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7783, 195; Joelma Alves Batista, 7784, 196; Valdiza de Freitas Arcênio, 7785, 196; Maura
Gomes do Nascimento, 7786, 196; Aldezi Santos Diamantino, 7787, 197; Adriane Oliveira
Santos, 7788, 197; Adriel Rodrigues Rego, 7789, 197; Aline Grazielle da Conceição, 7790,
198; Âmara Alves Fagundes, 7791, 198; Arielson da Silva Santos, 7792, 198; Bárbara Ellen
Faria dos Santos, 7793, 199; Briane de Sousa Silva Santos, 7794, 199; Carmem Lúcia
Oliveira Santos, 7795, 199; Cleonice Moreira Lima de Araújo, 7796, 200; David de Sousa
Ribeiro, 7797, 200; David de Souza e Silva, 7798, 200; Livro 17, Débora Brenda de Oliveira,
7797, 01; Diego Rodrigues Fernandes, 7798, 01; Idislania Luis Bastos, 7799, 01; Jordach de
Sousa Paz, 7800, 02; Laís Fernanda Costa de Oliveira, 7801, 02; Edson Henrique dos Santos
Ramos, 7802, 02; ENSINO MÉDIO - CLASSE DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZA-
GEM, Julie Valentim da Silva, 7803, 03; Diretor Laécio Alves Franco, DODF n.º 77, de
22/04/2015; Secretário Escolar Miguel Feliciano Filho, Reg. n.º 1810 - CIP - Colégio
Integrado Polivalente (Sede I).

RETIFICAÇÃO
Na Relação dos Concluintes de Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Secretariado,
do INTED - INSTITUTO NT DE EDUCAÇÃO, publicada no DODF n.º 221, de 20/11/2017,
ONDE SE LÊ: "...Técnico em Secretariado, Jean Alves Costa...", LEIA-SE "... Curso Téc-
nico de Nível Médio de Técnico em Informática, Jean Alves Costa...".

Na Relação dos Concluintes de Ensino Médio - Modalidade Educação de Jovens e Adultos
- EJA, do CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN, publicada no DODF
n.º 200, de 21/10/2016, ONDE SE LÊ: "...Jhorrannes Bhayns Sthompanatto Gomes Bue-
no...", LEIA-SE: "...Jhorrannes Bhaywns Sthompanatto Gomes Bueno...".

Na Relação dos Concluintes de Ensino Médio - Modalidade Educação de Jovens e Adultos
- EJA, do CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN, publicada no DODF
n.º 167, de 30/08/2017, ONDE SE LÊ: "...Jesiane de Carvalho Loiola...", LEIA-SE: "...Jei-
siane de Carvalho Loiola...".
Na Relação dos Concluintes de Ensino Médio - Modalidade Educação de Jovens e Adultos
- EJA, do CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN, publicada no DODF
n.º 216, de 10/11/2017, ONDE SE LÊ: "...Roberth Bruno Sales Cotrim...", LEIA-SE: "...Ro-
bert Bruno Sales Cotrim...".

C A N C E L A M E N TO
Cancelar o nome de Marlene Terezinha Rosa, constante da Relação dos Concluintes de
Ensino Médio, do CENTRO DE ENSINO MÉDIO 06 DE CEILÂNDIA, publicado no
DODF n.º 82, de 02/05/2000, indevidamente.

Cancelar os nomes de Luiz Antonio Andrade Scofield Berbet e Marcelo Augusto Marques
Aguiar, constantes da Relação dos Concluintes de Ensino Médio, do CENTRO EDUCA-
CIONAL 03 DE SOBRADINHO, publicados no DODF n.º 24, de 02/02/2018, indevi-
damente.

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO SEI-GDF nº 01/2018
Dispõe sobre a criação do Regimento Interno do Conselho de Alimentação Escolar do
Distrito Federal.
O Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal, no uso da competência que lhe
confere o Decreto Distrital n° 37.387/2016 de 06 de junho de 2016 e em atendimento ao
disposto no art. 208, inciso VII, da Constituição Federal, e pela Lei Federal n° 11.497 em 16
de junho de 2009 e em consonância com a Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 junho de 2013,
resolve: CRIAR O REGIMENTO INTERNO.

