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0098-003337/2010; VIPLAN 0098-002671/2010; VIPLAN 0098-002673/2010; VIPLAN
0098-002807/2010; VIPLAN 0098-003000/2010; VIPLAN 0098-001499/2013; VIPLAN
0098-001368/2013; VIPLAN 0098-000671/2013; VIPLAN 0098-011484/2007; VIPLAN
0098-000434/2009; VIPLAN 0098-000693/2009; VIPLAN 0098-001565/2009; VIPLAN
0098-001750/2009; VIPLAN 0098-000520/2009; VIPLAN 0098-003211/2010; VIPLAN
0098-001170/2013; VIPLAN 0098-001169/2013; VIPLAN 0098-000909/2013. A reunião foi
encerrada às dezesseis e horas e trinta minutos.

A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no exercício das competências
previstas no art. 37 da Lei nº 3.106, de 27 de dezembro de 2002 e art. 75, parágrafo único,
da Lei nº 5.323, de 17 de março de 2014, realizou reunião ordinária de julgamento, com
início às dez horas do dia dezoito do mês de maio de dois mil e dezesseis, com a presença
da Presidente Mariana Urbano Samartini Coelho, juntamente com os membros titulares
componentes da terceira câmara, Ana Luisa da Cruz Figueredo Milhomem e Marcelo Vaz
Meira da Silva. Ausente o membro suplente George Maranhão Diniz. Abertos os trabalhos,
foram relatados, discutidos, analisados e postos em julgamento os processos discriminados
por nome e número, relacionados abaixo, aos quais, por unanimidade, foi negado pro-
vimento. PROCESSOS: SUELY MARIA GARCIA DIAS 0090-001815/2014; FABRÍCIO
DE ARAGÃO DOURADO 0090-002375/2014; VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA
0090-001772/2014. A Presidente declarou-se impedida de proferir voto no processo do
permissionário JOSÉ LAMEO DA SILVA, de número 0090-001777/2014. Com isso, não
havendo quorum para julgamento desse processo, será julgado na sessão do dia vinte e cinco
do mês de maio do corrente ano. Esteve presente à sessão o permissionário ANDRÉ LUIZ
FERREIRA DA SILVA, mas não apresentou as testemunhas indicadas nos processos 0090-
001426/2013 e 0090-001427/2013, os quais retornarão à defesa previa. O processo a seguir,
listado por nome e número, retornará ao NUDEF: VALERIANO NUNES MOREIRA 0090-
004001/2014. Foi Deferido o recurso do permissionário MARCIO JOSÉ FERREIRA DA
SILVA, processo 0090-001306/2014. Os processos a seguir, listados por nome e número,
relatados pelo membro George Maranhão Diniz, serão julgados no dia vinte e cinco do mês
de maio de dois mil e dezesseis: ANA SOARES MOTA 0090-001749/2014; GUILHERME
MACHADO SILVA 0090-004469/2014; ELISAERTE FERNANDES JOANA 0090-
000801/2014. Em seguida, foram distribuídos os processos discriminados por nome e nú-
mero, relacionados a seguir, para análise e julgamento no dia vinte e cinco do mês de maio
de dois mil e dezesseis. PROCESSOS: PETRONIO HENRIQUE BARBOSA 0090-
004246/2014; ZILMAR OLIMPIO DA SILVA 0090-001819/2014; ZILMAR OLIMPIO DA
SILVA 0090-001820/2014; MARIZETE MUNARETTO 0090-004205/2014; JOSÉ AUCUE-
RE DA SILVA 0090-001817/2014; EDVALDO FERREIRA SOUZA 0090-001806/2014. A
reunião foi encerrada às onze horas.

PORTARIA Nº 125, DE 11 DE MAIO DE 2016. (*)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições regimentais e considerando o disposto no inciso V, Parágrafo Único, do
artigo 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto na Resolução nº
1/2012-CEDF e, ainda, o contido no processo 084.000.148/2013, RESOLVE:
Art. 1º Declarar extinta, ex-officio, a Escola Casa da Criança, situada na QNM 4, Conjunto
"O", Lotes 34 e 36, Ceilândia - Distrito Federal, mantida pela Escola Infantil Petutinho Ltda.-
ME.
Art. 2º Informar que não houve recolhimento de acervo escolar, considerando que os res-
ponsáveis pela Escola Casa da Criança, que se acham em lugar incerto e não sabido, apesar
de notificados por meio de publicação em jornal de grande circulação e em DODF, não
compareceram junto ao órgão próprio da SEDF a fim de prestarem esclarecimentos sobre a
documentação escolar da instituição educacional.
Art. 3º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO
__________________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreção no original, publicada no DODF
nº 91, de 13 de maio de 2016, página 06.

PORTARIA Nº 134, DE 19 DE MAIO DE 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 172, inciso XXVII, do Regimento Interno desta Pasta,
aprovado pelo Decreto nº 31.195, de 21 de dezembro de 2009 e tendo em vista o disposto
no Parecer nº 77/2016-CEDF, de 10 de maio de 2016, do Conselho de Educação do Distrito
Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, e, ainda, o que consta no Processo nº
084.000121/2014, RESOLVE:
Art. 1º Recredenciar, a contar de 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2024, o
Colégio Século XXI, mantido por Colégio Século XXI Ltda., ambos com sede na QN 304,
Conjunto 2, Lote 2, Samambaia - Distrito Federal.
Art. 2º Aprovar a Proposta Pedagógica, incluindo a matriz curricular que constitui o anexo
único do citado parecer.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em, 20 de maio de 2016.

