
nos autos, bem como a alegada sobreposição de ações e atribuições com a Secretaria de
Estado de Educação do DF, que realiza os jogos escolares no DF, servindo o caso como
exemplo técnico, legal e jurídico de tratamento e manifestação a ser considerado na
analise do projeto e na emissão do parecer do conselheiro aos projetos esportivos similares
apresentados junto ao FAE. Ao final e pelo entendimento de todos, solicitou a DIGEFAE
que de imediato diligencie em informar a entidade sobre o parecer da AJL e do natural
arquivamento do processo, pelo não atendimento as exigências contidas na legislação
vigente, vide Decreto nº. 34.522/13, lastreado pelo parecer nº. 89 da AJL, perda de prazo
de resposta e do objeto pleiteado com a não aprovação do projeto esportivo apresentado ao
CONFAE.X. Apresentação do Parecer de análise de solicitação de CRC para o Instituto
EVA – Conselheira Carla Ribeiro Testa – que submeteu ao colegiado parecer no sentido
de deferir a emissão do Certificado de Registro Cadastral de Entidades -CRC em favor do
Instituto EVA, considerando que o instituto atende todas as exigências Legais,
documentais e Estatutárias. Os Conselheiros acompanharam a relatora e deferiram a
emissão do CRC em favor da entidade. Em relação ao análise do Processo referente ao
Programa COMPETE BRASÍLIA, a conselheira Carla Ribeiro informou que o processo é
composto de uma série de despachos trocados entre as subsecretarias da SEL com
manifestações referentes a escassez de recursos da SEL para o Programa Compete
Brasília, a previsão de recurso para esse programa no QDD do FAE, solicitação da
COPES de transferência do montante previsto no QDD para a SEL, Portaria Conjunta nº
02 de transferência e despacho da Gestão do CONFAE, ATA com a aprovação da plenária
da transferência em caráter de urgência em virtude de fim do contrato com a empresa
responsável pela compra das passagens do Programa e ao final, no encaminhamento
solicita-se relatório técnico. O presidente da sessão conselheiro José Antônio fez uso da
palavra para esclarecer que o pedido da SEL era de um montante de R$ 5.676.251, 73 (
cinco milhões, seiscentos e setenta e seis mil duzentos e cinquenta e um reais e setenta e
três centavos). Com a palavra, a conselheira Carla Ribeiro esclareceu que faltou ao
processo um dos requisitos indispensáveis a sua existência qual seja o pedido, pois faltou
a narrativa, escrita de maneira adequada e objetiva, é o que se exige de uma petição, sob
pena de ser julgada inepta. Fazendo uso da palavra, o conselheiro José Antônio concordou
que não estava certo o pedido enviado, bem justificado e claramente especificado, além de
confuso com relação aos valores pleiteados e as demandas. Assim, a conselheira manteve
o parecer técnico e solicitou diligências. Decidiu se por baixar o processo em diligência
para que a subsecretaria competente da SEL cumpra todas as exigências e esclarecimentos
requeridos pelo conselheira neste parecer prévio, neste ato o Sr. Presidente, na condição
de conselheiro, pediu vista desse processo, assim que forem cumpridas as exigências
apontadas, pediu também auxílio do Conselheiro José Luiz Barreto quanto a fonte mais
adequada, se seria a 125 ou a 325 para subsidiar a liberação do valor solicitado pelo
Compete Brasília - PCR. Em seguida, foi esclarecido que o Sr. Vice-presidente fará
reunião conjunta com os novos conselheiros e servidores lotados no CONFAE para dar
orientações sobre a Lei 861/13, do Decreto 34.522/13, procedimentos de recebimento e
conferência de documentos para o pedido de CRC e dos projetos esportivos,
funcionamento administrativo do órgão, atribuições e funções regimentares dos membros
do CONFAE. Foi também reforçado aos pares sobre o cumprimento do prazo de 15 dias
para emissão de parecer do pedido de CRC. Por fim sem mais nada a tratar, o presidente
da sessão agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 17h00min. GISELLE
FERREIRA DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho, Secretária de Estado de Esporte e
Lazer Interina; JOSÉ ANTÔNIO SOARES SILVA, Vice Presidente do Conselho,
Conselheiro Titular e no exercício da presidência, Representante das Associações
Federações Desportivas do Distrito Federal; FRANCISCO GRISÓLIA SANTORO,
Conselheiro Titular, Representante da Secretaria de Estado de Economia; JOSÉ LUIZ
MARQUES BARRETO, Conselheiro Titular, Representante da Secretaria de Estado de
Economia; MAGDA THEREZA UNGARELLI MIRANDA, Conselheira Titular,
Representante da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer; MARCELO ROZEMBERG
OTTOLINE DE OLIVEIRA, Conselheiro Titular, Representante da Secretaria de Estado
de Educação; FILIPE FERREIRA GUEDES, Conselheiro Suplente, Representante do
Esporte Universitário; VINÍCIUS LUÍS CYRILLO DE LIMA, Conselheiro Suplente,
Representante da PARAESPORTE - Associação dos Representantes dos Esportes para
Pessoas com Deficiência; CARLA RIBEIRO TESTA, Conselheira Titular, Representante
dos Atletas; HANNA MAGALHÃES MICHILES, Assessora Especial da Diretoria de
Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte; YARA LOPES CONDE MARTINS, Diretora de
Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte/SEL.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 15, DE 23 DE MARÇO DE 2021

Altera a Instrução Normativa nº 03, de 22 de janeiro de 2021, que aprova o plano de
manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico Juscelino Kubistchek - ARIE JK.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICO DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL, no uso das
atribuições previstas no art. 3°, da Lei Distrital n° 3.984, de 28 de maio de 2007, e no art.
53, do Regimento Interno da Autarquia, aprovado pelo Decreto n° 39.558, de 20 de
dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º A Instrução Normativa nº 03, de 22 de janeiro de 2021, passa a vigorar com a
seguinte alteração:

"Art. 27. Revoga-se a Portaria nº 112, de 09 de novembro de 2006". (NR)

Art. 2º Convalidar os atos praticados a partir de 25 de janeiro de 2021.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

SECRETARIA DE ESTADO
DE PROJETOS ESPECIAIS

CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS
PÚBLICO/PRIVADAS – CGP

 

ATA DE REUNIÃO DE 22 DE MARÇO DE 2021

Aos 22 dias do mês de março do ano de 2021, às 11h15, no Salão Nobre do Palácio do

Buriti, Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas - CGP,

com a presença dos membros efetivos: Senhor Secretário de Estado de Projetos

Especiais do Distrito Federal, e Presidente Supletivo do Conselho, Roberto Vanderlei

de Andrade; Senhor Bruno de Oliveira Watanabe, Secretário Executivo, representando

a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal; Senhor

Idenilson Lima da Silva, Procurador-Geral Adjunto do Contencioso, representando a

Procuradoria-Geral do Distrito Federal; Senhor Cristiano Lopes da Cunha, Secretário

Executivo Institucional, representando a Casa Civil do Distrito Federal; Senhor

Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, André Clemente Lara de

Oliveira; e dos membros eventuais: Excelentíssimo Senhor Vice-Governador, Marcus

Vinícius Britto de Albuquerque Dias; Senhora Sueli Rodrigues de Sousa, Chefe da

Assessoria Especial, representando a Secretaria de Estado de Governo do Distrito

Federal; Senhor Marcelo Ferreira da Silva, Administrador Regional, representando a

Administração Regional do Lago Norte; Excelentíssimo Senhor Rodrigo Germano

Delmasso Martins, Deputado Distrital; e as Senhoras Samara Furtado Carneiro e Flávia

Oliveira Costa, Chefe da Assessoria Especial e Superintendente da Região Sul,

respectivamente, ambas representando a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito

Federal. O Excelentíssimo Senhor Vice-Governador fez a abertura da reunião, com a

leitura dos projetos inseridos na pauta, passando, posteriormente, a palavra ao

Secretário de Estado de Projetos Especiais, que convalidou a fala. Desta forma,

deliberou-se: a) Pela autorização da abertura de Procedimento de Manifestação de

Interesse, para realização de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e

jurídica referente à concessão da Prainha Norte; foi feita explanação pelo Secretário de

Estado de Projetos Especiais e pelo Administrador Regional do Lago Norte, que

ressaltaram a necessidade de revitalização da área; b) Pela autorização da abertura de

Procedimento de Manifestação de Interesse, para realização de estudos de modelagem

técnica, econômico-financeira e jurídica, referente à implantação e gestão do Complexo

Hospitalar da Região Centro-Sul; o Secretário de Estado de Projetos Especiais ressaltou

que o projeto surgiu com a apresentação de uma MIP; a Superintendente da Região Sul

informou que, atualmente, o Hospital do Guará recebe paciente de em torno de 8 (oito)

Regiões Administrativas, sendo a construção do Complexo uma necessidade para a

população; o Deputado Distrital Rodrigo Delmasso ressaltou a importância da

aplicação do modelo de PPP na área da saúde, que já é bastante aplicado

internacionalmente, principalmente em virtude da falta de recursos atual; a Chefe da

Assessoria Especial da Secretaria de Estado de Saúde falou sobre a necessidade de

criação de mais leitos, e manifestou que, por experiência própria, o modelo de PPP na

área da saúde pode trazer muitos benefícios ao Distrito Federal e sua população; c) Pela

autorização da abertura de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI para a

execução de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica visando a

implantação do Polo Logístico; após explanação do Secretário de Estado de Projetos

Especiais, o Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico afirmou que o projeto é um pedido do setor produtivo, que necessita de

uma área com saída pela BR-060, alternativa disponível apenas com a BR-040.

Afirmou que o projeto trará uma grande circulação de riqueza no Distrito Federal; d) ao

final da reunião, em outros assuntos, foi passada a palavra aos seus participantes: 1) O

Secretário de Estado de Projetos Especiais informou sobre a realização da Audiência

Pública do projeto da Avenida das Cidades, que acontecia no mesmo momento da

reunião do CGP; além disso, ressaltou que atualmente o Governo possui mais de 25

projetos aprovados pelo CGP, fato que demonstra a importância da parceria entre o

setor público e o privado. Nada mais havendo a ser deliberado, o Excelentíssimo

Senhor Vice-Governador, às 11h40, encerrou a reunião, mandando lavrar a presente

ata, referendada pelo Secretário de Estado de Projetos Especiais. Brasília/DF, 25 de

março de 2021. ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE, Secretário de Estado de

Projetos Especiais do Distrito Federal; BRUNO DE OLIVEIRA WATANABE,

Secretário Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal;

IDENILSON LIMA DA SILVA, Procurador-Geral Adjunto do Contencioso do Distrito

Federal; ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA, Secretário de Estado de

Economia do Distrito Federal; CRISTIANO LOPES DA CUNHA, Secretário

Executivo Institucional da Casa Civil do Distrito Federal.
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