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1° O Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal - CAE/DF é órgão de
instância colegiada, deliberativa, de natureza permanente, fiscalizatória e de assessoramento
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto as instituições da rede pública
de ensino do Distrito Federal e as entidades filantrópicas conveniadas atendidas por este
programa no âmbito do Distrito Federal , com o objetivo de assegurar o controle social e a
participação da sociedade civil nas ações desenvolvidas pelo poder público, criado pelo
Decreto Distrital n° 37.387/2016 de 06 de junho de 2016 e em atendimento ao disposto no
art. 208, inciso VII, da Constituição Federal, e pela Lei Federal n° 11.497 em 16 de junho
de 2009 e em consonância com a Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 junho de 2013.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS GERAIS E DIRETRIZES

Art. 2° São atribuições e competências do Conselho de Alimentação Escolar do Distrito
Federal - CAE/DF, conforme Lei Nº 11.497/2009, na Resolução nº 26/2013 -CD/FNDE/MEC
e no Decreto nº 37.387/2016:
I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes previstas no art. 2° da Lei
11 9 4 7 / 2 0 0 9 ;
II - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar;
III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem
como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos;
IV - receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito,
aprovando ou reprovando a execução do Programa;
V - comunicar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF a existência
de irregularidades nos alimentos utilizados na alimentação escolar, tais como vencimento de
prazo de validade, deterioração, desvio e furtos;
VI - apreciar e votar, anualmente, o plano de ação do PNAE a ser apresentado pela Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF;
VII - divulgar em meios digitais e físicos os recursos financeiros do PNAE transferidos à
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, assim como as resoluções e demais
decisões deste colegiado;
VIII - receber reclamações, denúncias, sugestões e críticas por parte da comunidade sobre a
execução do PNAE no Distrito Federal;
IX - realizar estudos e pesquisas de impacto da alimentação escolar, entre outros de interesse
do PNAE;
X - acompanhar e avaliar o serviço da alimentação escolar nas escolas;
XI - apresentar, à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, proposta e re-
comendações sobre a prestação de serviços de alimentação escolar do Distrito Federal,
adequada à realidade local e às diretrizes de atendimento do PNAE;

XII - convocar eleição dentro de trinta dias, no caso de vacância de qualquer cargo eletivo,
observado o quorum de funcionamento;
XIII - comunicar ao FNDE e aos órgãos responsáveis pelas tomadas de contas e pelo
controle institucional as irregularidades identificadas na prestação de contas do PNAE, sob
pena de responsabilidade solidaria de seus membros (conforme prevê o art. 5, V, do Decreto
nº 37.387/2016;
XIV - manter arquivos físicos e digitais do CAE/DF em boas condições de conservação,
incluindo ofícios, atas de reunião, relatórios, prestações de contas de forma organizada que
permita a verificação pelos órgãos de controle;
XV - elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de acompanhar a
execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem como nas escolas conveniadas e
demais estruturas pertencentes ao Programa, contendo previsão de despesas necessárias para
o exercício de suas atribuições;
XVI - elaborar Plano de Ação Anual do CAE/DF com todas as ações a serem desenvolvidas,
inclusive capacitações e os respectivos custos;
XVII - elaborar e revisar o seu Regimento Interno, observando o disposto na respectiva
legislação vigente.
XVIII - fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução
do PNAE, sempre que solicitado;
XIX - realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com a participação
de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;
XX - reunir-se ordinariamente e extraordinariamente, na forma que surgir as necessidades.
XXI - monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e o cumprimento do disposto nos arts.
2º e 3º da Resolução CD/FNDE/MEC nº 26, 17 de junho de 2013;
XXII - analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, contido no Sistema de
Gestão de Conselhos - SIGECON Online/FNDE/MEC, emitido pela Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, antes da elaboração e do envio do parecer conclusivo;
XXIII - analisar a Prestação de Contas do PNAE, lançada pela Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, e emitir Parecer Conclusivo acerca da execução do Programa
no SIGECON Online;