PROCESSO: 084.000274/2016 INTERESSADO: Júlia Espíndola Com fulcro no art. 3º do
Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 35.316,
de 10 de abril de 2014, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº
084.000274/2016, HOMOLOGO o PARECER Nº 81/2016-CEDF, de 17 de maio de 2016, do
Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos
seguintes termos: CONCLUSÃO - Em face do que dispõe a Resolução nº 1/2013-CEDF, o
parecer é pela declaração de equivalência ao ensino médio dos estudos realizados por Júlia
Espíndola, concluídos em 2015, no (a) LAS - Leysin American School, em Lesyn, Vaud,
Suíça, inclusive para fins de prosseguimento de estudos.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PROCESSO: 084.000275/2016 INTERESSADO: Raul Alejandro Fuentes Com fulcro no art.
3º do Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº
35.316, de 10 de abril de 2014, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº
084.000275/2016, HOMOLOGO o PARECER Nº 82/2016-CEDF, de 17 de maio de 2016, do
Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos
seguintes termos: CONCLUSÃO - Em face do que dispõe a Resolução nº 1/2013-CEDF, o
parecer é pela declaração de equivalência ao ensino médio dos estudos realizados por Raul
Alejandro Fuentes, concluídos em 1995, no(a) Escuela de Educacion Media Nº 4, em Merlo,
Buenos Aires, Argentina, inclusive para fins de prosseguimento de estudos.
PROCESSO: 084.000276/2016 INTERESSADO: Carlos Toshiro Araki Ávila Com fulcro no
art. 3º do Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto
nº 35.316, de 10 de abril de 2014, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº
084.000276/2016, HOMOLOGO o PARECER Nº 83/2016-CEDF, de 17 de maio de 2016, do
Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos
seguintes termos: CONCLUSÃO - Em face do que dispõe a Resolução nº 1/2013-CEDF, o
parecer é pela declaração de equivalência ao ensino médio dos estudos realizados por Carlos
Toshiro Araki Ávila, concluídos em 2013, no(a) Grupo Educativo Bacata, em Bogotá,
Cundinamarca, República da Colômbia, inclusive para fins de prosseguimento de estudos.
PROCESSO: 084.000294/2014 INTERESSADO: Colégio Ibe Premier Com fulcro no art. 3º
do Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº
35.316, de 10 de abril de 2014, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº
084.000294/2014, HOMOLOGO o PARECER Nº 84/2016-CEDF, de 17 de maio de 2016, do
Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos
seguintes termos: a) recredenciar, a contar de 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de
2024, o Colégio Ibe Premier, situado na Avenida São Paulo, Quadra 19, Lote 5, Setor
Tradicional - Planaltina - Distrito Federal, mantido pelo Instituto Brasileiro de Estudos
Premier Ltda.-ME, com sede no mesmo endereço; b) aprovar a Proposta Pedagógica da
instituição educacional, incluindo a matriz curricular que constitui o anexo único do presente
p a r e c e r.
PROCESSO: 084.000228/2014 INTERESSADO: Colégio Galois Com fulcro no art. 3º do
Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 35.316,
de 10 de abril de 2014, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº
084.000228/2014, HOMOLOGO o PARECER Nº 85/2016-CEDF, de 17 de maio de 2016, do
Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos
seguintes termos: a) recredenciar, a contar de 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de
2024, o Colégio Galois, situado no SGAS 601, Conjunto A, Lote 2, Brasília- Distrito
Federal, mantido pelo Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças Ltda., situado no
mesmo endereço; b) aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo as
matrizes curriculares que constituem os anexos I e II do presente parecer.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE EMPRESAS PUBLICAS
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SESSÃO 1832a - REALIZADA EM: 20/05/2015
RESOLUÇÃO

Nº: 238
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SESSÃO 1832ª - REALIZADA EM: 20/05/2016
RESOLUÇÃO

EMENTA: Dispõe sobre os procedimentos para venda ou concessão de direito real de uso
com opção de compra de imóveis de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília -
TERRACAP, nos termos do Artigo 8º da Lei Federal nº 12.996, de 18 de junho de 2014; da
Lei Complementar nº 806, de 12 de junho de 2009, e suas alterações e suas alterações por
intermédio dos seguintes dispositivos: Lei Complementar nº 816, de 7 de outubro de 2009,
Lei Complementar nº 834, de 6 de julho de 2011, Lei Complementar nº 873, de 2 de
dezembro de 2013, e da Lei Complementar nº 905, de 28 de dezembro de 2015; do Decreto
Distrital nº 35.738, de 18 de agosto de 2014; e da Portaria SEDHAB nº 69, de 3 de outubro
de 2014.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
- TERRACAP, no uso de suas atribuições estatutárias e legais, tendo em vista o contido no
Processo Administrativo nº 111.001.897/2014;
CONSIDERANDO que o Distrito Federal instituiu a Política Pública de Regularização
Urbanística e Fundiária das unidades imobiliárias e demais áreas públicas ocupadas por
entidades religiosas de qualquer culto para celebrações públicas e por entidades de as-
sistência social, conforme dispõe a Lei Complementar nº 806/2009 e suas alterações, no
intuito de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal erigiu como direito fundamental a garantia do
direito de propriedade (Artigo 5º, XXII), seguida imediatamente pela determinação de que a
propriedade deve cumprir sua função social (Artigo 5º, XXIII), transformando, assim, o
elemento função social em componente inerente ao exercício da propriedade;
CONSIDERANDO que, nos termos do Artigo 8º da Lei Federal nº 12.996, de 18 de junho
de 2014, encontram-se dispensadas dos procedimentos exigidos pela Lei Federal no 8.666, de
21 de junho de 1993, as áreas ocupadas por entidades religiosas de qualquer culto e por
entidades de assistência social que tenham se instalado até 31 de dezembro de 2006, nos
limites do Distrito Federal, e estejam efetivamente realizando suas atividades no local,
podendo, portanto, ser regularizadas, no todo ou em parte, mediante venda ou concessão de
direito real de uso com opção de compra, objeto desta Resolução;

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E
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CONSIDERANDO a edição do Decreto Distrital nº 35.738, de 18 de agosto de 2014, bem
como da Portaria/SEDHAB nº 69, de 3 de outubro de 2014, em que ambos tratam da
regulamentação da Lei Complementar nº 806/2009 e todas as suas alterações, notadamente a
Lei Complementar 905, de 28 de dezembro de 2015, que estabelece que sobre os fi-
nanciamentos dos imóveis, objeto desta Lei, não há incidência de juros remuneratórios ou
compensatórios;
CONSIDERANDO que a regularização dos imóveis pertencentes ao patrimônio desta Com-
panhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP tem caráter de interesse da Administração
Pública, tanto para a organização dos bens sob o seu domínio, com o objetivo de contribuir
para o bem estar da coletividade, quanto para fazer cumprir as funções sociais dos imóveis
sob a sua responsabilidade;
CONSIDERANDO a competência da TERRACAP, como Agência de Desenvolvimento do
Distrito Federal, em observância às normas vigentes, de promover a regularização de imóveis
de sua propriedade, não sendo aceitável a ocupação sem a devida contraprestação;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública,
notadamente legalidade, celeridade, moralidade, publicidade, eficácia e economicidade; e
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de revisão e ajustes quanto a procedimentos ad-
ministrativos a adotar e de uniformização dos procedimentos operacionais e de gestão para
venda ou concessão de direito real de uso, com opção de compra, de imóveis de propriedade
da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em obediência aos dispositivos legais
vigentes, que amparam a Política Pública de Regularização Urbanística e Fundiária das
unidades imobiliárias e demais áreas públicas ocupadas por entidades religiosas de qualquer
culto para celebrações públicas e por entidades de assistência social,

