
 

 

  

 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNPAD DE 2015 

Às nove horas e trinta minutos do dia dois de julho de 2015, na sala de reuniões do CONEN/DF, 1 
reuniu-se o colegiado para reunião ordinária do mês de julho de 2015. Presentes os conselheiros: A 2 
Presidente Joana d’Arc Alves Barbosa Vaz de Mello e a Vice, Daisy Rotavio Jansen Watanabe, os 3 
conselheiros Lívia Márcia Faria Bandeira Vilhalva, Maria do Socorro Paiva Garrido, Leandro Silva 4 
Almeida, Adriana Pinheiro Carvalho, Daniela de Souza Silva, José Nascimento Rego Martins, 5 
Rodrigo Bonach Batista Pires, Ricardo Freire Vasconcellos, Lídia Célia Dourado Clímaco, Luíza 6 
Maria Rocha Pereira, Marcos Aurélio Izaias Ribeiro, César Ricardo Rodrigues da Cunha, Frederico 7 
Teixeira Barbosa, Beatriz Maria Eckert-Hoff, Marcelo Dias Varella. Ausentes os conselheiros: Laura 8 
Beatriz Castelo Branco Alves S. Rito, Suely Francisca Vieira, representada por Luíza Maria Rocha 9 
Pereira, Valdir Alexandre Pucci, representado por Frederico Teixeira Barbosa e Leonardo Gomes 10 
Moreira, em razão de viagem para corso de Mestrado. A seguir serão resumidas as discussões e 11 
deliberações do colegiado: ABERTURA DOS TRABALHOS: Iniciando os trabalhos, a presidente 12 
Joana Mello, desejando boas vindas aos conselheiros, registrou a presença do novos indicados para 13 
composição do Colegiado, o Sr. Wellerson M. Pereira, representante da Secretaria de Estado de 14 
Desenvolvimento Humano e Social e do Sr. Francisco das Chagas Alves Aguiar Jr., e Sr. 15 
Leandro Maurício e Silva, ambos representantes do Conselho Regional de Farmácia, solicitando a 16 
cada um dos presentes que se apresentasse com nome e órgão de origem. O conselheiro Martins 17 
noticiou sua provável saída do CONEN/DF, informando que recebeu convite para realizar um novo 18 
trabalho na PMDF, e que a Subsecretária de Segurança Cidadã, Marcia, possivelmente, será a 19 
nova titular e o Sr. Filipe possivelmente o suplente da Secretaria da Segurança e da Paz Social. A 20 
presidente Joana Mello ressaltou que certamente a vinda de um Secretário ou Subsecretário de 21 
Estado representa um ganho para Colegiado, mas a saída do Conselheiro Martins, será uma perda 22 
para o CONEN, devido à sua atuação proativa, e que continuará contando com sua valorosa 23 
colaboração onde quer que esteja.  Em seguida passou à LEITURA, DISCUSSÃO E 24 
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNPAD DE 22 DE MAIO DE 25 
2015: após leitura, a presidente Joana Mello ponderou que a indicação de distribuição de processos 26 
à presidente não estava na pauta e foi colocada após sua saída da reunião, ressaltou que já recebe 7 27 
(sete) processos todo mês, dos contratos firmados pelo FUNPAD onde exerce a função de 28 
ordenadora de despesa, e que responde pessoalmente e com todos os demais conselheiros quanto à 29 
aplicação dos recursos, além do fato de que representa o Conselho em diversas reuniões e outras 30 
atividades, existindo outras tarefas, exercendo a administração do Conselho, entendendo não ser 31 
papel da presidência receber processos para visita e emitir relatórios, uma vez que o assunto foi 32 
colocado em pauta na ausência da presidente, e registra sua irresignação com tal fato. A conselheira 33 
Daisy pontuou que já tinha sido pedido inclusão de pauta anteriormente e que como ponto de pauta 34 
não havia sido posto um detalhamento da questão da distribuição de processos, pois não estava 35 
havendo a rotatividade entre todos  os conselheiros  e tinha sido observado que  alguns estavam com 36 
vários processos; salientou a  importância de que todos os conselheiros participassem das vistorias, 37 
no sentido que todos dominassem as atribuições que são regimentais,  citou que o conselheiro 38 
Leonardo nessa fala complementou que a distribuição contempla todos os pares e a presidência deste 39 
conselho, como é de praxe por ser conselheira representante titular  da SEJUS/DF,  que não houve 40 
irregularidade nas falas ou  procedimentos, a questão é regimental. Que a reunião plenária deu 41 
continuidade aos trabalhos e pendências de ponto de pauta. Inclusive foi retirada da ata esta questão. 42 
Em seguida a ata foi aprovada e assinada. Seguindo os trabalhos, foi colocada A ORDEM DO DIA, 43 
com o processo nº 0400.000.402/2015, contingenciamento de recursos por parte do Governo 44 
Distrital, encaminhado à AJL/SEJUS, propondo não haver qualquer corte nos recursos do Fundo. A 45 
AJL elaborou Parecer Jurídico, orientando no sentido de se fazer gestão à Governança para liberação 46 
do bloqueio determinado, o processo encontra-se no Gabinete da SEJUS/DF para encaminhamento à 47 
Governança com vistas a possibilitar o descontingenciamento dos recursos, sob pena de inviabilizar 48 
o trabalho das comunidades terapêuticas. Apresentação da Gerência de Gestão de Fundos – 49 
GGF/SEJUS - Como sugerido na reunião de maio de 2015 os servidores da GGF/SEJUS Carlos 50 
Augusto Filgueiras Gomes, e Cristiano Carvalho fizerem uma apresentação sobre a situação do 51 
FUNDO e prestarem esclarecimentos diversos. Em seguida, dada a palavra ao Sr. Carlos, foi feito 52 