CAPÍTULO III
ORGANIZAÇÃO DO COLEGIADO

Seção I - Da Composição
Art. 3° O CAE/DF é constituído por sete membros e tem a seguinte composição:
I - 01 membro titular e respectivo suplente indicados pela Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal;
II - 02 membros titulares e respectivos suplentes indicados por entidade representante dos
trabalhadores da educação da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e por entidade
representante dos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;
III - 02 membros titulares e respectivos suplentes indicados pela Associação de Pais e Alunos
das Instituições de Ensino do Distrito Federal, que sejam pais de alunos matriculados no
ensino básico da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;
IV - 01 membro titular e respectivo suplente indicados pelo Conselho Regional de Nutrição
do Distrito Federal; e
V - 01 membro titular e respectivo suplente indicados pelo Conselho de Segurança Alimentar
e Nutricional do Distrito Federal - CONSEA/DF.
§ 1° Cada membro titular do CAE/DF terá 1 (um) suplente do mesmo segmento re-
presentado.
§ 2° Os membros têm mandato de 04 anos, podendo ser reeleitos de acordo com a indicação
dos seus respectivos segmentos.
§ 3° A presidência e a vice-presidência do CAE-DF somente poderão ser exercidas pelos
representantes indicados nos incisos II, III, IV e V deste artigo.
§ 4° A nomeação dos conselheiros do CAE/DF será feita por Decreto, conforme prevê o art.
2º, § 7º do Decreto nº 37.387/2016;
§ 5° É vedada a indicação do Ordenador de Despesas da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal para compor o Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal.
§ 6º Os indicados como membros a que se referem os incisos II a V deste artigo devem ser
escolhidos pelas respectivas entidades em assembleia específica para tal fim, registrada em
ata.

Seção II - Organização e Funcionamento
Art. 4° O CAE-DF terá um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos e destituídos pelo voto
de 2/3
(dois terços) dos conselheiros titulares, excetuados o representante do Poder Executivo, em
sessão plenária especialmente voltada para este fim e seu mandato será coincidente com o do
Conselho, podendo ser reeleitos uma única vez consecutiva.
Parágrafo Único: O Presidente e o Vice-Presidente podem ser destituídos, em conformidade
com o disposto no art. 13 deste Regimento Interno do CAE/DF, devendo ser imediatamente
eleito outros membros para completar o período restante do respectivo mandato do Conselho,
em consonância com a disposição do §1º do art. 14.
§ 1° O Presidente e o Vice-presidente têm mandato de 04 anos, podendo ser reeleitos uma
única vez.
§ 2° O exercício do mandato de Conselheiro do CAE/DF é considerado serviço público
relevante e não será remunerado.
§ 3° A aprovação e as modificações do Regimento Interno do CAE/DF só poderão ocorrer
pelo voto de, no mínimo 2/3 dos Conselheiros titulares, conforme previsto no parágrafo
único do Decreto nº 37.387/2016.
§ 4° As decisões das reuniões e as resoluções do Conselho serão tomadas por 2/3 dos
conselheiros presentes na reunião, salvo as disposições em contrário.
§ 5° As reuniões do CAE/DF serão públicas e as suas resoluções, assim como o calendário
de visitas anuais a serem realizadas as Coordenações Regionais de Ensino - CRE's.

Seção III - Das Competências do Plenário
Art. 5° Compete ao Plenário, além de exercer as competências definidas no Art. 2° deste
Regimento:
I - eleger o Presidente, o Vice-presidente;
II - eleger, em caso de impedimento simultâneo do presidente e do vice-presidente, aquele
que, entre os conselheiros presentes, presidirá a reunião;
III - deliberar sobre os assuntos encaminhados à apreciação do Conselho;
IV - deliberar sobre criação e dissolução de Comissões Temáticas, permanentes e tem-
porárias, e nomear os membros do Conselho para compô-las;
V - acompanhar e avaliar os trabalhos e relatórios das Comissões;
VI - indicar, nos impedimentos do Presidente, representante do CAE/DF em eventos ex-
ternos, dando oportunidade a todos os membros de exercer tal representação;
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VII - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos destinados ao CAE/DF;
VIII - solicitar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e às entidades
filantrópicas e conveniadas atendidas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal documentos, informações, estudos e pareceres sobre as matérias afetas à discussão e
deliberação do Conselho;
IX - deliberar, por maioria absoluta dos seus membros, a respeito de destituição do Pre-
sidente e do Vice-Presidente, conforme hipóteses estabelecidas no artigo 13 deste Re-
gimento.
X - convidar pessoas com qualificação na matéria objeto de análise, para emissão de
opinativos e esclarecimentos técnicos nas reuniões do Conselho;
XI - elaborar e alterar o Regimento Interno do Conselho;
XII - definir na primeira reunião do colegiado o Plano de Ação contendo o calendário anual
de visitas e reuniões ordinárias, a previsão de recursos e a divisão de tarefas entre os
membros assim como a divisão do Conselho em Comissões temáticas, sendo esta última em
qualquer tempo.
XIII - A indicação do servidor para exercer a função de secretaria executiva do CAE/DF
deve ser referendada em plenário, por no mínimo, 2/3 dos conselheiros titulares, em sessão
plenária convocada para este fim.

Seção IV - Das Competências do Presidente e do Vice-Presidente
Art. 6° À Presidência compete dirigir os trabalhos, bem como coordenar, supervisionar e
orientar as atividades do Conselho, das Comissões Temáticas e da Secretaria Executiva,
prestando contas da gestão ao colegiado ao fim de cada semestre.
Art. 7º Cabe ao Presidente do Conselho:
I - convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;
II - ordenar o uso da palavra;
III - aprovar as pautas das reuniões e estabelecer as prioridades das matérias a serem
apreciadas;
IV - submeter ao Plenário as matérias para sua apreciação e deliberação;
V - assinar atas, resoluções e documentos relativos às deliberações do Conselho;
VI - submeter o relatório anual do Conselho e a prestação de contas dos programas, projetos,
planos, ações e atividades à apreciação do Plenário;
VII - decidir as questões de ordem;
VIII - representar o Conselho em todas as reuniões, em juízo ou fora dele;
IX - determinar à Secretaria Executiva, no que couber, a execução das deliberações emanadas
do Conselho;
X - formalizar, após aprovação do Conselho, os afastamentos e licenças dos seus mem-
bros;
XI - instalar as comissões constituídas pelo Conselho;
XII - apresentar minutas de resoluções, moções e recomendações para aprovação do ple-
nário;
XIII - Assinar o Parecer Conclusivo do CAE/DF.
Art. 8° Compete ao Vice-Presidente assessorar o Presidente no cumprimento de suas atri-
buições, sempre que se faça necessário para diligenciar as incumbências do conselho.
Art. 9º Nos casos de ausências temporárias, faltas e impedimentos ou, ainda, no caso de
vacância do cargo do Presidente, cabe ao Vice-Presidente substituí-lo.
Parágrafo único. O Vice-Presidente deverá assinar o Parecer Conclusivo do CAE/DF nos
impedimentos citados no caput.

Seção V - Das Competências da Secretaria Executiva
Art. 10. Compete à Secretaria Executiva do Conselho.
I - dar apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Conselho.
II - preparar atos e correspondências do Conselho, protocolar os documentos recebidos e
expedidos e informá-los no expediente das reuniões;
III - informar sistematicamente ao Presidente sobre todas as atividades do Conselho;
IV - secretariar as reuniões, promovendo a lavratura das atas e seu encaminhamento aos
Conselheiros para apreciação e aprovação;
V - apoiar o Presidente na elaboração do relatório anual das atividades do Conselho;
VI - redigir, a pedido do órgão competente, informações, notas técnicas, relatórios e exercer
outras atribuições designadas pelo Presidente do CAE/DF;
VII - dar suporte técnico-operacional para o Conselho, com vista a subsidiar as realizações
das reuniões do Colegiado;
VIII - prestar assistência para o regular funcionamento das comissões internas e grupos de
trabalho;
IX - levantar e sistematizar as informações que permitam à Presidência e ao Colegiado adotar
as decisões previstas em lei;
X - manter arquivos físicos e digitais do CAE/DF em boas condições de conservação,
incluindo ofícios, atas de reunião, relatórios, prestações de contas de forma organizada e que
permita a verificação pelos órgãos de controle;
XI - exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pelo Presidente ou pelo
Plenário.
Parágrafo único. A indicação da Secretaria Executiva pelo Secretário de Educação do Distrito
Federal será referendada em plenário do CAE/DF por no mínimo, 2/3 dos conselheiros
titulares, em sessão plenária convocada para este fim.

Seção VI - Das Competências dos Membros do CAE/DF
Art. 11. Cabe aos membros do CAE/DF:
I - participar das reuniões, justificando suas eventuais faltas e impedimentos;
II - discutir e votar a matéria constante da ordem do dia;
III - requerer informações, providências e esclarecimentos à Mesa ou à Secretaria Exe-
cutiva;
IV - pedir vistas de processo, pelo prazo a ser fixado pelo Presidente;
V - apresentar relatórios e pareceres dentro do prazo estabelecido pelo Presidente;
VI - proferir declarações de voto, quando o desejar;
VII - propor temas e assuntos para deliberação do Plenário;
VIII - propor convocação de audiência ou reunião do Plenário;
IX - apresentar questão de ordem na reunião;
X - acompanhar as atividades da Secretaria Executiva;
XI - apresentar minutas de resoluções, moções e recomendações para aprovação da ple-
nária;
XII - convocar a realização de reunião extraordinária com assinatura de 2/3 dos membros
titulares.

