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ÁREA ECONÔMICA ENDEREÇO Nº DO PROCESSO EMPRESA CNPJ

RELAÇÃO DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS CANCELADOS

SMC DE CEILÂNDIA SMC QD 06  LT 47 160.002477/2001 TR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 37090297000133

SMC DE CEILÂNDIA SMC QD CL CONJ A LT 01 160.003590/1999 GELCINA MARIA DE SANTANA - ME 00329557000170

SMC DE CEILÂNDIA SMC QD CL CONJ A LT 02 160.003623/1999 LUCILEIA DE JESUS SANTANA - ME 02013040000101

SMC DE CEILÂNDIA SMC QD CL CONJ A LT 03 160.000359/2000
DAMIAO ESPIRITO SANTO DA SILVA SOARES 

ME
03396069000174

SMC DE CEILÂNDIA SMC QD CL CONJ A LT 04 160.003734/1999 ROSA RODRIGUES SANTOS ME 02080325000157

SMC DE CEILÂNDIA SMC QD CL CONJ A LT 04 160.003734/1999 ROSA RODRIGUES SANTOS ME 02080325000157

Fonte: TERRACAP

Data: 04/03/2020 33

PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO
DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020 (*)
Defere emissão do AID de empresa beneficiada no âmbito do Pró-DF II.
A CÂMARA SETORIAL DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E
INFRAESTRUTURA, nos termos da Lei nº 3.266, de 30 de dezembro de 2003, regulamentada pelo
Decreto nº 36.494/2015, de 13 de maio de 2015, com as alterações aprovadas pelo Decreto nº 38.382, de
31 de julho de 2017, em sua 112ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de fevereiro de 2020, resolve:
Art. 1º Deferir a emissão do Atestado de Implantação Definitivo - AID em favor da empresa Marka
Construtora e Incorporadora Eireli, objeto do processo nº 370.000.081/2009, com desconto de 80% (oitenta
por cento) sobre o valor do terreno, com efeitos retroativos a contar de 02/01/2015.
Art. 2º Manter os termos da Resolução nº. 1046/2014 - COPEP/DF, de 23 de dezembro de 2014, publicada
no DODF nº 268, de 23 de dezembro de 2014, que deferiu a autorização para a emissão do AID da
empresa.
Art. 3º A interessada deve apresentar a certidão exigida pela área técnica da SDE, caso seja necessário.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO
Coordenador-Executivo do COPEP/DF

(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreções no original, publicada no DODF nº 20, de 21
de fevereiro de 2020, páginas 03 e 04.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2020
Processo: 00070-00007878/2019-33 - Interessada: Cooperativa de Produção e Industrialização Agricultura
Familiar-CINEDEAS - Assunto: Recurso Administrativo.
EMENTA: Edital de Chamamento Público SEAGRI/DF Nº 3/2019. Mercado do Peixe. Recurso Interporto
Contra o Resultado Provisório. Requisitos de Admissibilidade. Pelo Conhecimento. Impugnação quanto à
exigência de documento não elencado nos requisitos de Habilitação previstos no Edital. No Mérito, o
opinativo é pelo Desprovimento do Recurso.
ACOLHO a Nota Jurídica N.º 56/2020 - SEAGRI/GAB/AJL, da douta Assessoria Jurídico-Legislativa
desta Pasta, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir pelo
RECEBIMENTO do recurso interposto por meio do processo nº 00070-00007878/2019-33, tendo em vista
sua tempestividade.
Quanto ao mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO DO RECURSO, DETERMINO a manutenção do
resultado provisório do Chamamento Público, uma vez que as alegações do recorrente não são suficientes
para desconstituir a apuração dos resultados, efetivada pela Comissão de Chamamento, em conformidade
com o Edital de Chamamento Público SEAGRI/DF nº 03/2019.
Publique-se. Encaminhe-se à Comissão de Chamamento Público, para que notifique o interessado quanto
a presente decisão.

Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2020
LUCIANO MENDES DA SILVA

Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA Nº 25, DE 03 DE MARÇO DE 2020
Cria Grupo de Trabalho para elaboração de proposta de regulamentação da Polícia Penal do Distrito
Federal.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 227, incisos II e XV, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº
40.079, de 04 de setembro de 2019, considerando o teor da Emenda Constitucional nº 104, de 4 de
dezembro de 2019, que altera dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e cria as
polícias penais federal, estaduais e distrital, bem como o que consta no Processo Administrativo: 00050-
00057896/2019-31, resolve:
Art. 1º Fica criado Grupo de Trabalho para elaboração de propostas de atos legais e normativos que se
fizerem necessários para regulamentação e implementação da Polícia Penal do Distrito Federal, criada pela
Emenda Constitucional nº 104, de 4 de dezembro de 2019.
Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto por servidores, sendo 01 (um) titular e (02) dois suplentes,
representantes da Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL/SSP, da Subsecretaria do Sistema Penitenciário -
SESIPE/SSP e da Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SSP, e, mediante convite, por 03 (três)
representantes, sendo 01 (um) titular e 02 (dois) suplentes, do Sindicato dos Agentes de Atividades
Penitenciárias do Distrito Federal - SINDPEN-DF.

§ 1º O Grupo de Trabalho será coordenado pelo Chefe da AJL/SSP, representante titular daquela unidade
orgânica, que será substituído, nas suas ausências ou impedimentos, por seu substituto na chefia, que será
um dos suplentes.
§ 2º Os nomes dos componentes do Grupo de Trabalho deverão ser indicados por cada unidade orgânica
e pelo SINDPEN-DF no prazo de até 05 (cinco) dias, contado da data de entrada em vigor desta
Portaria.
Art. 3º O Grupo de Trabalho apresentará, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de entrada em
vigor desta Portaria, relatório dos trabalhos acompanhado das propostas de atos legais e normativos que
constituem seu objeto, elaborados com observância das normas legais pertinentes.
Parágrafo único. A primeira reunião do Grupo de Trabalho ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, contado
da data de entrada em vigor desta Portaria, mediante convite formal do Coordenador do Grupo de
Tr a b a l h o .
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDERSON GUSTAVO TORRES

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 03 de março de 2020

Interessado: COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA - CPD/GAB/SSPDF. Referência:
MEMORANDO Nº 94/2020 - CPD/GAB/SSP (36203094). Assunto: Prorrogação de prazo para conclusão
de Sindicância (Processo restrito-SEI nº 00050-00040923/2018-55 e Processo sigiloso-SEI nº
00050.00036754/2018-59). Consoante solicitação da Comissão Permanente de Disciplina, concedo 30
(trinta) dias de prorrogação de prazo, a partir do dia 09 de março de 2020, na forma do art. 235, da Lei
Complementar distrital nº 840, de 23 de dezembro de 2011, para conclusão da Sindicância (Processo
restrito SEI nº 00050-00040923/2018-55 e Processo sigiloso SEI nº 00050.00036754/2018-59), instaurada
por meio da Portaria nº 152, de 08 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº
156, de 16 de agosto de 2018, que visa apurar a existência de possíveis transgressões disciplinares
decorrentes de falhas no acompanhamento da execução e no gerenciamento do objeto do Contrato nº
0 4 9 / 2 0 1 3 - S S P. P u b l i q u e - s e .

ANDERSON GUSTAVO TORRES

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
C I DA DA N I A

PORTARIA CONJUNTA Nº 05, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL e o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que
lhes conferem os incisos I e III, do parágrafo único, do artigo 105, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, considerando suas atribuições institucionais dadas pelo Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro
de 2019, e considerando o Plano de Trabalho aprovado constante do Processo SEI nº 00400-
00008673/2020-84, resolvem:
Art. 1º Fica estabelecida parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito
Federal e a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, com o objetivo de fomentar o
empreendedorismo de pessoas inseridas em contexto de violência e situação de vulnerabilidade social,
visando a geração de renda e a promoção de autonomia financeira.
Parágrafo único. A implementação do objeto desta Portaria Conjunta dar-se-á por meio de ajustes
específicos direcionados a cada atividade em comum, sendo que cada partícipe ficará responsável, no
âmbito de suas atribuições internas, pela expedição dos atos necessários à consecução dos objetivos
comuns, respeitadas as disposições legais e regulamentares, bem como, o Plano de Trabalho aprovado
constante do Anexo.
Art. 2º As ações com vista a implementação do objetivo constante do art. 1º serão direcionadas à
grupos historicamente excluídos das políticas públicas, tais como:
I - vítimas de crimes violentos atendidas do Programa Pró-Vítima, instituído pelo Decreto nº 39.557,
de 20 de dezembro de 2018;
II - participantes do Projeto Banco de Talentos;
III - participantes da Feira do Empreendedorismo Étnico Racial do Programa A f r o e m p r e e n d e d o r,
instituído pela Lei nº 5.447, de 15 de janeiro de 2015;
IV - integrantes do grupo Atinúké - Mulheres Negras e Empreendedorismo;
V - Incubadoras e Aceleradoras Étnicos Raciais;
VI - a População LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do DF.
Art. 3º São atribuições comuns aos partícipes:
I - prestar apoio técnico e operacional para à implementação do objetivo contido no art. 1º;
II - envidar esforços para a execução da presente Portaria Conjunta dentro dos melhores padrões de
qualidade;
III - zelar pelo bom nome dos partícipes, no âmbito das atividades decorrentes do instrumento em
questão;
IV - verificar a possibilidade de disponibilizar recursos humanos e materiais necessários para executar
as ações que busquem cumprir o objetivo contido no art. 1º;
V - divulgar a iniciativa nos locais de abrangência da Portaria Conjunta e para a população em
geral;
VI - monitorar, avaliar e divulgar os resultados da implantação desta Portaria Conjunta;
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VII - zelar para que a divulgação da Portaria Conjunta, em qualquer mídia, explicite a atuação
conjunta dos parceiros envolvidos;
VIII - buscar a implementação de ações de educação, desenvolvimento econômico e de liderança;
IX - fomentar práticas empresariais e de negócio de modo a possibilitar a competitividade; e
X - promover ações de sensibilização e articulação de atores estratégicos relacionados ao tema de
empreendedorismo.
Art. 4º Compete à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal:
I - desenvolver e supervisionar os projetos e as atividades específicas da Subsecretaria de Apoio a
Vítimas de Violência;
II - decidir sobre a metodologia aplicada nas ações decorrentes desta Portaria Conjunta;
III - manter permanente contato com a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal,
acompanhar e dar suporte técnico, no limite de suas responsabilidades, para o alcance dos objetivos
previstos nesta Portaria Conjunta;
IV - verificar a possibilidade de disponibilizar pessoal, material e demais insumos para a realização
das ações visando a efetivação do objetivo constante do art. 1º;
V - buscar organizar e participar de eventos, em conjunto com a Secretaria de Estado de Trabalho
do Distrito Federal, com vistas à implementação de ações de inclusão financeira de pessoas inseridas
em contextos de violência e situação de vulnerabilidade social; e
VI - prestar à Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal as informações necessárias para
fins de realização de avaliações, estudos, pesquisas, formulação e implementação de políticas públicas
de trabalho, emprego e renda para o público atendido.
Art. 5º Compete à Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal:
I - disponibilizar linhas de microcrédito (MPO) que apoiem a atividade dos micro e pequenos
empresários, microempreendedores individuais e empreendedores informais priorizando o atendimento
de pessoas em contexto de violência e situação de vulnerabilidade social, conforme o art. 2º,
ressalvando-se que tais ofertas estão sujeitas à aprovação cadastral e aprovação do comitê de
crédito;
II - definir, em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal,
conteúdos de relatórios, rotinas e acompanhamentos realizados dos financiamentos disponibilizados.
III - produzir material publicitário do Programa de microcrédito direcionado aos públicos especificados
no art. 2º;
IV - promover a divulgação desta Portaria em seu âmbito interno; e
V - encaminhar à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal dados estatísticos
mensais sobre o quantitativo de pessoas inseridas no Programa.
Art. 6º A presente Portaria Conjunta não contempla nenhum tipo de repasse de recursos financeiros
entre as Secretarias.
Parágrafo único. Caso as Secretarias resolvam desenvolver atividades que requeiram o repasse de
recursos, isto implicará na elaboração de instrumento específico, os quais obedecerão às condições
previstas na legislação vigente.
Art. 7º Esta Portaria Conjunta terá vigência pelo prazo de 38 meses, a contar de sua publicação,
prorrogáveis por sucessivos períodos, a critério da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do
Distrito Federal e Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal.
Art. 8º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO DO VALE ROCHA
Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal

THALES MENDES FERREIRA
Secretário de Estado de Trabalho do Distrito Federal

OBS: O Plano de Trabalho, anexo da presente Portaria, poderá ser acessado por meio do Link:
h t t p : / / w w w. s e j u s . d f . g o v. b r / p o r t a r i a - c o n j u n t a - n - 5 - d e - 1 3 - d e - f e v e r e iro-de-2020/

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº 10, DE 02 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre o Calendário de Reuniões Públicas Ordinárias do Conselho Administrativo do Fundo de
Defesa dos Direitos do Consumidor.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições legais e regimentais previstas na Lei Complementar n.º 50, de 23 de
dezembro de 1997, institui o Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor no âmbito do Distrito
Federal, no Decreto n.º 22.348, de 29 de agosto de 2001, regulamenta o respectivo Fundo, e no art.
25 do Regimento Interno do Procon-DF, aprovado pelo Decreto n.º 38.927, de 13 de março de 2018,
resolve:
Art. 1º Estabelecer o Calendário de Reuniões Públicas Ordinárias do Conselho Administrativo do
Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor para o ano de 2020, consoante datas indicadas no
quadro a seguir:

. MÊS DATAS DAS REUNIÕES

. Fevereiro 17

. Março 23

. Abril 20

. Maio 18

. Junho 22

. Julho 20

. Agosto 24

. Setembro 21

. Outubro 19

. Novembro 23

. Dezembro 21

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

DECISÕES DE 03 DE MARÇO DE 2020
ACOLHO o Relatório Final da Comissão Permanente de Sindicância (34774078), instaurada pela
Portaria nº 46, de 13/04/2017 e reinstaurada pela Portaria nº 194, de 11/11/2019. Face à Conclusão
pela inexistência de elementos capazes e suficientes para apontar a autoria da infração. DETERMINO
o arquivamento dos autos, sem prejuízo de novas consultas/procedimentos, em caso de advir motivo
novo, que mude as circunstâncias dos fatos. Encaminho estes autos à Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil- NOVACAP, para as providências cabíveis, nos termos do Relatório
Complementar da Comissão Permanente de Sindicância (34349579). Publique-se e dê ciência desta
Decisão à Controladoria- Geral do Distrito Federal.

ACOLHO o Relatório Final da Comissão Permanente de Sindicância (34774078), designada pela
Portaria n°. 46, de 13 de abril de 2014, publicada no DODF n°. 74, de 18 de abril de 2017, cuja
última alteração se deu por meio da Portaria n°. 198, de 28 de novembro de 2019, DODF n°. 228,
de 02 de dezembro de 2019. Face à Conclusão pela inexistência de elementos capazes e suficientes
para apontar a autoria da infração. DETERMINO o arquivamento dos autos, sem prejuízo de novas
consultas/procedimentos, em caso de advir motivo novo, que mude as circunstâncias dos fatos.
Encaminho estes autos à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP, para as
providências cabíveis, nos termos do Relatório Complementar da Comissão Permanente de Sindicância
(34774078). Publique-se e dê ciência desta Decisão à Controladoria- Geral do Distrito Federal.

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

EXTRATO DA DECISÃO Nº 862/2019 - GAB/SEMA
Processo nº: 00391-00003147/2019-87. Autuado (a): CÍCERO SALES DE ABREU. Objeto: Auto de
Infração nº 08414/2019. Decisão: Conhecer e dar parcial provimento recurso interposto, reformando
a Decisão SEI-GDF n.º 707/2019 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA, proferida em 1ª instância, para reduzir
o valor da penalidade de multa para R$ 5.625,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e manter
a apreensão dos espécimes irregulares, nos termos do Termo de Apreensão n° 1093/2019. As
penalidades aplicadas encontram-se previstas no art. 3º, incisos II e IV, do Decreto federal nº
6.514/2008. Fica facultada ao autuado a interposição de recurso ao Conselho de Meio Ambiente do
Distrito Federal - CONAM/DF, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da
Decisão supracitada.

JOSÉ SARNEY FILHO
Secretário de Estado do Meio Ambiente

EXTRATO DA DECISÃO Nº 876/2019 - GAB/SEMA

Processo: 0391-000458/2015. Autuado (a): MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA RIBEIRO. Objeto: Auto

de Infração nº 4422/2015. Decisão: Conhecer e negar provimento ao recurso interposto, confirmando

a Decisão nº 782.000.657/2017 - CIJU/IBRAM, proferida em 1ª instância, para manter a penalidade

de advertência. A penalidade aplicada encontra-se prevista no inciso I, artigo 45, da Lei distrital nº

41/89. Fica facultada ao autuado a interposição de recurso ao Conselho de Meio Ambiente do Distrito

Federal - CONAM/DF, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da Decisão

supracitada.

JOSÉ SARNEY FILHO

Secretário de Estado do Meio Ambiente.

EXTRATO DA DECISÃO Nº 053/2020 - GAB/SEMA

Processo: 00391-00003225/2019-43. Autuado (a): PREP COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS

LTDA (BAR FORA DO EIXO). Objeto: Auto de Infração nº 08675/2019. Decisão: Conhecer e negar

provimento ao recurso interposto, confirmando a Decisão nº 629/2019 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA,

proferida em 1ª instância, para manter a penalidade de advertência. A penalidade aplicada encontra-

se prevista no art. 16, inciso I da Lei distrital nº 4.092/2008. A constatação do cumprimento da

determinação acessória à sanção fica a cargo do IBRAM. Fica facultada ao autuado a interposição de

recurso ao Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM/DF, no prazo de 05 (cinco)

dias corridos a contar do recebimento da Decisão supracitada.

JOSÉ SARNEY FILHO

Secretário de Estado do Meio Ambiente
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