 

 

  

 

 

um breve relato sobre a GGF, indicando os Fundos que estão sob a sua responsabilidade daquela 53 
Gerência, informando que a maior demanda é quanto aos contratos das comunidades terapêuticas, 54 
fazendo exame de toda a documentação, analisando e indicando qualquer irregularidade e 55 
encaminhando ao setor competente. Relata que se faz um verdadeiro pente fino todo mês, para cada 56 
nota fiscal emitida pelo prestador de serviços. Apresentou planilha demonstrativa explicando como é 57 
feito o controle. Relatou que se mantidos todos os contratos com o número de vagas disponíveis 58 
faltarão recursos financeiros. Ressaltou que com o rigor e transparência da nova administração na 59 
fiscalização dos Contratos, verificou-se que as comunidades terapêuticas estão começando a 60 
diminuir o valor das notas. Apresentou casos concretos em que o valor mensal vem caindo mês a 61 
mês, resultado do maior rigor da fiscalização dos executores e ordenador de despesas do Fundo. 62 
Registrou o caso da Comunidade Contratada através do Contrato n°02/2013 e Processo 63 
0400.000.466/2013 informando que apresentaram notas com residentes que não foram encaminhados 64 
pelo CAPS, nem por médico da rede pública de saúde. Tema que deve ser discutido para o novo 65 
edital, visto que a conselheira Maria Garrido ressaltou que o processo está invertido, pois o 66 
encaminhamento tem que ser feito pelo CAPS, identificando a necessidade do paciente e buscando 67 
vagas nas comunidades terapêuticas. A Conselheira registrou a situação específica daquela 68 
instituição, onde foi procurada pela executora do contrato com o problema da falta de 69 
encaminhamento e deixou claro que não poderia assinar encaminhamentos retroativos, mas que na 70 
situação já existente, se faria a emissão de declaração, com base no prontuário do residente, 71 
indicando que o mesmo estaria ou não em tratamento no CAPS, não sabe se tal documento atenderia 72 
as exigências do edital, mas que o procedimento só poderia ser esse, afirmando que a comunidade foi 73 
alertada de que a partir de agora só poderá haver internações com recursos do FUNPAD mediante o 74 
efetivo encaminhamento anterior pelo CAPS, razão pela qual, o tema foi colocado para discussão no 75 
âmbito dos estudos para elaboração do novo edital de credenciamento. O Sr. Carlos, voltando à 76 
apresentação, mostrou o Quadro Demonstrativo de Despesas – QDD, onde é apresentada a 77 
situação atual dos recursos do FUNPAD, com um total previsto de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 78 
reais), encontram-se contingenciados R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais), ficando 79 
autorizado o valor de R$ 1.260.000,00 (um milhão duzentos e sessenta mil reais), com valor 80 
empenhado de R$ 1.259.133,82 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, cento e trinta e três 81 
reais e oitenta e dois centavos), dos quais R$ 569.087,33 (quinhentos e sessenta e nove mil, oitenta e 82 
sete reais e trinta e três centavos) liquidados, ou seja, já pagos, o saldo restante, diferença do valor 83 
empenhado para o liquidado, R$ 690.046,49 (seiscentos e noventa mil, quarenta e seis reais e 84 
quarenta e nove centavos) já está comprometido com pagamentos futuros relacionados às 85 
comunidades com contratos com o FUNPAD até o término dos contratos, caso não sejam 86 
prorrogados, até o final desse ano. Quanto ao valor contingenciado, informou que desde o dia 87 
10.06.2015, já foi encaminhado processo à Governança para a liberação, mas ainda não obteve 88 
resposta. Destacou que caso os contratos sejam renovados e/ou publicado novo edital, e as vagas 89 
sejam todas ocupadas, faltariam recursos para fazer frente a todos os compromissos, acarretando a 90 
necessidade de gestão para complementação orçamentária. Os conselheiros destacaram a 91 
preocupação quanto aos recursos disponíveis para a execução dos contratos vigentes. Encerrada a 92 
apresentação foram prestados alguns esclarecimentos e dispensados os servidores da GGF, com os 93 
agradecimentos do Colegiado. Continuando a ordem do dia, passou-se para o item NOVO EDITAL 94 
DE CREDENCIAMENTO – a presidente Joana Mello registrou a necessidade de elaborar o novo 95 
Edital de Credenciamento, tendo em vista a proximidade do vencimento dos contratos n° 001/2013 96 
(processo 0400.000.472/2012) e n°002/2013 (processo 0400.000.466/2013), sendo que os dois 97 
maiores se encerram em 26.08.2015 ambos com 60 (sessenta) vagas cada um, totalizando 120 (cento 98 
e vinte) vagas. Registrou que foi realizada visita conjunta entre a SEJUS e a SENAD, por convite da 99 
Sra. Deborah, executora do contrato da SENAD, na instituição contratada pelo Processo 100 
0400.000.472/2012, cujo relatório, após concluído, será levado ao conhecimento de todos os 101 
conselheiros. A presidente Joana Mello solicita a colaboração dos conselheiros que desejam fazer 102 
parte da elaboração do novo edital, conselheira Adriana sugere que fique a cargo da Câmara 103 
Técnica Normativa para que em 15 (quinze) dias elabore um novo edital, repassando a minuta para 104 
todos os conselheiros com prazo de 3 (três) dias para analisarem e apresentarem para deliberação do 105 