Seção VII - Das Competências da Secretaria de Estado de Educação:
Art.12. Compete à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal:
I - garantir ao CAE/DF a infraestrutura necessária à plena execução das atividades de sua
competência, tais como:

a) disponibilizar local apropriado com condições adequadas para as reuniões do Conselho;
b) disponibilizar equipamento de informática;
c) disponibilizar transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício
de sua competência, inclusive para as reuniões ordinárias e extraordinárias do CAE-DF;
d) disponibilizar recursos humanos e financeiros, previstos no Plano de Ação do CAE-DF,
necessários às atividades inerentes as suas competências e atribuições, a fim de desenvolver
as atividades de forma efetiva; e
e) nomear servidor de carreira da SEEDF para exercer a função de secretaria executiva do
CAE/DF, subordinada diretamente ao Presidente do CAE-DF para apoio técnico e ad-
ministrativo necessários ao andamento e funcionamento do Conselho.
II - fornecer ao CAE/DF, sempre que solicitado, todos os documentos e informações re-
ferentes à execução do PNAE em todas as etapas, tais como:
a) editais de licitação e/ou chamada pública;
b) extratos bancários;
c) cardápios;
d) notas fiscais de compras; e
e) demais documentos necessários ao desempenho das atividades de sua competência.
III - realizar, em parceria com o FNDE, a formação dos conselheiros sobre a execução do
PNAE e temas que possuam interfaces com este Programa; e
IV - divulgar as atividades e resoluções do CAE/DF por meio de comunicação no site da
SEEDF e no Diário Oficial do Distrito Federal.
Parágrafo único. A indicação do servidor para exercer a função de secretaria executiva do
CAE/DF deve ser referendada em plenário, por no mínimo, 2/3 dos conselheiros titulares, em
sessão plenária convocada para este fim.

CAPÍTULO IV
DAS SUBSTITUIÇÕES DOS MEMBROS DO CAE-DF

Art. 13. São casos de substituição da qualificação como conselheiro:
I - o não comparecimento, sem justificativa, a três sessões consecutivas ou a cinco alternadas
anualmente;
II - a condenação, transitada em julgado ou por órgão colegiado, por crime doloso, ressalvada
a reabilitação;
III - o recebimento indevido de valores, vantagens, gratificações ou benefícios, em razão da
função ou mandato;
IV - o retardamento ou a omissão de ato inerente ao mandato, ou a sua prática de forma
contrária a disposição expressa de lei, estatuto ou regimento interno, com sério prejuízo para
a entidade;
V - a condenação por improbidade administrativa, transitada em julgado ou por órgão
colegiado, sem prejuízo de pedido cautelar de afastamento provisório;
VI - a ofensa física, durante a execução de atividade institucional, a servidor público ou a
particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
VII - a utilização do conselho e das prerrogativas do mandato para finalidades político-
partidárias e aliciamento de eleitores;
Art. 14. A aplicação de qualquer penalidade a que se referem o artigo 13 será decidida pela
reunião ordinária ou extraordinária, por maioria absoluta dos conselheiros presentes.
§ 1° Para a destituição do presidente e do vice-presidente é exigida decisão de dois terços
dos presentes à assembleia.
§ 2° O Presidente comunicará a deliberação de substituição ao ente público ou privado que
nomeou o conselheiro para que a entidade proceda à indicação de novo representante.
§ 3° Se o conselheiro afastado for o titular, o seu suplente assumirá imediatamente a vaga até
a nomeação de novo membro ou sua efetivação como titular pelo segmento respectivo.
§ 4° Se o conselheiro afastado for o suplente, o segmento indicará o seu substituto.
Art. 15. Cabe a cada segmento, em caso de renúncia expressa do conselheiro, indicar um
novo representante para completar o respectivo mandato.
Art. 16. Os Conselheiros poderão se licenciar por até 30 dias, renováveis por igual período,
mediante pedido escrito encaminhado ao Presidente e ciência do suplente do segmento por
ele representado.

