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CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO

E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA,
DESPORTO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL - CONEF-DF

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dez horas e quinze minutos, na Sala
de Reunião da Sede do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal
- CONEF-DF, localizada à EQS 106/107, Asa Sul, Brasília/DF, foi realizada a Qüinqua-
gésima Terceira Reunião Ordinária do CONEF-DF, com a presença dos seguintes Con-
selheiros: Ricarda Lima (Presidente do CONEF-DF e Secretária Adjunta do Esporte e Lazer
do DF - SADJEL/SETUL), Flávio Luiz Thiessen (Membro Titular - Secretaria de Estado de
Educação do DF - SEDF), Ademar Inácio Lamoglia (Vice-Presidente e Membro Titular -
Federação Esportiva do DF), Ronaldo Pires da Rocha (Membro Suplente - Segmento Es-
portivo Universitário) e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do C O N E F - D F.
Também esteve presente o seguinte Colaborador: Orlando Ferracciolli Filho. Foi conferido o
quórum para abertura da Reunião e havia quatro Conselheiros Titulares presentes, número
suficiente para a abertura da Reunião. A Presidente agradeceu a presença de todos e per-
guntou aos presentes se haviam recebido a pauta por meio eletrônico e se tinham alguma
proposta de alteração ou inclusão na mesma. Os presentes responderam que a receberam e a
Presidente pediu a inclusão de um item de pauta, análise do Processo nº 0220-000.707/2014
- descentralização de recursos (Fundo de Apoio ao Esporte - FAE), sugestão acatada pelos
presentes. I - Aprovação da Pauta. A pauta foi aprovada pelos presentes com a inclusão
solicitada e teve o seguinte teor: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III
- Leitura e Aprovação da Ata da 52ª Reunião Ordinária do CONEF-DF; IV - Apresentação
dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores; V - Informes; e, VI - Encerramento. II -
Justificativa das ausências. A Secretária Executiva justificou a ausência dos Conselheiros:

Paulo Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório Saber Esportivo), Gislane Ferreira de
Melo (Membro Suplente - Notório Saber Esportivo) e Tatiana Wesfield Mendes (Membro
Titular - Segmento Esportivo Universitário), bem como do Colaborador César Lima re-
presentante da Ordem dos Advogados do Brasil. III - Leitura e Aprovação da Ata da 52ª
Reunião Ordinária do CONEF-DF. A Ata da 52º Reunião Ordinária foi encaminhada pre-
viamente por meio eletrônico e não houve nenhuma manifestação por parte dos Conselheiros,
tanto pela forma eletrônica quanto presencial, ficando então considerada lida e aprovada na
íntegra por todos os presentes. IV - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos Co-
ordenadores. A Secretária Executiva informou que a única Comissão que teve tempo hábil
para se reunir após a publicação da Portaria nº 36, de 07/05/2018, DODF de 09/052018,
página 14, que trata da delegação de competência do Secretário de Estado do Esporte,
Turismo e Lazer para a Secretária Adjunta do Esporte e Lazer atuar como Presidente do
CONEF-DF foi a de Legislação e Normas - CLN. E, em virtude da ausência do Coordenador
desta Comissão, Conselheiro Paulo Henrique, a Secretária Executiva informou as questões
abordadas na mesma. A Presidente sugeriu, informalmente, que a CLN avaliasse duas ações:
a) que o processo nº 0220-001248/2016 - mandato de Conselheiros - fosse encaminhado para
Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL/SETUL se posicionar diante dos questionamentos
feitos à Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF e, então, devolvido ao CONEF-DF
para subsidiar a revisão do Regimento Interno; b) quanto à demanda do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios - MPDFT sobre a Lei n° 1557, de 15/07/1997 que dispõe
sobre "sobre a presença obrigatória de profissionais de salvamento nas áreas de lazer públicas
ou privadas do Distrito Federal, e dá outras providências" que fosse somente solicitado a
supressão do artigo que trata das atribuições do CONEF-DF. A CLN ponderou que como já
haviam sido decididos em Reunião Plenária os encaminhamentos para estes dois processos,
que deveria vir novamente à Plenária para ser revisto. A Presidente entendeu o contexto,
retirou suas propostas e sugeriu que se em algum momento fosse preciso os assuntos
poderiam voltar à Plenária para novas discussões. Em seguida, pediu que fossem relembradas
as decisões já deliberadas. A Secretária Executiva disse que para o primeiro foi acordado a
revisão do Regimento Interno sob responsabilidade da CLN e, o segundo, realização de
Audiência Pública tendo a participação dos diversos órgãos do Governo do Distrito Federal
que tratam da referida temática. Depois os Conselheiros presentes debateram as faltas
constantes nas reuniões e a dificuldade da continuidade nos trabalhos do Colegiado. Houve
uma discussão acirrada sobre a Medida Provisória nº 841, e a importância do CONEF fazer
uma Manifestação sobre o assunto. A Presidente convidou todos a participarem da Audiência
Pública, no dia de hoje, às 15h, na Câmara dos Deputados, Anexo II, Auditório IV e, pediu
à Secretária Executiva para fazer o convite por e-mail a todos os Conselheiros. O Co-
laborador Orlando se prontificou a fazer a minuta da Manifestação que seria repassada à
Secretária Executiva para encaminhar aos presentes e estes poderem fazer considerações e
depois a mesma encaminharia à Assessoria de Comunicação/SETUL para inserção no site da
SETUL. A Presidente pediu colaboração aos Conselheiros presentes para avaliarem o Edital
e os Anexos do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE, pois
ainda não se sentia segura com as propostas apresentadas. A Secretária Executiva ponderou
que precisava ser revisto a relação entre os dois Conselhos, pois a própria legislação do
CONFAE prevê que o CONEF precisa ser ouvido previamente. A Presidente comentou que
é preciso divulgar o cadastramento de certificação que será feito pelo CONFAE para as
entidades poderem solicitar o recurso público. O Colaborador Orlando comentou que no
Governo Federal existe a Portaria nº 115 - Ministério do Esporte - que exige uma certificação
válida por um ano para a instituição poder receber recursos públicos. A Presidente aproveitou
e pediu também apoio dos Conselheiros para o levantamento dos critérios para o Programa
Compete Brasília. Os Conselheiros presentes aceitaram colaborar nas duas tarefas e ficou a
cargo da Secretária Executiva encaminhar aos Conselheiros presentes as minutas dos do-
cumentos deixando claro que os mesmos são confidenciais. Foram discutidas algumas si-
tuações, onde primeiramente seria importante definir as modalidades (olímpicas, paralím-
picas, reconhecidas e vinculadas) e, em seguida, ter uma pontuação para a importância/prio-
ridade da competição. Pela falta de quorum para deliberação prevista no Regimento Interno,
a Presidente pediu para retirar de pauta o Processo nº 0220-000.707/2014 e sugeriu que o
mesmo fosse encaminhado Comissão de Orçamento e Finanças com objetivo de realizar
análise prévia para agilizar as discussões na próxima Plenária. V - Informes: A Secretária
Executiva deu os seguintes informes: 1) Renúncia, por motivos pessoais, do mandato do
Conselheiro Wilson Campos de Miranda Filho; 2) proposta alteração da data de realização da
reunião Plenária de julho tanto em virtude das férias da Secretária Executiva quanto da
realização da Copa do Mundo; a nova data ficou para ser decidida posteriormente; 3) A
importância da apresentação dos documentos para o cadastro dos Conselheiros no Sistema
Eletrônico da Informação - SEI. VI - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidente do CONEF-DF agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às
onze horas e cinqüenta minutos na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de
Secretária Executiva do CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e achada, conforme segue
assinada pela Presidente e por mim. Ricarda Lima ; Presidente Conef/Df. Déborah Igreja Do
Prado;Secretária Executiva Conef/Df.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE,

TURISMO E LAZER

RETIFICAÇÃO
Na Portaria de 18 de janeiro de 2010, publicada no DODF nº 12 de 19/01/2010, pág. 12, que
concedeu Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor EDSON JOSÉ DA SILVA ANUN-
CIAÇÃO, matrícula nº 99.019-1, ONDE SE LÊ: "... 5º...", LEIA-SE: "...6º...".

Na Ordem de Serviço nº 04, de 09 de janeiro de 2015, publicada no DODF nº 11 de 14 de
janeiro de 2015, pág. 30, que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor EDSON
JOSÉ DA SILVA ANUNCIAÇÃO, matrícula nº 99.019-1, ONDE SE LÊ: "... 6º...", LEIA-
SE: "... 7º...".