R E S O LV E :
CAPÍTULO I

A) DISPOSIÇÕES BÁSICAS
Art. 1º. A presente Resolução, de deliberação deste Órgão Colegiado, estabelece normas e
procedimentos a serem adotados por esta Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP,
por ato da Diretoria Colegiada e por solicitação da Secretaria de Estado de Gestão do
Território e Habitação - SEGETH, com vistas à regularização urbanística e fundiária das
unidades imobiliárias ocupadas por entidades religiosas de qualquer culto para celebrações
públicas, entidades de assistência social, que tenham se instalado até 31 de dezembro de
2006 nos limites do Distrito Federal e estejam efetivamente realizando suas atividades no
local, mediante venda ou concessão de direito real de uso, com opção de compra, dis-
pensados os procedimentos exigidos pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos
do disposto no Artigo 8º da Lei Federal nº 12.996, de 18 de junho de 2014.
Parágrafo Único: A regularização urbanística e fundiária das unidades imobiliárias ocupadas
por entidades religiosas de qualquer culto para celebrações públicas ou entidades de as-
sistência social será implementada de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 806,
de 12 de junho de 2009 e suas alterações, com a regulamentação dada pelo Decreto Distrital
nº 35.738, de 18 de agosto de 2014, combinado com o que estabelece o Artigo 8º da Lei
Federal nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e com o teor do constante desta Resolução.

B) DA CONVOCAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
Art. 2º. A TERRACAP promoverá a convocação das entidades que atendam às disposições
e requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 806/2009, e suas alterações, cujos pro-
cessos devidamente instruídos e com manifestação favorável da Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação - SEGETH forem encaminhados a esta Companhia, com
vistas à adoção dos procedimentos referentes à celebração de Contrato de Compra e Venda
ou de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra, conforme o
caso, contendo a caracterização da unidade imobiliária ocupada.
§ 1º. Para fins desta Resolução, a TERRACAP deverá proceder à tramitação dos processos
de regularização somente após a manifestação favorável da SEGETH, contendo certificação
nos autos, emitida pela citada Secretaria, de que foram atendidos os dispositivos legais, tais
como:
I - Certificação, nos autos, se no local vistoriado a entidade requerente já se encontrava
instalada em 31 de dezembro de 2006, e que permanece no local instalada e em fun-
cionamento.
II - As entidades religiosas de qualquer culto para celebrações públicas consistem nas que
apresentem, no todo ou em parte, em razão de suas especificidades teológicas, étnicas ou
culturais, as seguintes características:
a) desenvolvam atividades de organizações religiosas;
b) funcionem como igreja, mosteiro, convento ou similar;
c) realizem catequese, celebrações ou organizações de cultos, neste caso, deverão ser con-
sideradas no todo ou em parte, em razão das especificidades teológicas, étnicas ou culturais
das entidades religiosas.
III - As entidades de assistência social consistem naquelas que:
a) desenvolvem atividades de assistência social gratuita de atenção à criança, ao adolescente,
ao idoso, à pessoa com deficiência, ao dependente químico ou às pessoas que compro-
vadamente vivam em situações de risco;
b) preencham os requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
quanto ao seu funcionamento e na Lei Federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.
§ 2º. As entidades que tiverem apresentado requerimento de regularização junto a TER-
RACAP terão seus processos redirecionados à SEGETH para a realização da prévia instrução
de que trata este artigo, conforme estabelecido no Decreto nº 35.738, de 18 de agosto de
2014.
§ 3º. A convocação de que trata o caput deste artigo será promovida pela Diretoria de
Habitação e Regularização Fundiária - DEHAB, por meio de carta registrada (AR) junto aos
Correios.
Art. 3º. À entidade convocada pela DEHAB, nos termos do Artigo 2º desta Resolução, será
dado conhecimento do Laudo de Avaliação, elaborado pela GEPEA/DICOM, bem como do
valor do imóvel atualizado monetariamente, oportunidade em que se iniciará prazo de 90
(noventa) dias para que faça opção entre a celebração de contrato de compra e venda ou
contrato de concessão de direito real de uso, com opção de compra. Havendo necessidade, o
referido prazo poderá ser prorrogado, por igual período, desde que requerido tempesti-
vamente dentro desses 90 (noventa) dias.
Parágrafo Único: Os imóveis contemplados na Lei Complementar nº 806/2009, cujos in-
teressados não atenderem à convocação da DEHAB no prazo acima, para dar continuidade à
regularização, serão incluídos em Licitação Pública a ser realizada pela TERRACAP, res-
guardado o exercício do direito de preferência. Neste caso, não serão consideradas as
condições especiais de avaliação, constantes da referida Lei Complementar.

CAPÍTULO II
A) DO MODO DE AQUISIÇÃO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS

Art. 4º. As unidades imobiliárias pertencentes à Companhia Imobiliária de Brasília - TER-
RACAP, nas quais sejam admitidos os usos para atividades religiosas ou de assistência
social, serão transferidas às legítimas ocupantes por meio de Contrato de Compra e Venda ou
Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, com opção de compra, após o devido
reconhecimento e certificação pela Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação
- SEGETH de que a entidade tenha se instalado no imóvel até 31 de dezembro de 2006 e
esteja efetivamente realizando suas atividades no local.

B) DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA
Art. 5º. Optando a legítima ocupante pela celebração de Contrato de Concessão de Direito
Real de Uso, com opção de compra, o prazo contratual será de até 30 (trinta) anos, podendo
ser prorrogado por igual período desde que sejam cumpridas todas as exigências previstas na
Lei Complementar nº 806/2009 e suas alterações e no Decreto nº 35.738/2014.
§ 1º. O valor das unidades imobiliárias ocupadas por entidades religiosas de qualquer culto
para celebrações públicas, entidades de assistência social, estabelecido nos termos do Artigo
3º desta Resolução e com observância aos critérios específicos que levarão em conta,
prioritariamente, a restrição de uso de que trata o § 2º, do art. 2º, do Decreto Distrital nº
35.738/2014, o alcance social das atividades mencionadas e o valor da terra nua, apurado em
31 de dezembro de 2006, será aprovado por Diretoria competente e chancelado por meio de
decisão da Diretoria Colegiada, considerando o inteiro teor de cada processo de regu-
larização.
§ 2º. Fica vedada a transferência dos direitos sobre a concessão de direito real de uso por ato
inter-vivos, devendo tal restrição constar da escritura e do registro do imóvel.
§ 3º. Fica estabelecido o percentual de 0,3% (zero vírgula três por cento) mensal, a incidir
sobre o valor do imóvel, a título de concessão de direito real de uso.
Art. 6º. A Concessão de Direito Real de Uso poderá ser gratuita desde que a entidade
religiosa ou a entidade de assistência social comprove que, no imóvel concedido, presta ou
prestará serviços, execute programas ou projetos de atenção, de forma gratuita, continuada,
permanente e planejada, a crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, depen-
dentes químicos ou pessoas que comprovadamente vivam em situações de risco, além de
comprovar o cumprimento das exigências legais.
Art. 7º. O pedido de concessão de direito real de uso gratuito deve ser apresentado e
acompanhado de Plano de Ação que será encaminhado pela DEHAB à Secretaria de Estado
que tenha atribuição na área de atuação do Interessado.
Parágrafo Único: A Secretaria de Estado pertinente apreciará o Plano de Ação proposto que
deverá indicar e descrever os serviços, programas ou projetos que serão desenvolvidos como
contrapartida pela gratuidade financeira da concessão de direito real de uso, desde que sejam
atendidas todas as exigências legais de certificação, cuja análise dos documentos necessários
é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SE-
GETH, conforme estabelecido no Artigo 4º.
Art. 8º. A Secretaria de Estado que apreciará o Plano de Ação proposto, nos casos de
concessão de direito real de uso gratuito, caberá emitir parecer para a TERRACAP, opi-
nando:
I - pelo seu acolhimento;
II - por diligência destinada ao aprimoramento do Plano de Trabalho; e
III - por sua rejeição.
Parágrafo Único: Acolhido o Plano de Ação pela Secretaria de Estado que tenha atribuição
na área de atuação da entidade interessada, o autuado será encaminhado à DEHAB para
manifestação com relação ao cumprimento do que estabelece o Artigo 12, caput, e parágrafos
do Decreto nº 35.738/2014.
Art. 9º. Constatado, a qualquer tempo, que a entidade religiosa ou a entidade de assistência
social não faz jus à concessão de direito real de uso gratuito, a Secretaria de Estado que
tenha atribuição de acompanhar o Plano de Ação, na área de atuação do Interessado,
comunicará o fato à TERRACAP.
§1º. Na hipótese de ocorrer o estabelecido no caput, caberá à DEHAB adotar as providências
administrativas, promovendo articulação com a Diretoria da TERRACAP pertinente com
vistas à cobrança do valor devido referente ao período em que não houve a realização das
atividades previstas no Plano de Ação aprovado e acolhido.
§2º. Restando frustradas as medidas administrativas, deverá ser provocada a ACJUR para
adoção de medidas judiciais pertinentes.
§3º. A entidade religiosa ou entidade de assistência social, anualmente, deverá apresentar
parecer à TERRACAP, expedido pela Secretaria de Estado competente, que ateste a con-
tinuidade da execução das atividades propostas no respectivo Plano de Ação.

C) DA OPÇÃO DE COMPRA
Art. 10º. Será facultada à legítima ocupante a opção de compra do imóvel, cujo direito
deverá ser exercido a qualquer tempo, no prazo de vigência do Contrato de Concessão de
Direito Real de Uso com Opção de Compra, inclusive de forma parcelada em até 240
(duzentos e quarenta) meses.
Parágrafo Único: O concessionário não fará jus ao abatimento das parcelas pagas a título de
contraprestação pela concessão de direito real de uso do montante estipulado no Artigo 3º
desta Resolução.
Art. 11º. Será considerado como valor de venda aquele estabelecido nos termos do Artigo 3º
desta Resolução combinado com o § 1º do Artigo 5º, o qual poderá ser parcelado em até 240
(duzentos e quarenta) meses, não se exigindo entrada inicial, nos termos da Lei Com-
plementar nº 905, de 28 de dezembro de 2015.
§ 1º. O valor do imóvel, tanto na concessão de direito real quanto na compra, será atualizado
no dia 1º de janeiro de cada ano, tomando-se por base a variação acumulada do Índice Geral
de Preços de Mercado - IGPM, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), até 31 de dezembro do
ano anterior.
§ 2º. Na hipótese de extinção do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), o mesmo será substituído na seguinte ordem: INPC, IGP-DI, IPCA-
E (IBGE) e IPC (FIPE).

D) DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO
Art. 12. Os imóveis, objetos da Política Pública de Regularização Urbanística e Fundiária das
unidades imobiliárias ocupadas por entidades religiosas e por entidades de assistência social,
instituída pela Lei Complementar nº 806/2009, terão seu valor nominal pago em reais, das
seguintes maneiras:
I - à vista, com prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias, contados da publicação no Diário
Oficial do Distrito Federal da homologação pela Diretoria Colegiada;
II - a prazo, em até 240 (duzentos e quarenta) meses, com prazo para a primeira parcela em
até 30 (trinta) dias - contados da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal da
homologação pela Diretoria Colegiada; e
III - o Interessado poderá realizar aportes de valor para pagamento a qualquer tempo, o que
reduzirá o saldo devedor, não caracterizando novação.
Art. 13. Sobre o valor nominal do imóvel, calculado nos termos do Artigo 3º desta Re-
solução, salvo a hipótese de solicitação para quitar ou amortizar o saldo devedor, incidirá a
atualização monetária prevista no artigo 11 §1.
Art. 14. Sobre o saldo devedor incidirá atualização monetária nos seguintes termos:
I - Para os financiamentos com periodicidade inferior a 1 (um) ano, contados a partir da
assinatura do contrato, não incidirá atualização monetária, nos termos na Lei nº 10.192, de 14
de fevereiro de 2001;
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II - Para os financiamentos com periodicidade superior a 12 (doze) meses, contados a partir
da assinatura do contrato, incidirá atualização monetária anual, nos termos da Lei Com-
plementar nº 905, de 28 de dezembro de 2015, sendo que o índice a ser utilizado para a
atualização será o do dia 31 de dezembro do ano anterior; corrigindo-se o valor da prestação
a partir da data de assinatura do contrato, de acordo com a variação relativa do Índice Geral
de Preços do Mercado (IGPM) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), calculado de acordo com
a variação pro-rata tempore die; e, na hipótese de extinção deste indicador, o mesmo será
substituído na seguinte ordem: INPC, IGP-DI, IPCA-E (IBGE) e IPC (FIPE);
III - Os financiamentos não poderão ultrapassar o prazo de 240 (duzentos e quarenta) meses,
conforme previsto na Lei Complementar nº 806/2009, contados a partir da data de publicação
do contrato no Diário Oficial do Distrito Federal; e
IV - Não haverá a incidência de juros remuneratórios ou compensatórios nos financiamentos
dos imóveis regularizados com base nesta resolução, nos termos da Lei Complementar nº
806/2009 e suas alterações.

E) DA METODOLOGIA DO CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR INICIAL
Art. 15. Considerar-se-á como saldo devedor inicial a parcelar, o valor fixado, a título de
venda, nos termos do Artigo 3º desta Resolução, observados os critérios específicos que
levarão em conta, prioritariamente, a restrição de uso de que trata o § 2º do Artigo 2º do
Decreto Distrital nº 35.738/2014, o alcance social das atividades mencionadas e o valor da
terra nua apurado em 31 de dezembro de 2006, em reais, deduzido eventual valor da entrada,
caso haja.

F) DO CÁLCULO DAS PRESTAÇÕES, MULTAS E SUSPENSÃO
Art. 16. Calcula-se o valor nominal da prestação dividindo-se o valor do saldo devedor
devidamente atualizado, nos termos do Artigo 15 desta Resolução pela quantidade de par-
celas vincendas.
Art. 17. No caso de atraso no pagamento, serão acrescidos à prestação multa de 2% (dois por
cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, bem como a incidência de
atualização monetária de acordo com a variação prevista nesta Resolução.
Parágrafo Único: Nesta hipótese, além dos acréscimos previstos no caput deste artigo, serão
adotadas pela TERRACAP as medidas pertinentes à recuperação dos valores devidos.
Art. 18. Havendo determinação judicial de suspensão dos pagamentos, o saldo devedor do
imóvel será atualizado monetariamente na forma prevista nesta Resolução.

G) DO PAGAMENTO A PRAZO NO CASO DE COMPRA E VENDA
Art. 19. Para os imóveis financiados, as prestações serão mensais e sucessivas, com base na
legislação vigente, vencendo-se a primeira parcela em até 30 (trinta) dias após a lavratura do
pertinente Instrumento Público.
Art. 20. No caso de compra e venda, será adotado o sistema de alienação fiduciária como
garantia do financiamento, de acordo com o disposto na Lei nº 9.514/97.

CAPÍTULO III
DOS PRAZOS

Art. 21. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluído será o dia do início e incluído o do
vencimento.
Art. 22. O horário de atendimento presencial da TERRACAP é das 8h às 19h, inin-
terruptamente, de segunda a sexta-feira, no SAM - Setor de Áreas Municipais, Bloco-F,
Edifício Sede TERRACAP.
Art. 23. Os recursos interpostos fora dos prazos recursais dispostos nesta Resolução não
serão conhecidos.
Art. 24. Da data de publicação da homologação pela Diretoria Colegiada no DODF, terá o
Promitente Comprador ou o Concessionário o prazo de 30 (trinta) dias para assinar o contrato
e efetuar o pagamento do preço à vista, da primeira parcela ou, caso haja, da entrada
inicial.
Art. 25. Da lavratura da Escritura Pública correspondente terá a entidade prazo de:
I - 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento da primeira parcela, tratando-se de imóvel
vendido a prazo; e
II - 60 (sessenta) dias para apresentar à TERRACAP o comprovante de registro da Escritura
Pública correspondente no Cartório de Registro de Imóveis competente, devendo constar,
obrigatoriamente, o estabelecido no parágrafo único do Artigo 22 desta Resolução no caso de
venda e o contido no §2º do Artigo 5º no caso de concessão de direito real de uso, sob pena
de pagamento de multa de 10% a incidir sobre o valor nominal da parcela até a efetiva
regularização, salvo justo motivo a ser apreciado pela TERRACAP.
Parágrafo Único: Não havendo cumprimento do previsto no Inciso II deste Artigo, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, a TERRACAP providenciará o necessário registro na escritura
pública, sendo que todo o custo administrativo para tal serviço será lançado na primeira
parcela vincenda.

CAPÍTULO IV
A) DA POSSE, DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, DO CONTRA-
TO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA E

VENDA E DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
Art. 26. A posse em que estará investida a entidade legítima ocupante do imóvel a ser
regularizado se manterá enquanto estiver adimplente, pelo que se obriga a manter, conservar
e guardar o imóvel; a ela incumbindo o pagamento pontual de todos os impostos, taxas e
quaisquer outras contribuições, preços públicos ou encargos que incidam ou venham a incidir
sobre o imóvel.
§ 1º. O inadimplemento das obrigações contratadas constituirá o devedor em mora, in-
dependentemente de notificação extrajudicial ou judicial.
§ 2º. Constituído em mora a entidade legítima ocupante do imóvel a ser regularizado, com
atraso nos pagamentos superior a 90 (noventa) dias, serão iniciados pela GERAC/DICOM,
em articulação com a DEHAB, os procedimentos relacionados à execução da garantia, nos
termos estabelecidos por legislação específica, em especial na Lei nº 9.514/97, bem como o
disposto na Resolução nº 229/2011 - CONAD.
§ 3º. A falta de recebimento de aviso para pagamento e/ou cumprimento de obrigação
prevista no contrato não isenta o Interessado das penalidades decorrentes da mora.
§ 4º. Caso a entidade legítima ocupante do imóvel a ser regularizado não tenha acesso ao
boleto bancário ou equivalente, deverá comparecer à TERRACAP para efetuar o paga-
mento.
Art. 27. A Escritura Pública será lavrada em nome da entidade ocupante do imóvel a ser
regularizado, sendo vedada a inclusão de qualquer outra pessoa física ou jurídica.
Art. 28. Constarão da Escritura Pública todas as cláusulas referentes aos direitos e obrigações
previstos nesta Resolução, bem como os inerentes à Alienação Fiduciária, na forma prevista
na Lei nº 9.514/97 e na Resolução nº 229/2011 - CONAD.
§ 1º: A proibição da alteração de uso da unidade imobiliária alienada ou concedida na forma
da Lei Complementar nº 806, de 12 de junho de 2009, deve constar, obrigatoriamente, como
cláusula resolutiva, da escritura de transferência, bem como do registro do imóvel, ou do
contrato de concessão, sendo que o descumprimento das condições avençadas dará ensejo à
reversão do imóvel à propriedade da TERRACAP, não cabendo qualquer indenização contra
esta Companhia Imobiliária.