CAPÍTULO V
DAS REUNIÕES

Art. 17. O Plenário do Conselho Distrital de Alimentação Escolar é o fórum de deliberação
plena e conclusiva, configurado por Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, de acordo com
requisitos de funcionamento estabelecidos neste Regimento.
Art. 18. O CAE/DF para a consecução de sua finalidade deliberará sobre:
I - Requisição de informações e diligências necessárias ao andamento dos trabalhos;
II - Definição de prioridades dos assuntos a serem analisados;
III - Matérias que lhe sejam encaminhadas pela Secretaria de Estado do Distrito Federal;
IV - Indicação dos conselheiros para compor comissões temáticas, se for o caso.
§ 1° O Conselho reunir-se-á em assembleia ordinária com frequência estabelecida em Plano
de Ação Anual e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente, por iniciativa
própria ou a requerimento de mais de 1/3 de seus membros.
§ 2° As reuniões ordinárias serão iniciadas com a presença mínima de metade mais um dos
seus membros.
§ 3° Cada membro titular ou na titularidade terá direito a um voto;
§ 4° A qualquer momento poderá ser solicitada verificação de quorum e não o havendo será
suspensa a reunião temporariamente por até quinze minutos até a recuperação da presença
mínima exigida no parágrafo 2° deste artigo.
§ 5° O Presidente do Conselho Distrital de Alimentação Escolar terá direito a voto nominal
e de qualidade.
§ 6° As reuniões ordinárias do Conselho serão definidas em calendário previamente aprovado
pelo plenário, na primeira reunião anual do colegiado.
§ 7° Decorridos 30 minutos do horário marcado para o início da reunião, o Presidente dará
início aos trabalhos com qualquer número de conselheiros.
Art. 19. Será facultada aos suplentes a participação nas reuniões e demais atividades do
conselho, tendo direito a voto nas matérias deliberativas do colegiado apenas quando em
substituição do titular.
Parágrafo único. A participação ativa do conselheiro suplente, assim como do conselheiro
titular, nas comissões e demais atividades do conselho merecerão menção honrosa especial
no final do mandato.
Art. 20. As sessões do Conselho serão públicas, podendo qualquer cidadão apresentar
denúncias, moções, reclamações ou requerimentos, após as deliberações da ordem do dia, por
três minutos improrrogáveis ou por escrito a qualquer tempo perante a Secretaria ou a um
conselheiro.
Art. 21. As reuniões do Conselho obedecerão à seguinte ordem:
I - abertura pelo Presidente;
II - verificação do número de presentes;
III - leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
IV - leitura e distribuição do expediente e de informes da mesa;
V - discussão e votação da ordem do dia;
VI - comunicação, requerimentos, encaminhamentos e apresentação de moções, indicações e
exames de processos;
VII - encerradas as discussões das matérias da reunião, as mesmas serão submetidas à
votação.
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VIII - encerramento.
Art. 22. As decisões do CAE/DF serão expedidas sob a forma de Resolução de caráter
deliberativo, recomendação ou moção, que serão assinadas pelo Presidente e quando possível
pelos Conselheiros que participaram do procedimento de deliberação sobre a matéria ver-
sada.
Art. 23. Caso entenda necessário, o Presidente por iniciativa própria ou por solicitação dos
Conselheiros, poderá convidar para participar das reuniões e/ou visitas agendadas em de-
liberações anteriores, sem direito a voto, pessoas físicas ou jurídicas que possam contribuir
para esclarecimento das matérias abordadas.