 

 

  

 

 

Colegiado. Ficou deliberado que se daria um prazo para elaboração da minuta pela Câmara Técnica 106 
Normativa de 15 (quinze) dias a partir da data de hoje, liberando o relatório para todos os 107 
conselheiros, com prazo de 3 (três) dias para serem feitas considerações, com nova reunião da 108 
Câmara Técnica para consolidar as sugestões e posterior encaminhamento para a Assessoria 109 
Jurídico-Legislativa da SEJUS e deliberação do Colegiado, incluindo-se as modificações do novo 110 
Marco Regulatório das Comunidades Terapêuticas, Resolução nº 01/2015, do CONAD, ainda não 111 
publicada no Diário Oficial da União. Conselheira Maria Garrido sugeriu a participação em reunião 112 
da SENAD que tratará do tema e informou que a SENAD também elaborará novo edital, sendo 113 
interessante que se caminhem juntos. Presidente Joana Mello indicou a importância do novo edital 114 
para liberar o CONEN a desempenhar seu verdadeiro papel, conselheiro Cesar informou que tem 115 
trabalho anterior que pode servir de base, alertando sobre a conveniência de se formalizar convênio 116 
ao invés de contrato, seria mais fácil fiscalizar se fosse convênio ao invés de contrato. A presidente 117 
Joana Mello sugeriu a data de 10.07.2014, às 9.00 horas, na sala de reuniões do CONEN, para 118 
realização de reunião da Câmara Técnica Normativa para tratar do assunto, socializando a minuta de 119 
relatório a todos os conselheiros, com prazo até dia 17.07.2015 para os demais conselheiros 120 
apresentarem sugestões na minuta a ser apresentada no dia 10.07.2015. O que ficou aprovado. 121 
Conselheira Maria Garrido pediu para a Secretaria Executiva informasse quais as câmaras técnicas 122 
e seus atuais participantes, tendo em vista os novos integrantes do Colegiado, abrindo-se a 123 
possibilidade de inclusões e exclusões, o que foi feito, conforme tabela anexa à presente Ata. Sorteio 124 
trimestral de conselheiros para visitas nas comunidades terapêuticas com contratos com o 125 
FUNPAD, realizado sorteio de 2 (dois) conselheiros para cada uma das 7 (sete) instituições com 126 
contratos vigentes, conforme planilha anexa à presente Ata. ENCERRAMENTO: Por fim, a 127 
Presidente Joana Mello agradecendo a presença de todos, declarou por encerrada a reunião às 11:15 128 
horas. E, para constar, eu, Bruno de Souza Moura, Secretário Executivo, redigi e lavrei a presente 129 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos Conselheiros de Administração do 130 
Fundo Antidrogas do Distrito Federal – FUNPAD/DF. 131 
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