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SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA

PORTARIA CONJUNTA Nº 08, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO
FEDERAL E A SECRETÁRIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições, consoante o que estabelecem a Lei nº 6.254, de 09 de janeiro dezembro de 2019,
que aprovou a Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal para o exercício de 2019, e o Decreto nº
37.427, de 22 de junho de 2016, que dispõe sobre a descentralização de execução de créditos
orçamentários, resolveM:
Art. 1º Descentralizar a execução do crédito orçamentário, na forma a seguir especificada:
DE: UO 16.101 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa;
UG 230.101
PARA: UO 27.101 - Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal;
UG 310.101
I - OBJETO: Realizar o Brasília Tatoo Festival, conforme Ofício Eletrônico nº 6393/2019-GAB, da
deputada Telma Rufino.
II - Vigência: data de início: 13/09/2019; término: 15/09/2019.
III - PT: 13.392.6219.9075.000095 - Transferência de Recursos para Projetos Culturais - Distrito
Federal.

. Natureza da Despesa Fonte Va l o r

. 33.50.41 100 R$ 100.000,00

Art 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
Art 3º Revogam-se as disposições em contrário.

ADÃO CÂNDIDO LOPES DOS SANTOS
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa

Titular da Unidade Cedente

VANESSA CHAVES DE MENDONÇA
Secretária de Estado de Turismo

Titular da UO Favorecida

SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS

CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ATA DE REUNIÃO

Aos 05 dias do mês de setembro do ano de 2019, no Gabinete do Governador do Distrito Federal,
reuniu-se o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas - CGP, com a presença do Senhor
Secretário de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal e presidente substituto da CGP,
Everardo Ribeiro Gueiros Filho; do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, André
Clemente Lara de Oliveira; do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal, Rui Coutinho do Nascimento; da Procuradora-Geral do Distrito Federal, Ludmila Lavocat
Galvão Vieira de Carvalho; do Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal,
Valter Casimiro Silveira; do Secretário de Estado de Governo do Distrito Federal, José Humberto
Pires de Araújo; do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, João Pedro Ferraz, do
Secretário de Estado da Juventude do Distrito Federal, Leocádio Rodrigues Bijos Junior. Após a
abertura da reunião, deliberou-se pela: a) Autorização do Procedimento de Manifestação de Interesse
- PMI para realização de estudos de modelagem técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica
referentes à concessão de gestão, operação e manutenção do Shopping Popular do Distrito Federal; b)
Aprovação do Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI para a execução de estudos de
modelagem técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica visando a concessão da conclusão da
construção, manutenção e gestão dos sistemas de BRT Oeste e Sul, bem como a modernização e a
gestão do Terminal Asa Sul (TAS); e c) Autorização do Procedimento de Manifestação de Interesse
- PMI para gestão de 14 (quatorze) unidades de restaurantes comunitários existentes no Distrito
Federal, juntamente com a construção e gestão de mais 6 (seis) unidades que serão disponibilizados
a população nas regiões administrativas do Distrito Federal. Foi deliberado que os temas a seguir
retornarão para análise do CGP oportunamente: a) Estudos para PPP da Gestão de Ativos das Escolas
e Creches Públicas do Distrito Federal. O Secretário de Educação comprometeu-se a apresentar um
diagnóstico de todas as escolas e terrenos disponíveis da Secretaria de Educação. Ainda, a Secretaria
de Projetos Especiais irá estudar a migração do projeto de escolas públicas para as creches públicas,
aonde existe maior demanda e carência de equipamentos públicos; b) Estudos para a PPP de Geração
de Energia Fotovoltaica dentro das áreas pertencentes a CAESB. Necessário a constituição de um
plano diretor da utilização de placa fotovoltaica, para posterior retorno do tema ao Conselho, com a
presença da CEB, CAESB e Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal. Por fim, o Secretário
de Projetos Especiais apresentou ao Conselho os andamentos atuais dos projetos na carteira do
Governo do Distrito Federal, sendo deliberado para que o Conselho oficie TERRACAP, requerendo
a apresentação dos status atuais dos projetos gerenciados por aquela Empresa Pública. Nesta mesma
vertente, foi decidido que a Secretaria de Projetos Especiais do Distrito Federal irá conduzir o
procedimento para publicação do Edital de PMI da Rodoviária do Plano-Piloto, em parceria com
Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal. Nada mais havendo a ser deliberado, o Secretario de
Projetos Especiais e presidente em substituição do CGP, às 11h00, encerrou a reunião, mandando
lavrar a presente ata. Brasília, 05 de setembro de 2019. EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO,
Secretário de Estado de Projetos Especiais; ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA, Secretário
de Estado de Economia do Distrito Federal; RUY COUTINHO DO NASCIMENTO, Secretário da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal; LUDMILA LAVOCAT GALVÃO
VIEIRA DE CARVALHO, Procuradora Geral do Distrito Federal.

