
CONSELHO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 219, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022

Dispõe sobre a concessão e renovação de registro de organizações da sociedade civil

O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DA

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL,

órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento aos direitos da criança

e do adolescente, de acordo com os artigos 90 e 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente

- ECA, Lei nº 8.069/90, nos termos do artigo 17 do seu Regimento Interno e da Resolução

Normativa nº 102, de 28 de abril de 2022, e deliberação na 330ª Reunião Ordinária da

Plenária do CDCA/DF, resolve:

Art. 1º Ficam concedidos e renovado os registros das entidades constantes do anexo único

desta Resolução.

Art. 2º As entidades que não solicitarem a reavaliação ou a renovação do respectivo registro

na data prevista no anexo único desta Resolução terão seus registros cancelados junto ao

CDCA/DF.

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

JOÃO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA

Presidente

 

ANEXO ÚNICO

Organização

da Sociedade

Civil

CNPJ Processo

Data do

Registro ou

da

Renovação

Regime de

Atendimento

Data para

solicitar

reavaliação

bianual

Data para

solicitar

renovação

do registro

Federação

habitacional

Sol Nascente

03.635.287/0001-

14

00400-

00027200/2022-

48

25/10/2022

Apoio

Socioeducativo

em Meio Aberto

02/09/2024 24/07/2026

Associação de

amigos do

Museu do

Celular -

AAMC

35.371.815/0001-

05

00400-

00059912/2021-

45

25/10/2022

Apoio

Socioeducativo

em Meio Aberto

02/09/2024 24/07/2026

Associação

Santos

Inocentes

Mártires

09.649.920/0001-

00

00400-

00031609/2020-

05

25/10/2022
Acolhimento

Institucional
02/09/2024 24/07/2026

Casa

Transitória de

Brasília

02.561.587/0001-

33

00400-

00039426/2022-

91

25/10/2022
Acolhimento

Institucional
02/09/2024 24/07/2026

SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

PORTARIA Nº 239, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022

Dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural

do Distrito Federal - CONDEPAC, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das

atribuições que lhe confere o inciso III do parágrafo único do Art. 105 da Lei Orgânica do

Distrito Federal, resolve:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a composição e o funcionamento do Conselho de Defesa

do Patrimônio Cultural do Distrito Federal – CONDEPAC-DF, instituído pelo art. 23 da Lei

Complementar nº 934, de 7 de dezembro de 2017.

Art. 2º O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal – CONDEPAC-

DF é órgão colegiado deliberativo, consultivo, fiscalizador e normativo, com composição

paritária entre o Poder Público e a sociedade civil, vinculado à Secretaria de Cultura e

Economia Criativa.

Parágrafo único. O apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento do

CONDEPAC-DF é prestado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa ou por entidade

vinculada, nos termos do regulamento.

Art. 3º São atribuições do CONDEPAC-DF:

I – propor e opinar sobre diretrizes, programas de ação e instrumentos de identificação,

reconhecimento, proteção, salvaguarda, promoção e valorização do patrimônio cultural

material e imaterial;

II – deliberar privativamente sobre tombamento de bens móveis e imóveis e registro de

formas de expressão, manifestações, saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações e

lugares como patrimônio cultural do Distrito Federal, bem como sobre cancelamento

de registro e tombamento;

III – opinar sobre propostas de legislação, normas e projetos relativos a proteção e

fiscalização do patrimônio cultural, inclusive do Conjunto Urbanístico de Brasília e

sua área de tutela;

IV – opinar sobre aceitação de doações, alienação, aquisição e desapropriação de bens

culturais pela Administração Pública do Distrito Federal;

V – opinar sobre propostas de intervenção física em bens materiais tombados como

patrimônio cultural do Distrito Federal; e

VI – articular-se e colaborar com o Conselho de Cultura do Distrito Federal - CCDF e

seus órgãos regionais e setoriais nas áreas de sua competência.

Art. 4º O CONDEPAC-DF é composto por 24 conselheiros, indicados da seguinte

forma:

I – 07 (sete) conselheiros titulares com cargos natos da Secretaria de Estado de Cultura

e Economia Criativa do Distrito Federal, ocupantes dos seguintes cargos, ou estrutura

equivalente:

a) Secretário(a) de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, que

preside o CONDEPAC-DF;

b) Subsecretário(a) do Patrimônio Cultural;

c) Subsecretário(a) de Economia Criativa;

d) Subsecretário(a) de Difusão e Diversidade Cultural;

e) Subsecretário(a) de Fomento e Incentivo Cultural;

f) Subsecretário(a) de Administração Geral; e

g) Diretor(a) de Preservação ou dirigente responsável pela gestão de políticas de

patrimônio na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal

ou em entidade vinculada, nos termos da Lei Complementar nº 934, de 2017.

II – 05 (cinco) conselheiros titulares vinculados aos seguintes órgãos do Poder Público,

ou estrutura equivalente:

a) Secretaria de Estado de Planejamento Urbano e Habitação do Distrito Federal -

SEDUH;

b) Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal - SETUR;

c) Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF

Legal;

d) Câmara Legislativa do Distrito Federal, por meio da Comissão de Educação, Saúde

e Cultura - CLDF/CESC; e

e) Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.

III – 12 (doze) conselheiros titulares da Sociedade Civil, sendo:

a) 02 (dois) representantes de comunidades tradicionais;

b) 02 (dois) representantes de culturas populares;

c) 02 (dois) representantes de arte e cultura inclusiva, no mínimo, um representante

pessoa com deficiência; e

d) 06 (seis) representantes das especialidades: antropologia, arquitetura e urbanismo,

arqueologia, paleontologia, conservação e restauro de bens culturais ou história.

§ 1º Os representantes são designados pelo Governador em ato próprio e tem mandato

de três anos.

§ 2º A competência de designação de que trata o § 1º foi delegada pelo Decreto nº

41.432, de 05 de novembro de 2020, ao Secretário de Estado de Cultura e Economia

Criativa do Distrito Federal.

§ 3º Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal decide

quanto à conveniência de prorrogação do mandato por mais um ano.

§ 4º Os representantes natos de que trata o inciso I, itens "b", "c", "d" e "e" devem

indicar um suplente.

§ 5º Os representantes titulares de que trata o inciso II serão indicados pelos

respectivos órgãos, assim como seu suplente.

§ 6º É proibida a designação para atuação no CONDEPAC-DF de pessoa que tenha

praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral.

§ 7º É vedada a designação de servidor efetivo ou detentor de cargo em comissão ou

função de confiança no Poder Executivo do Distrito Federal como representante da

Sociedade Civil junto ao CONDEPAC-DF, titular ou suplente, nos termos do § 3º do

art. 25 da Lei Complementar nº 934, de 2017.

§ 8º É vedada a participação de representante do CONDEPAC-DF em outro órgão de

deliberação coletiva no âmbito df, de 13 de julho de 2011.

§ 9º Estão impedidos de tomar posse no CONDEPAC-DF representante que tenha

praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral,

conforme Decreto nº 39.738, de 28 de março de 2019.

§ 10. É obrigatória a designação de no mínimo 30% de mulheres na composição do

CONDEPAC-DF, em conformidade com a Lei nº 4.585, de 2011.
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§ 11. A participação no CONDEPAC-DF é considerada prestação de serviço público

relevante e não enseja remuneração.

§ 12. Manter-se-á a proporção 1:1 de conselheiros suplentes e titulares.

Art. 5º Fica instituída a Comissão Multidisciplinar de Seleção dos Representantes da

Sociedade Civil, responsável por:

I – receber, analisar e classificar as indicações apresentadas pela sociedade civil;

II – receber, analisar e julgar eventuais recursos relativos ao processo seletivo dos

membros representantes da sociedade civil; e

III – analisar e decidir de forma fundamentada sobre os casos omissos em relação a

Seleção dos Representantes da Sociedade Civil, assegurando que o processo mesmo

seja revestido das formalidades inerentes aos processos administrativos

Parágrafo único. Cabe ao Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa

designar os membros da referida comissão.

