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Art. 5º São prerrogativas do Presidente:
I - designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da audiência, ordenando o curso das
manifestações;
II - decidir sobre a pertinência das intervenções orais;
III- decidir sobre a pertinência das questões formuladas além do escopo da proposta da Audiência
Pública;
IV - dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem como sua reabertura
ou continuação, quando o reputar conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante;
V - alongar o tempo das elocuções, quando considerar necessário.
Art. 6º A Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados no apoio à condução da Audiência Pública terá por
atribuições:
I - inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações;
II - controlar o tempo das intervenções orais;
III - fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa;
IV - a guarda da documentação produzida na audiência.

Capítulo III
DOS PARTICIPANTES

Art. 7º Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadã ou cidadão, ou representantes
das entidades representativas dos interessados, sem distinção de qualquer natureza, com vistas a contribuir
com a proposta do projeto de Lei Complementar.
Art. 8º São direitos dos participantes:
I - manifestar livremente sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública, respeitando as
disposições previstas neste Regulamento;
II - debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública.
Art. 9º São deveres dos participantes:
I - respeitar o Regulamento desta audiência pública;
II - respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;
III - tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus org a n i z a d o r e s ;
Art. 10. Os interessados em participar dos debates deverão apresentar requerimento, nos termos do Anexo II,
da Portaria nº 41, de 16 de abril de 2019, com vistas a permitir a centralização dos debates referentes a cada
tema.
Parágrafo único. O requerimento de que trata o caput deverá ser apresentado na Unidade de Apoio Jurídico
e Administrativo, da Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária.
Art. 11. O presidente da Mesa poderá decidir pela participação, com direito a voz, de interessados que não
tenham cumprido o procedimento estabelecido no artigo anterior.

Capítulo IV
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA

Art. 12. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I - leitura do regulamento e regras de funcionamento da audiência;
II - apresentação;
III - exposição resumida dos objetivos da Audiência;
IV - debates orais;
V - encerramento.
Art. 13. Nos debates, as manifestações apresentadas serão debatidas e respondidas pela Coordenação em
blocos, conforme sua similaridade, a critério da Secretaria.
Art. 14 Para os debates orais, a manifestação dos participantes deverá seguir a ordem de inscrição e respeitar
os seguintes tempos de duração: 10 (dez) minutos, quando se tratarem de representantes de entidades,
previamente cadastrados; duração de 4 (quatro) minutos, quando se tratarem de cidadãos, previamente
cadastrados.
Parágrafo Único. O Presidente poderá, após consulta aos participantes, aumentar o tempo disponível para
exposição oral, a depender do número de inscrições e do tempo restante para o final da audiência, sendo-lhe
facultado reduzi-lo posteriormente, pelas mesmas razões.
Art. 15 Os integrantes da mesa se manifestarão de forma concisa e direta em relação às intervenções orais e
escritas dos participantes.
Art. 16 Durante a Audiência Pública serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro
pelos participantes do evento.
Art. 17 A Audiência Pública, assim como suas deliberações, será registrada em ata sucinta, anexada à
proposição a ser apreciada e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e no site da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, no link http://w w w. s e d u h . d f . g o v. b r / a u d i e n c i a s -
publicas/, no prazo máximo de 30 dias (trinta) dias, contados da sua realização, conforme estabelecido no art.
9º da Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013.

Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18 As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência Pública terão caráter
consultivo e não-vinculante, destinando-se à motivação do Executivo Distrital, quando da tomada das
decisões em face dos debates realizados, bem como zelar pelo princípio da eficiência e assegurar a
participação popular, na forma da lei, na condução dos interesses públicos.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2018
Processo: 00392-00005127/2018-31 - Contratante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito
Federal/CODHAB- CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratada: MAYA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.528.639/0001-11. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência até
23/09/2019 referente fornecimento de serviços de elaboração de estudos geotécnicos nos três trechos do
Setor Habitacional do Sol Nascente, RA IX, para identificação e mapeamento em sistema SIG das áreas risco
geotécnico, áreas contaminadas em gleissolo e Áreas de Preservação Permanentes, bem como a avaliação
das possibilidades de fixação e/ou desocupação dos usos do solo existentes no local, frente as condições
técnicas e a base legal, ambiental e urbanística em vigor, em atendimento as necessidades da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF. Valor do Contrato: R$ 502.900,00 (.....).
Data de Assinatura do Termo Aditivo: 25/06/2019. Signatários: Pela CODHAB/DF: Wellington Luiz de
Souza Silva, na qualidade de Diretor Presidente; Pela Contratada: Beatriz Decarli Oliveira, na qualidade de
Representante Legal. (Contrato publicado no DODF nº 143, de 30 de julho de 2018, pág. 78).