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 14 DE SETEMBRO DE 2018
Estabelece a obrigatoriedade da divulgação na internet de informações relacionadas à exe-
cução de despesas, pelo Governo do Distrito Federal, com serviços de publicidade e pro-
paganda.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da
competência conferida pelo art. 16, inciso L, do Regimento Interno, tendo em vista o que
consta no Processo nº 37260/16-e e o decidido na Sessão Ordinária nº 5071, realizada em13
de setembro de 2018, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 22, §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal,
regulamentado pela Lei distrital nº 3.184/2003;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei nº 12.232/2010 e arts. 48 e 48-A da
Lei Complementar nº 101/2000;
CONSIDERANDO a previsão constitucional e legal de dar transparência à gestão dos
recursos públicos, franqueando à sociedade todas as informações relativas às referidas des-
pesas, nos termos do art. 48, § 1º, inciso II, e art. 48-A, incisos I e II, da Lei Complementar
nº 101/2000, com a redação dada pela Lei Complementar nº 131/2009 e pela Lei Com-
plementar nº 156/2016, art. 2º da Lei nº 12.527/2011 e arts. 58 e 60 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade desta Corte de Contas acompanhar a execução das
despesas com publicidade e propaganda como parte significativa, em termos de mate-
rialidade, do exercício do controle externo dos recursos públicos distritais;
CONSIDERANDO, por fim, o poder regulamentar atribuído a esta Corte de Contas pelo art.
3º da Lei Complementar do DF nº 1/94, para expedir atos e instruções sobre matérias de suas
atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao
seu cumprimento, sob pena de responsabilidade;
RESOLVE expedir a seguinte INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1º A partir da entrada em vigor desta norma, os órgãos e entidades do complexo
administrativo do Distrito Federal deverão disponibilizar as informações sobre a execução
dos contratos de serviços de publicidade e propaganda prestados por intermédio de agências
de propaganda.
Parágrafo único. As informações devem ser publicadas até o 15º (décimo quinto) dia do
início de cada trimestre, na forma de tabelas, planilhas ou em outro formato que permita a
respectiva exportação com extensão ".csv", considerando os dados relativos à execução
contratual do trimestre anterior.
Art. 2º A disponibilização de que trata o artigo anterior deverá ocorrer no Portal de Trans-
parência do Governo do Distrito Federal na internet (www.transparencia.df.gov.br), e:
I - identificar, no mínimo, a finalidade de cada ação, a campanha publicitária, a agência de
comunicação responsável, o veículo de divulgação, o período da execução contratual, o
número do contrato, o fornecedor de insumo e os respectivos valores de despesas realizadas
(valor bruto, tributos, comissão da agência e valor líquido); e
II - permitir a consulta das despesas de criação, produção e veiculação dos serviços de
publicidade.
Art. 3º O Governo do Distrito Federal deverá adotar as medidas previstas na presente
Instrução Normativa em até 90 (noventa) dias a contar da respectiva publicação, sem
prejuízo da eventual disponibilização de informações pretéritas.
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

ANILCÉIA MACHADO

SECRETARIA DAS SESSÕES

EXTRATO DE PAUTA Nº 67/2018, SESSÕES PLENÁRIAS
DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018 (*)

Processos ordenados, sequencialmente, por tipo de sessão, Relator, assunto e interessado.
Sessão Ordinária Nº 5074

CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO: 1) 10354/2007, Reforma (Mi-
litar), Paulo Henrique da Silva Castro; 2) 25042/2012, Auditoria de Desempenho/Ope-
racional, MPjTCDF; 3) 22625/2013, Tomada de Contas Especial, MPC/TCDF; 4) 7597/2014,
Tomada de Contas Especial, DETRAN; 5) 30031/2015-e, Licitação, Companhia do Me-
tropolitano do Distrito Federal; 6) 25724/2018-e, Pensão Civil, SIRAC;
CONSELHEIRO ANTONIO RENATO ALVES RAINHA: 1) 11880/2009, Inspeção, RA
XXIII - VARJÃO; 2) 15266/2016-e, Representação, MPjTCDF; 3) 24175/2018-e, Apo-
sentadoria, SIRAC; 4) 25236/2018-e, Representação, Ministério Público junto ao TCDF; 5)
27581/2018-e, Aposentadoria, SIRAC;
CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA: 1) 26757/2014-e, Representação, Em-
presa Privada;
CONSELHEIRO JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS: 1) 26900/2007, Contrato, Con-
vênios e outros ajustes, SES; 2) 22896/2015, Tomadas e Prestações de Contas Anuais e
Extraordinárias, FUNPDF; 3) 1021/2017, Tomada de Contas Especial, DFTRANS; 4)
5871/2018-e, Representação, cidadão; 5) 6819/2018-e, Auditoria Integrada, SEAUD;

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL