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 397, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições que lhe confere a Lei nº 4.938/2012, bem como do Decreto nº 39.701/2019,
resolve:
Art. 1º Instituir Processo Seletivo para atuação de servidores em procedimentos administrativos
disciplinares, realizados pela Coordenação de Procedimentos Administrativos Disciplinares e de
Fornecedores - COPDF e Coordenação de Tomada de Contas Especiais COTCE, da Controladoria-
Geral do Distrito Federal.
Art. 2º A seleção será feita conforme critérios e procedimentos estabelecidos no Anexo Único da
presente Portaria.
Art. 3º Os casos omissos serão decididos pelo Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito
Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALDEMARIO ARAUJO CASTRO

ANEXO ÚNICO
1 - Da inscrição para o processo seletivo:
1.1. Entre os dias 13 de setembro de 2019 e 04 de outubro de 2019, serão recebidos currículos dos
interessados em atuar em procedimentos administrativos disciplinares, realizados pela Coordenação de
Procedimentos Administrativos Disciplinares e de Fornecedores - COPDF e pela Coordenação de
Tomada de Contas Especiais - COTCE, da Controladoria-Geral do Distrito Federal.
1.2. O currículo, em formato PDF, deverá ser enviado para o seguinte endereço de correio
e l e t r ô n i c o : s u c o r @ c g . d f . g o v. b r
1.3. Acompanhará o currículo declaração do interessado mencionando, com identificações e
explicações, se for o caso:
a) se responde a processo administrativo ou judicial em qualquer âmbito do Poder Público, incluídas
as entidades de fiscalização profissional;
b) se já sofreu punição, de qualquer natureza, em processo administrativo ou judicial;
c) anuência do chefe imediato do servidor, concordando em liberar o servidor para exercer as suas
atividades nesta Controladoria-Geral do Distrito Federal.
1.4. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada para o seguinte endereço de correio
e l e t r ô n i c o : s u c o r @ c g . d f . g o v. b r
1.5. Os candidatos terão 2 (dois) dias úteis de prazo para sanear eventuais inconsistências no envio
da documentação, contados da data do e-mail, informando as eventuais inconsistências verificadas, sob
pena de eliminação do processo seletivo.
1.6. A não apresentação dos documentos indicados no item 1.2 e 1.3 acima, na forma e prazos
estabelecidos, ensejará a eliminação do candidato.
2 - Da qualificação exigida:
2.1. Ser integrante das carreiras de nível médio e superior da Administração Pública do Governo do
Distrito Federal.
3 - Da Avaliação e Entrevista:
3.1. A avaliação dos candidatos será realizada através da análise do currículo e de entrevista
presencial com a Subcontroladora de Correição Administrativa.
3.2. A análise do currículo levará em consideração o tempo de experiência na área de correição e as
especializações do servidor.
3.3. A entrevista presencial será realizada no gabinete da Subcontroladora de Correição
Administrativa, sala 1200, entre os dias 07 e 11 de outubro de 2019.
4 - Divulgação dos resultados:
4.1. No dia 15 de outubro de 2019 será divulgado o resultado da seleção no
s í t i o : h t t p : / / w w w. c g . d f . g o v. b r
5 - Da apresentação do servidor selecionado:
5.1. Os servidores selecionados deverão se apresentar à Coordenação de Gestão de Pessoas, desta
Controladoria-Geral, até o dia 25 de outubro de 2019, com o ofício de apresentação do órgão ao qual
pertence.
5.2. Os servidores que não se apresentarem ou não possuírem a carta de apresentação no prazo
estabelecido estarão automaticamente excluídos deste processo de seleção.
6 - Das disposições gerais:
6.1. O servidor cujo regime de trabalho seja de 40 horas semanais poderá cumprir, em caráter
complementar ao equivalente a sua jornada de 8 horas, até 1 hora por dia trabalhado em regime de
sobreaviso, conforme Portaria Interna n. 23, de 26 de junho de 2019, desta Controladoria-Geral do
Distrito Federal - CGDF.
6.2. O servidor poderá realizar serviços sob a forma de Teletrabalho, consonante Decreto n. 39.368,
de 04 de outubro de 2018 e regulamentado pela Portaria n. 49, de 1º de fevereiro de 2019, desta
Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF.
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