Art. 6º Os conselheiros da sociedade civil que compõe o CONDEPAC-DF serão

selecionados por Comissão Multidisciplinar a partir das indicações encaminhadas pela

sociedade civil organizada por meio das modalidades de indicação de segmento da

sociedade civil organizada ou auto indicação.

§ 1º Os suplentes dos conselheiros titulares representantes da Sociedade Civil, serão

organizados por áreas.

§ 2º Poderá ser composto cadastro reserva, também por área, para atualização da

composição paritária do conselho, no caso de necessidade.

§ 3º Com relação aos representantes da área de arte e cultura inclusiva, de que trata o

art 3º, inciso III, item "c" desta portaria, no caso de não recebimento de indicações de

representantes pessoa com deficiência será admitido a ocupação da vaga por pessoa

sem deficiência.

§ 4º Os representantes das especialidades, de que trata o trata o art 3º, inciso III item

"d" desta portaria, seguirão, preferencialmente, a proporcionalidade de representantes

por especialidade.

§ 5º Por segmento da sociedade civil organizada entende-se o conjunto de: entidades,

grupos, fóruns, coletivos, associações, instâncias de participação e semelhantes.

Art. 7º O processo de seleção de conselheiros para ocupar as cadeiras da sociedade

civil no CONDEPAC-DF compreende as seguintes etapas:

I – publicação de aviso público no Diário Oficial do Distrito Federal e sítio eletrônico

da Secretaria de Cultura e Economia Criativa para convocação dos interessados;

II – recebimento das indicações mediante entrega dos documentos indicados no art. 7º

no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a publicação do aviso público;

III – diligências e habilitação das candidaturas válidas;

IV – divulgação das indicações habilitadas;

V – abertura do prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recursos, a contar da

divulgação da admissibilidade;

VI – avaliação da Comissão Multidisciplinar de Seleção dos Representantes da

Sociedade Civil e publicação do resultado preliminar do recebimento das indicações;

VII – abertura do prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recursos, a contar da

divulgação do resultado preliminar;

VIII – instrução de eventuais recursos pela Comissão após a interposição dos recursos;

e

IX – homologação e publicação do resultado final no Diário Oficial do Distrito Federal

e no sitio eletrônico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Parágrafo único. Toda a documentação deverá ser entregue pelo protocolo da

Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Art. 8º A indicação deve ser realizada mediante entrega da seguinte documentação via

protocolo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa:

I – formulário de indicação de candidatura para conselheiro (a) de patrimônio cultural

do Distrito Federal;

II – documento de identificação oficial com foto;

III – ficha de solicitação de nomeação ou designação com declarações relativas;

IV – currículo e portfólio, comprovando a formação e/ou atuação e notório saber no

campo do patrimônio cultural; e

V – no caso de indicação de representante por segmento da sociedade civil organizada

é necessário anexar a seguinte documentação:

a) documento assinado por seu representante com a indicação dos (das) candidatos (as)

ao CONDEPAC-DF;

b) declaração, assinada por pelo menos 3 (três) membros do segmento, apresentando

histórico da organização e das atividades realizadas na área da cultura, acrescida de

portfólio que comprove essa atuação, caso o segmento não seja constituído

formalmente;

c) cópia simples do Regimento Interno e Ata de Fundação, acrescida de portfólio, caso o

segmento seja constituído formalmente.

§ 1º Serão considerados como documento de identificação: cédula de identidade

expedida por Secretaria de Segurança Pública, passaporte brasileiro, carteira

nacional de habilitação, carteira de identidade expedida por órgão fiscalizador do

exercício de profissão regulamentada por lei e carteira de trabalho e previdência

social – CTPS;

§ 2º Serão admitidas até três indicações por pessoa física ou jurídica para cada uma

das áreas descritas no inciso III do art. 4º desta portaria, permitida a auto indicação;

§ 3º Entende-se por portfólio a composição de materiais que permita averiguar a

atuação do (da) indicado (a) em patrimônio cultural de forma geral e nas áreas

específicas de representação;

§ 4º Pessoas com deficiência podem realizar a indicação por outros meios, tais como

vídeos em libras, em conformidade com a Política Cultural de Acessibilidade,

instituída pelo Decreto nº 43.811, de 05 de outubro de 2022, obedecendo os

requisitos da Lei Nacional nº 13.146, de 6 de junho 2015, Estatuto da Pessoa com

Deficiência;

§ 5º Caso as comprovações exigidas por esta normativa sejam dificultadas em razão

da natureza da atividade cultural ou da situação social do indicado, a inscrição

poderá ser analisada pela comissão, em caráter excepcional, considerando fatores

sociais, econômicos e de acessibilidade dos interessados;

§ 6º Não serão admitidas indicações incompletas ou realizadas fora do prazo

previsto.

Art. 9º Os indicados devem possuir notório saber em patrimônio cultural e comprovar sua

atuação em pesquisa, preservação ou valorização relacionada a temática.

§ 1º O notório saber em patrimônio cultural será analisado pela Comissão

Multidisciplinar de Seleção dos Representantes da Sociedade Civil, por meio da

documentação entregue no ato da indicação, o processo de seleção também poderá

contar com audiência pública entre os indicados ou entrevista individual.

§ 2º A comprovação de que trata o presente artigo far-se-á mediante apresentação,

entre outros, de: clipping de imprensa (matérias de jornal, sítios da internet, outros

materiais), fotografias, cartazes, folders e material audiovisual (DVDs, CDs, dentre

outros) com suas devidas legendas e datas; declarações; cartas de recomendação;

certificações e diplomas; relação de obras publicadas; comprovante de participação

em eventos, apresentações, e oficinas; declarações emitidas por pessoas físicas e

jurídicas; certificados de cursos de pós-graduação; publicação de pesquisa;

formulação, gestão e experiências profissionais relacionados ao patrimônio cultural;

e outros documentos que registrem atividades correlatas à área.

Art. 10. A Seleção dos Representantes da Sociedade Civil, contará como os

seguintes critérios de admissibilidade:

I – ser maior de 18 (dezoito) anos;

II – possuir atuação comprovada no Distrito Federal;

III – comprovar mínimo 2 (dois) anos de atuação com patrimônio cultural e com sua

área de representação: comunidades tradicionais; culturas populares; arte e cultura

inclusiva, e especialidades: antropologia, arquitetura e urbanismo, arqueologia,

paleontologia, conservação e restauro de bens culturais ou história; e

IV - Para as especialidades: antropologia, arquitetura e urbanismo, arqueologia,

paleontologia, conservação e restauro de bens culturais ou história: graduação em

nível superior concluída e reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC na área

de formação proposta.

Art. 11. A Seleção dos Representantes da Sociedade Civil, adotará os seguintes

critérios de seleção/pontuação:

I – para as áreas de comunidades tradicionais, culturas populares e arte e cultura

inclusiva:

a) atuação em pesquisa, preservação, valorização no campo Patrimônio Cultural;

b) atuação em sua área específica;

c) atuação relacionada às atribuições do conselho, definidas no art. 24 da LOC;

d) pessoas provenientes de grupos de alta vulnerabilidade (mulheres, negros, pessoa

com deficiência, populações originárias e tradicionais e similares.

II – Para as especialidades: antropologia, arquitetura e urbanismo, arqueologia,

paleontologia, conservação e restauro de bens culturais ou história:

a) atuação em pesquisa, preservação, valorização no campo do Patrimônio Cultural;

b) atuação em sua área específica;

c) atuação relacionada às atribuições do conselho, definidas no art. 24 da LOC;

d) diplomas de pós-graduações, reconhecidas pelo MEC, em áreas correlatas ao

Patrimônio Cultural;

e) mestrado em áreas correlatas ao Patrimônio Cultural;

f) doutorado em áreas correlatas ao Patrimônio Cultural; (10 pontos por diploma);

g) pessoas provenientes de grupos de alta vulnerabilidade (mulheres, negros, pessoa

com deficiência, populações originárias e tradicionais e similares)
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Art. 12. Os critérios de desempate obedecerão a ordem:

I – tempo de atuação no campo do Patrimônio Cultural; e

II – maior idade.