§ 2º: No caso de aplicação da alienação fiduciária, a diferença entre o valor da avaliação em
condições especiais e o valor venal de mercado atualizado será acrescida ao valor da dívida
a título de encargo contratual.
Art. 29. A entidade legítima ocupante do imóvel a ser regularizado deverá efetuar os
pagamentos de sua responsabilidade constantes da Escritura Pública.
Art. 30. Para todas as modalidades de pagamento a prazo, o PROMITENTE COMPRADOR
ou o CONCESSIONÁRIO deverá apresentar à TERRACAP, no prazo de 30 (trinta) dias -
contados da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal da homologação pela Diretoria
Colegiada -, via protocolo, cópia autenticada em cartório dos documentos listados nos incisos
a seguir:
I - documentação oficial que comprove sua existência legal, acompanhada de certidões
comprobatórias de eleição dos administradores registradas no(s) órgão(s) competente(s);
II - certidão de distribuição de falências e concordatas do TJDFT e da comarca onde for a
sede do licitante, quando diferir;
III - certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
para com a Receita Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN;
IV - certidão de regularidade fiscal perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal;
V - certidão relativa a Contribuições Previdenciárias emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
VI - certidão negativa de débitos trabalhistas;
VII - reconhecimento e certificação da condição de entidade de assistência social - § 2º do
Artigo 1º da Lei Complementar nº 806/2009; e
VIII - alterações societárias realizadas na vigência do financiamento deverão ser comu-
nicadas à TERRACAP no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva alteração,
mediante entrega de toda a documentação acima devidamente atualizada.
§ 1º. O PROMITENTE COMPRADOR ou o CONCESSIONÁRIO deverá protocolizar a
documentação integral, ainda que dentre os documentos haja anotação inadequada ou in-
suficiente para os fins a que se destina.
§ 2º. Na hipótese de apresentação de documento com anotação inadequada ou insuficiente, a
GERAC/DICOM, em articulação com a DEHAB, promoverá a convocação do PROMI-
TENTE COMPRADOR ou do CONCESSIONÁRIO para que manifeste o interesse no
pagamento à vista ou requerer prazo para apresentação de documentação satisfatória de até
30 (trinta) dias.
§ 3º. O representante legal da entidade legítima ocupante poderá ser representado por
procurador, mediante apresentação do respectivo instrumento público original, com poderes
expressos e específicos para tal fim, inclusive para receber citação e representar a entidade
legítima ocupante em juízo, sendo ao procurador vedado representar mais de uma entidade
legítima ocupante, em processo de regularização junto à TERRACAP.
Art. 31. Se, eventualmente, a TERRACAP pagar algum dos encargos inerentes ao imóvel, a
entidade ocupante do imóvel a ser regularizado deverá reembolsá-la, imediatamente após ser-
lhe comunicado e apresentado o documento respectivo, observadas as mesmas penalidades
moratórias e consequências de eventual inadimplemento.
Art. 32. Com o pagamento do saldo devedor, seus encargos e obrigações acessórias, con-
solida-se na pessoa do comprador a propriedade do imóvel, devendo constar cláusula re-
solutiva que explicite que o pagamento do saldo devedor não afasta o poder de fiscalização
e o compromisso do adquirente em manter o uso do imóvel na forma da Lei Complementar
nº 806/2009 e suas alterações.
Parágrafo Único: Qualquer quitação conferida pela TERRACAP acha-se está condicionada a
apuração posterior de eventual diferença entre os valores efetivamente pagos e a atualização
monetária a eles correspondente, ainda que tal ressalva não conste expressamente do res-
pectivo recibo.
Art. 33. Em caso de rescisão do contrato, serão deduzidos, das parcelas a serem even-
tualmente devolvidas pela TERRACAP, os valores de tributos, taxas, multas, preços públicos
e demais obrigações acessórias que incidirem sobre o imóvel até a data da efetiva imissão da
TERRACAP na posse.
Art. 34. Os imóveis objetos de Alienação Fiduciária cuja propriedade se resolver em favor da
TERRACAP serão alienados em leilão público, na forma descrita na Lei nº 9.514/97; e serão
incluídos, no débito a ser executado, os tributos, preços públicos, multas, taxas e todas as
despesas legais que acompanham o imóvel.

B) DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL A TERCEIRO
Art. 35. O imóvel somente poderá ser transferido, mediante quitação do saldo devedor, a
outras pessoas jurídicas que desenvolvam as mesmas atividades e possuam as mesmas
características da entidade originária e desde que haja prévia, escrita e expressa anuência da
TERRACAP, e que:
I) as partes envolvidas na negociação formalizem o requerimento de transferência, assumindo
o pretenso Adquirente a responsabilidade de pagar à TERRACAP a diferença entre o valor
de venda fixado nos termos da lei específica e o valor venal atualizado ou de mercado com
a inclusão do máximo potencial construtivo, cuja avaliação será realizada pela TERRA-
CAP;
II) seja(m) apresentado(s) documento(s) descritos no Art. 31 desta Resolução;
III) o contrato envolvido na negociação deve estar adimplente, bem como deve estar adim-
plente, em qualquer tipo de obrigação, junto à TERRACAP, o pretenso Adquirente; e
IV) pague taxa administrativa relativa à transferência e/ou alteração contratual, estabelecida
em normativo interno.
§ 1º. Constatado pela TERRACAP que o imóvel foi cedido ou transferido a outra pessoa
jurídica que desenvolva as mesmas atividades e possua as mesmas características da entidade
originária, sem atendimento ao previsto no caput deste artigo, ocorrerá o vencimento an-
tecipado do saldo devedor, quando o Interessado tiver optado pelo parcelamento.
§ 2º. Na hipótese de terceiros não preencherem os requisitos previstos no caput deste artigo,
deverá ser cobrada a diferença entre o valor de venda e o valor venal de mercado na data da
constatação, sem prejuízo das demais medidas administrativas e judiciais cabíveis.
§ 3º. Os contratos devem conter cláusula resolutiva expressa com a previsão de reversão do
imóvel ao patrimônio da TERRACAP, na hipótese de descumprimento do disposto na Lei
Complementar nº 806/2009, no Decreto nº 35.738/2014 e na presente Resolução, não ca-
bendo qualquer indenização contra a TERRACAP, mesmo após quitação integral do imóvel
ou aquisição do mesmo por intermédio de hasta pública ou leilão, devendo tal cláusula
constar obrigatoriamente do registro do imóvel.
§ 4º. Caso não haja a quitação estabelecida no caput, em 90 (noventa) dias, serão iniciados
pela TERRACAP os procedimentos relacionados à execução da Alienação Fiduciária (Lei nº
9.514/97).
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CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Fica sob a responsabilidade da Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária
(DEHAB) a notificação para regularização dos imóveis de propriedade da TERR A C A P,
contemplados pela Lei nº 806/2009, mas cujos procedimentos de regularização não foram
adotados.
Art. 37. Os interessados em regularizar os imóveis contemplados pela Lei Complementar nº
806/2009 e que possuam dívidas decorrentes de multa pela não apresentação de carta de
habite-se, com relação a contratos de concessão já extintos, poderão aderir à fórmula de
cálculo prevista no § 4ºdo Artigo 77 da Resolução-CONAD nº 235/2014.
Parágrafo Único: Quanto à adesão tratada no caput, aos imóveis objeto de regularização
fundiária, nos termos da Lei Complementar nº 806/2009, não se aplica o previsto no § 8º do
Art. 77 da Resolução-CONAD nº 235/2014, tendo em vista as condições especiais de
regularização tratadas na Lei Complementar nº 806/2009.
Art. 38. De acordo com a LAI - Lei de Acesso a Informações, Lei Federal nº 12.527 / 2 0 11 ,
com vistas ao cumprimento do Parágrafo único, do Artigo 21 da Lei Complementar nº
806/2009, a TERRACAP disponibilizará no site www.terracap.df.gov.br, para conhecimento,
a listagem das unidades imobiliárias ocupadas por entidades religiosas e por entidades de
assistência social de que trata a Lei Complementar nº 806/2009, e suas alterações, combinado
com a Lei Federal nº 12.996/2014, regulamentada pelo Decreto nº 35.738/2014 e nos termos
da presente Resolução, na medida em que forem devidamente regularizadas.
Art. 39. A TERRACAP providenciará a realização de vistorias ordinárias periódicas e de
regulares consultas à matrícula dos imóveis regularizados nos termos da Lei Complementar
n° 806/2009, com vistas a assegurar o cumprimento dos requisitos elencados na legislação
específica, apresentando relatório circunstanciado sobre o tema aos órgãos superiores da
T E R R A C A P.
Parágrafo Único: A realização das vistorias ordinárias previstas no caput deste artigo não
impede a realização de vistorias extraordinárias, a qualquer tempo, pela TERRACAP, para
verificação dos requisitos legais de utilização da área.
Art. 40. Esta resolução revoga a Resolução nº 236, de 12 de dezembro de 2014, entrando em
vigor na data de sua aprovação, sendo inaplicáveis as normas existentes que não estejam de
acordo com seus termos e com a Lei Complementar nº 806/2009, e suas alterações, bem
como a Lei Federal nº 12.996/2014.

JULIO CESAR AZEVEDO REIS
Presidente

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO Nº 428, DE 18 DE MAIO DE 2016.
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do Regimento Interno,
aprovado pelo Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2007, RESOLVE: TORNAR SEM
EFEITO a Portaria nº 54, de 11 de março de 2016, publicada no DODF nº 49, de 14 de
março de 2016, página 49.

JAYME AMORIM DE SOUSA

INSTRUÇÃO Nº 429, DE 20 DE MAIO DE 2016.
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL -
DETRAN/DF - no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, incisos XI e XX, do

Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2007, e na forma da
Instrução nº 731/2012, RESOLVE:
Art. 1º ATUALIZAR O CREDENCIAMENTO da empresa privada CLINICA MÉDICA E
PSICOLÓGICA SÃO PEDRO LTDA-EPP, nome fantasia CLINICA MÉDICA E PSICO-
LÓGICA SÃO PEDRO, inscrição no CNPJ nº 18.001.824/0001-41, situada na QNA 15, Lote
13, Taguatinga, Brasília-DF, CEP 72.110-150, PROCESSO nº 055.029453/2015.
Art. 2º A atualização é válida até a próxima convocação no segundo semestre de 2016.
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data da publicação.

JAYME AMORIM DE SOUSA

INSTRUÇÃO Nº 430, DE 20 DE MAIO DE 2016.
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 100, Inciso XLI, do Regimento Interno,
aprovado pelo Decreto nº 27.784 do DETRAN/DF de 16 de março de 2007, tendo em vista
o disposto na Instrução 363/2011, RESOLVE:
Art. 1º Renovar pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do termo de
obrigações, para uso de código para gravames financeiros de compra e venda com Reserva
de Domínio, Alienação Fiduciária em Garantia, Penhor de Veículos e Arrendamento Mer-
cantil ou Leasing o acesso e uso do sistema do Detran-DF, restringe-se aos acessos das
funções 2550 e 2001, que corresponde o registro de contratos e a consulta dos registros
realizados, conforme a Resolução 320/2009 do Contran, Processo nº 055.013571/2016,
GUERRA S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS, CNPJ 88.665.146/0001-05.
Art.2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