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL no uso das atribuições
que lhe conferem o Decreto n° 39.610, de 1º de janeiro de 2019; o art. 105, da Lei Orgânica do Distrito
Federal e tendo em vista o disposto no art. 58, da Lei 41 de 13 de setembro de 1989, NOTIFICA o autuado
EDSON BAR EIRELI EPP - CNPJ 18.459.692/0001-04, ou seu representante legal, pelo presente edital,
de que foi conhecido e dado parcial provimento ao recurso interposto em face da Decisão n°
100.000.284/2017 - PRESI/IBRAM, proferida em primeira instância nos autos do processo 0391-
001620/2016, referente ao Auto de Infração Ambiental nº 6975/2016, para manter a penalidade de
interdição das emissões sonoras e multa, mas reduzindo o valor da sanção pecuniária para R$ 2.001,00
(dois mil e um reais), mínimo previsto para infrações de natureza grave prevista no art. 16, inciso IV, da
Lei Distrital nº 4.092/2008, por transgressão dos artigos 2º e 7º, §1º, da referida lei (emissão de ruídos
acima dos níveis permitidos em lei e descumprimento de penalidade anteriormente aplicada).
Fica o autuado NOTIFICADO, também, de que a Decisão SEI-GDF n.º 88/2018 (11219506)-
SEMA/GAB/AJL, e o Parecer SEI-GDF n.º 141/2018 - SEMA/GAB/AJL (11207613), que a fundamentou,
encontra-se à disposição na Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente do Distrito Federal, situada no SBN Quadra 2, Bloco K, Edifício Wagner, 3º Subsolo, Asa Norte,
Brasília - DF. O autuado tem 05 (cinco) dias corridos da data da publicação deste edital, para, querendo,
apresentar recurso ao Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM/ D F.

JOSÉ SARNEY FILHO

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA
E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - Adasa, no uso das atribuições regimentais, de
acordo com o que estabelece o art. 28 da Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008, e conforme deliberação
da Diretoria Colegiada, COMUNICA: Aos usuários, agentes e demais interessados na gestão, regulação e
fiscalização de recursos hídricos, que realizará a Audiência Pública nº 004/2019/ADASA, na modalidade
ao vivo-presencial. OBJETIVO: obter subsídios e informações adicionais referente a minuta de resolução
que define os critérios a serem observados na instalação de sistema de monitoramento de volumes captados
em corpos hídricos de domínio do Distrito Federal e naqueles delegados pela União e estados, e altera
dispositivos da Resolução Adasa n° 350/2006. DATA: 16/07/2019, das 09 horas às 12 horas. LOCAL:
Auditório Humberto Ludovico - Adasa - Setor Ferroviário, Estação Rodoferroviária, Térreo, Ala Norte.
ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES: pelo endereço eletrônico ap_004_2019@adasa.df.gov.br ou por
correspondência endereçada ao Protocolo Geral da Adasa, Setor Ferroviário, Parque Ferroviário de
Brasília, Estação Rodoferroviária, Térreo, Ala Norte, CEP: 70.631-900, Brasília-DF, até as 18 horas do dia
16 de julho de 2019. INSCRIÇÕES: pelo endereço eletrônico ouvidoria@adasa.df.gov.br, no Protocolo-
Geral da Adasa ou no local e dia do evento, entre 08h15 e 09h00 (horário de Brasília). INFORMAÇÕES:
3961-4900 ou www.adasa.df.gov.br.

PAULO SALLES

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2019
A FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA, comunica a abertura de Dispensa de Licitação,
EMERGENCIAL, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e APOIO ADMINISTRATIVO, COM
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, nos termos do
artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes, no valor
estimado de R$ 1.436.096,98(Um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, noventa e seis reais e noventa
e oito centavos) , distribuídos em 02 (dois) lotes, por um período de até 180 (cento e oitenta) dias. As
propostas para cada lote de interesse, individualmente, e a documentação de habilitação da empresa,
deverão ser entregues, em envelope único e lacrado, até as 18:00 horas do dia 04 de julho de 2019.
Endereço: Protocolo da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, localizado na Unidade Administrativa do
Zoológico de Brasília, na Avenida das Nações, Via L4-Sul, s/n, CEP: 70.610-100. Os interessados deverão
retirar o Termo de Referência e seus anexos no seguinte endereço eletrônico:
h t t p : / / w w w. z o o . d f . g o v. b r / l i c i t a c o e s - e - c o n t r a t o s / .

ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES
Diretora Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDITAL Nº 8 - SEDES, DE 1º DE JULHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE

RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRA
PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DO DISTRITO FEDERAL, NAS ESPECIALIDADES
AGENTE SOCIAL E CUIDADOR SOCIAL - CÓDIGO 401

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Constituição da República Federativa do
Brasil, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei nº 5.184/2013, alterada pela Lei nº 5.352/2014, entre
outras normas aplicáveis ao certame, torna público o Resultado Preliminar da Prova Objetiva do
concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Especialista
em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, mediante as
condições estabelecidas neste Edital.
1. RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
1.1. Resultado preliminar dos candidatos às vagas na ampla concorrência, aprovados na prova objetiva
para a especialidade Agente Social - CÓDIGO 401.1, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do
candidato em ordem alfabética, nota preliminar em conhecimentos gerais, nota preliminar em
conhecimentos específicos, nota preliminar na prova objetiva e classificação preliminar. 7000054591,
ABIMAEL BESERRA ALVES, 26.00, 50.00, 76.00, 218; 7000083408, ABRAIÃO TRINDADE DE
SOUSA, 26.00, 38.00, 64.00, 1292; 7000024748, ACÁSSIO VIEIRA DOS SANTOS, 28.00, 46.00,
74.00, 365; 7000156683, ACILAR RIBEIRO GOMES VALE, 30.00, 44.00, 74.00, 299; 7000123248,
ADAILSO ALVES CARVALHO, 24.00, 40.00, 64.00, 1426; 7000085335, ADALGENIO C A RVA L H O
FLORENTINO, 26.00, 38.00, 64.00, 1330; 7000103738, ADÃO JOSE FERREIRA, 26.00, 44.00, 70.00,
638; 7000116635, ADEILZE ANDRADE FERREIRA, 28.00, 40.00, 68.00, 861; 7000116322, ADELÇO