Art. 13. O funcionamento do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito

Federal – CONDEPAC, está normatizado pela Resolução nº 01, de 15 de junho de 2022,

que aprovou o Regimento Interno do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do

Distrito Federal.

Art. 14. Nos casos de cargos vagos, devido a extinção do ato de designação de conselheiros

efetivos ou fim de mandato, o Conselho funcionará interinamente com a participação dos

membros natos e conselheiros com mandatos vigentes.

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16. Revoga-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 296, de 05 de

setembro de 2018.

BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Em 27 de outubro de 2022

A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO

FEDERAL autoriza a BENEFICIÁRIA CULTURAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL

INSTITUTO JANELAS DA ARTE, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE, inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 23.036.803/0001-00, no CEAC sob o nº 10598,

neste ato representada legalmente pela Sra. CÁSSIA CHAVES LEMES, inscrita no Cadastro

de Pessoa Física sob o nº 697.***.***-00, a captar R$ 124.650,00 (cento e vinte e quatro mil

seiscentos e cinquenta reais) na proporção de 99% (noventa e nove por cento) do valor total do

projeto para renúncia fiscal e 1% (hum por cento) de investimento da Incentivadora Cultural,

para financiar a realização do Projeto Cultural AFRO EM MOVIMENTO, inscrito no

processo nº 00150-00004949/2022-70 e aprovado em 11 de outubro de 2022 no âmbito da Lei

Complementar nº 934, de 07 de dezembro de 2017.

BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 

RESOLUÇÃO Nº 59, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

Dispõe sobre a concessão de Inscrição de Serviço Socioassistencial à Vila Esperança - VESP.

O CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - CAS/DF, DA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO

FEDERAL, com fundamento nos artigos 3º e 9º da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993,

combinado com o art. 3º da Lei nº 997, de 29 de dezembro de 1995 e suas alterações, e conforme

disposto na Resolução CAS/DF nº 21/2012 e suas alterações, e ainda:

CONSIDERANDO o art. 26 da Resolução nº 21/2012 – CAS/DF e suas alterações, que

estabelece que a entidade deverá apresentar anualmente ao CAS/DF documentos para

acompanhamento e fiscalização, sob pena de cancelamento da inscrição, resolve:

Art. 1º Conceder Inscrição de Serviço Socioassistencial, sob o nº 242/2022, por prazo

indeterminado, à Vila Esperança - VESP, inscrita sob o CNPJ nº 10.744.626/0001-66, com sede

na QNN Módulo C, Ceilândia Norte-DF, para realização de Serviço de Acolhimento

Institucional modalidade Residência Inclusiva, conforme deliberado pela 323ª Reunião Plenária

Ordinária do CAS/DF, realizada no dia 27 de outubro de 2022, e devidamente exarado no

Processo SEI nº 00431-00025717/2022-62.

Art. 2º A entidade deverá ser acompanhada para verificação das atividades anualmente.

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

DELMA PEREIRA BORGES

Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA CONJUNTA Nº 11, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL e a

SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, no uso

de suas atribuições, consoante ao que estabelecem a Lei Orçamentária nº 7.061, de 07

de janeiro de 2022 (LOA 2022) e com o Plano Plurianual Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de

2020 (PPA 2020-2023), bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.934, de 05

de agosto de 2021 (LDO 2022), que dispõe sobre a descentralização da execução de

créditos orçamentários, resolvem:

Art. 1º Revogar a Portaria Conjunta nº 07 de 25 de agosto de 2022, publicada no Diário

Oficial do Distrito Federal nº 163 de 29 de agosto de 2022.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

WILLIAM F. C. DE ALMEIDA

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

EXTRATO DA DECISÃO Nº 158/2022 - GAB/SEMA/AJL

Processo nº 00391-00015891/2021-49. Autuado (a): ASSOCIAÇÃO DOS

MORADORES DA CHÁCARA OLIVAS Objeto: Auto de Infração nº 4273/2021.

Decisão: conhecer e negar provimento ao recurso interposto, confirmando a Decisão SEI-

GDF nº 144/2022 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA, proferida em 1ª instância, para manter as

penalidades de multa no valor de R$ 108.108,21 (cento e oito mil, cento e oito reais e

vinte e um centavos) e embargo da área, conforme termo de embargo nº 01273/2021. As

penalidades aplicadas encontram-se previstas nos incisos II e VII, do artigo 45, da Lei

Distrital nº 41/89. Notificar o (a) recorrente do julgamento e de sua fundamentação, bem

como do prazo de 05 (dias), a contar da data da ciência do presente ato decisório, para a

interposição de recurso ao Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal –

CONAM/DF, com fulcro no parágrafo único do art. 60 da Lei Distrital nº 41/1989.

Informar que a Lei Complementar Distrital nº 833/11 prevê o parcelamento de débitos

perante o Distrito Federal em até 60 (sessenta) meses, desde que atendidos os requisitos

legais para a sua concessão.

JOSÉ SARNEY FILHO

Secretário de Estado

EXTRATO DA DECISÃO Nº 171/2022 - GAB/SEMA/AJL

Processo nº 00391-00001058/2022-00. Autuado (a): NATACHA CAMILA DA

CONCEIÇÃO CASTRO 01888317116 - NAJA'S DISTRIBUIDORA E TABACARIA

Objeto: Auto de Infração nº 04129/2022. Decisão: conhecer e negar provimento ao

recurso interposto, confirmando a Decisão SEI-GDF nº 208/2022 -

IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA, proferida em 1ª instância, para manter a penalidade de

advertência, ficando a constatação do cumprimento da obrigação dela decorrente a cargo

do IBRAM. A penalidade aplicada encontra-se prevista no art. 16, inciso I da Lei

Distrital nº 4.092/2008. Notificar o (a) recorrente do julgamento e de sua fundamentação,

bem como do prazo de 05 (dias), a contar da data da ciência do presente ato decisório,

para a interposição de recurso ao Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal –

CONAM/DF, com fulcro no parágrafo único do art. 60 da Lei Distrital nº 41/1989.

JOSÉ SARNEY FILHO

Secretário de Estado

EXTRATO DA DECISÃO Nº 172/2022 - GAB/SEMA/AJL

Processo nº 00391-00001788/2022-01. Autuado (a): SANTOS & GASPARINI BAR E

RESTAURANTE EIRELI Objeto: Auto de Infração nº 4135/2022. Decisão: conhecer e

negar provimento ao recurso interposto, confirmando a Decisão SEI-GDF nº 396/2022

- IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA, proferida em 1ª instância, para manter as penalidades de

multa no valor de R$ 2.001,00 (dois mil e um reais) e advertência, ficando a

constatação do cumprimento da obrigação decorrente da advertência a cargo do

IBRAM. As penalidades aplicadas encontram-se previstas no art. 16, incisos I e II da

Lei distrital nº 4.092/2008. Notificar o (a) recorrente do julgamento e de sua

fundamentação, bem como do prazo de 05 (dias), a contar da data da ciência do

presente ato decisório, para a interposição de recurso ao Conselho de Meio Ambiente

do Distrito Federal – CONAM/DF, com fulcro no parágrafo único do art. 60 da Lei

Distrital nº 41/1989. Informar que a Lei Complementar Distrital nº 833/11 prevê o

parcelamento de débitos perante o Distrito Federal em até 60 (sessenta) meses, desde

que atendidos os requisitos legais para a sua concessão.

JOSÉ SARNEY FILHO

Secretário de Estado
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