JAYME AMORIM DE SOUSA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA

PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

SUBSECRETARIA DE ORDENAMENTO DAS CIDADES

DIRETORIA DE ATIVIDADES EM MOBILIARIO URBANO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 07, DE 13 DE MAIO DE 2016.
A DIRETORA DE ATIVIDADES EM MOBILIARIO URBANO, DA SUBSECRETARIA
DE ORDENAMENTO DAS CIDADES, DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO
TERRITORIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Decreto n º 31.725 DE 25 DE MAIO DE 2010 e pelo Decreto nº 36.339,
de 28 de janeiro de 2015, em atendimento a Lei nº 4.257, de 02 de dezembro de 2008 e
Decreto nº 30.090 de 20 de fevereiro de 2009, RESOLVE:
Art. 1º Publicar os indeferimentos de Regularização de Ocupação de Área Pública, sito à
SHIN QI-02, A/E , Box 03-Praça Mini Mall-Lago Norte constante do Processo nº 364-
001.182/2010, da Senhora Rosana Carniello Fonseca e sito à SHIN QI-02, A/E , Box 05-
Praça Mini Mall-Lago Norte constante do Processo nº 364-001.184/2010, da Senhora Simone
Carniello Fonseca, com base no artigo 2º, da Lei 4.257 de 02 de dezembro de 2008, e
Decreto regulamentador.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

DEYSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 08, DE 13 DE MAIO DE 2016.
A DIRETORA DE ATIVIDADES EM MOBILIARIO URBANO, DA SUBSECRETARIA
DE ORDENAMENTO DAS CIDADES, DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO
TERRITORIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Decreto n º 31.725 DE 25 DE MAIO DE 2010 e pelo Decreto nº 36.339,
de 28 de janeiro de 2015, em atendimento a Lei nº 4.257, de 02 de dezembro de 2008 e
Decreto nº 30.090 de 20 de fevereiro de 2009, RESOLVE:
Art. 1º Publicar a anulação do "Termo de Autorização de Uso Não-Qualificado" nº 295/2013
do Quiosque nº 62, sito à SCIA 1ª Avenida, Quadra 14, Praça Administrativa-SC I A - D F,
concedido à Senhora Sonia Maria Monte Almeida, CPF nº 538.191.791-00, Processo nº 362-
004.361/2013, com base nos artigos 2º, I e II , 4º, I e II e 9º, I, II e III do Decreto nº
30.090/2009 que regulamenta à Lei nº 4.257/2008.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

DEYSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 45, DE 20 DE ABRIL DE 2016.
A ADMINISTRADORA REGIONAL, DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
DO DISTRTIO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 53, Inciso
XXXIII, do Regimento Interno das Administrações Regionais, aprovado pelo Decreto nº
16.247/1994, e com base no que preceitua o § 2º do artigo 214, da Lei Complementar nº 840,
de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela ORDEM DE SERVIÇO Nº
22, DE 28 DE MARÇO DE publicada no DODF nº 63, de 04 de abril de 2016, página.
49.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

MARIA ANTÔNIA RODRIGUES MAGALHÃES

RETIFICAÇÃO
Na Ordem de Serviço nº 21, de 28 de março de 2016, publicada no DODF nº 63, de 04 de
abril de 2016, página. 49, ONDE SE LÊ: "Art. 3º Determinar que a referida apuração seja
realizada no prazo de 30 (trinta) dias...", LEIA-SE: "Art. 3º Determinar que a referida
apuração seja realizada no prazo de 60 (sessenta) dias…" permanecendo inalterado os demais
termos.

Na Ordem de Serviço nº 22, de 01 de abril de 2016, publicada no DODF nº 63, de 04 de
abril de 2016, página 49, republicada no DODF nº 70, de 13 de abril de 2016, alterada em
sua composição pela Ordem de Serviço nº 37, de 02 de maio de 2016, publicada no DODF
nº 84, de 4 de maio de 2016, ONDE SE LÊ: "Art. 3º Determinar que a referida apuração seja
realizada no prazo de 30 (trinta) dias...", LEIA-SE: "Art. 3º Determinar que a referida
apuração seja realizada no prazo de 60 (sessenta) dias…" permanecendo inalterado os demais
termos.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

ORDEM DE SERVIÇO Nº 31, DE 17 DE MAIO DE 2016.
O ADMINISTRADOR REGIONAL, DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE
PIRES DO DISTRITO FEDERAL,Interino, no uso de suas atribuições legais e no uso das
atribuições conferidas pelo artigo 64, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº
16.246, de 29 de dezembro de 1994, considerando o ordenamento gerencial e administrativo
da Administração Regional de Vicente Pires do Distrito Federal, considerando que a des-
centralização administrativa constitui valioso instrumento para maior agilização das rotinas e
procedimentos administrativos, RESOLVE:
Art. 1º Delega competências a (o) Chefe de Gabinete da Administração Regional de Vicente
Pires para praticar, em conformidade com a legislação de regência, os seguintes atos ad-
ministrativos:
I - Despachar processos a outros Órgãos e Entidades da Administração Pública do Distrito
Federal;
II - Subscrever ofícios a outros Órgãos, Entidades da Administração Pública do Distrito
Federal, Órgãos Federais, Associações, Sindicatos, Cooperativas e Empresas Privadas;
III - Emitir memorandos e despachos, para encaminhamentos e instrução de matérias no
âmbito desta Administração Regional;
IV - Encaminhar Subscrever cartas à pessoa física;
V - Designar:
a) Executores de contratos e convênios e de outros ajustes;
b) Substitutos para afastamentos e impedimentos legais de titulares de cargos em comis-
são;
c) Comissões que tratam de atos administrativos em geral.
VI - Lotar, relatar/remanejar, redistribuir e remover servidores.
VII - Certificar e atestar ocorrências relacionadas à vida funcional dos servidores.
Art. 2º A presente delegação de competência é extensiva aos respectivos substitutos, quando
no exercício legal da função.
Art. 3º Os delegatórios deverão comunicar ao titular da Administração Regional de Vicente
Pires do Distrito Federal, os atos efetivados em decorrência da presente delegação, por meio
de relatório mensal.
Art. 4º Sem prejuízo da validade desta Portaria, poderão ser avocados em qualquer opor-
tunidade, no todo ou em parte, pelo titular da Administração Regional de Vicente Pires do
Distrito Federal, as atribuições aqui delegadas.
Art. 5º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

RENATO SANTANA DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO

TERRITÓRIO E HABITAÇÃO


