito Federal, a Sra. Raquel Melo apresentou ao Conselho o Relatório de Atividades
da Secretaria referente ao exercício de 2018, e o Manual de Parcerias Público-Privadas elaborado em
conjunto com o Escritório de Processos - EPRO como resultado do mapeamento e redesenho do fluxo de
processos do Escritório de Parcerias Público-Privadas - EPPP. Após vistas aos documentos, o
Excelentíssimo Senhor Governador, Rodrigo Rollemberg, elogiou a atuação e determinou o envio do
material apresentado à equipe de transição.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. E, para constar, eu, Maria Raquel Mesquita Melo,
Secretária de Estado de Projetos Estratégicos, designada para secretariar a reunião, redigi, lavrei e datei a
presente ata, que após lida, vai assinada por mim e pelos demais membros.

RODRIGO ROLLEMBERG
Presidente do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas

Governador

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
Secretário de Estado - Chefe da Casa Civil

RENATO JORGE BROWN RIBEIRO
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

WILSON JOSÉ DE PAULA
Secretário de Estado de Fazenda

PAOLA AIRES CORRÊA LIMA
Procuradora-Geral do Distrito Federal

MARIA RAQUEL MESQUITA MELO
Secretária de Estado de Projetos Estratégicos
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