CAPÍTULO VI
DAS COMISSÕES TEMÁTICAS

Art. 24. As Comissões Temáticas poderão ser constituídas conforme necessidade, e terão suas
finalidades e competências fixadas por Resoluções do CAE/DF.
§ 1° As Comissões Temáticas serão constituídas pelos conselheiros titulares e suplentes e
compostas por no mínimo 2 (dois) membros, cujos nomes sejam referendados pela ple-
nária.
§ 2° Podem integrar os grupos de trabalho representantes de outros conselhos, órgãos e
entidades públicas ou privadas não integrantes da estrutura do CAE/DF.
I - Deverão apresentar relatório conclusivo à Secretaria Executiva, sobre matéria submetida
a estudo, dentro do prazo fixado pelo Conselho, acompanhado de todos os documentos que
se fizerem necessários ao cumprimento de suas finalidades.
Art. 25 As Comissões poderão convidar pessoas com qualificação na matéria objeto de
análise, para comparecer às reuniões e prestar esclarecimentos e/ou emitir parecer técnico em
assuntos de sua competência.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26. Todos os conselheiros têm livre acesso à documentação do CAE-DF, mediante
solicitação verbal ou escrita, ressalvando-se situações especiais de solicitação de sigilo pelo
denunciante.
Parágrafo único. As atas e demais documentos serão públicos, sendo autorizada a extração de
fotocópia pelos conselheiros e membros da comunidade.
Art. 27. Nenhum membro poderá agir em nome do Conselho sem prévia delegação.
Art. 28. A participação dos membros do Conselho não será remunerada, sendo considerada
de relevante interesse público.
Art. 29. O Gestor Público, por meio da Secretaria de Educação, disponibilizará recursos e
apoio técnico necessário para o adequado desenvolvimento dos trabalhos do Conselho.
Art. 30. O Plenário decidirá sobre os casos omissos e dúvidas decorrentes da interpretação
deste Regimento.
Art. 31. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 32. Ficam revogadas as disposições em contrário.

THIAGO FERREIRA DIAS
Presidente

Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

DESPACHO DO CHEFE
Em 14 de março de 2018

Parecer: 023/2018-ATJ/GAB/DLF. Referência: Processon.054.000.261/2018. Assunto: Aná-
lise de Minuta - Aquisição de alimentação para caninos. Interessado (s): BP-
Cães/CME/DOP.1. Aprovo o Parecer n. 023/2018/ATJ/GAB/DLF, referente ao Processo
Administrativo n. 054.000.261/2018, no sentido de que a Minuta de Edital (fls. 45 a 72), que
tem como objeto a aquisição de alimentação para caninos, necessita de correções para
adquirir a conformidade com o entendimento consolidado no Parecer n. 662/2012-PRO-
CAD/PGDF e atualizado pelo Parecer n. 343/2016-PRCON/PGDF, sendo que após a devida
observância do que foi apontado, deve seguir para a realização do pregão.2. Encaminhem-se
os autos do presente processo à SPL/DALF para prosseguimento do feito, efetuando as
correções que se fizerem necessárias à plena observância do que foi apontado, possibilitando
assim a realização do pregão.3. À ATJ/GAB/DLF para publicar no DODF.

SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA

DESPACHO DO CHEFE
Em 20 de março de 2018

Parecer: 024/2018-ATJ/GAB/DLF. Referência: Processo n. 054.002.625/2017. Assunto: Re-
curso em face de decisão do pregoeiro - Aquisição de Autoclave Interessado (s):
CMV/PMDF. 1. Aprovar o Parecer n. 024/2018-ATJ/GAB/DLF, referente ao Processo n.
054.002.625/2017, os quais adoto como razões de decidir.2. Nesse sentido, decido CO-
NHECER do recurso manejado pela licitante JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ n. 15.464.751/0001-36, participante do processo licitatório, porque presentes os seus
pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
assim a decisão do Pregoeiro de habilitar a licitante ANTONIO ATANIEL DA SILVA -ME,
CNPJ: 18.571.690/0001-02, no item 1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 045/2017-
DLF/PMDF. 3. Encaminhe-se à SPL/DALF para ciência e providências subsequentes. 4. À
ATJ/GAB/DLF para publicar no DODF.

SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA

DESPACHO DO CHEFE
Em 21 de março de 2018

Parecer: 029/2018-ATJ/GAB/DLF Referência: Processo n° 054.000.140/2013. Assunto: Pror-
rogação do Contrato nº 017/2013, de locação de imóvel destinado ao uso da sede ad-
ministrativa e operacional do 1° Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal.
Interessado (s): 1º BPTRAN/PMDF e Gama Consultoria Financeira e Participações S/A.1,
aprovo o Parecer nº 029/2018-ATJ/GAB/DLF. Dessa forma, opino pela prorrogação con-
tratual por mais 12 (doze) meses do Contrato n. 017/2013-PMDF, no valor avaliado pela

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA

PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

TERRACAP (fl. 809) e mantidas as demais claúsulas contratuais. 2.À SC/DALF para: a)
Observar os apontamentos realizados no item 4 do presente parecer da ATJ/GAB/DLF; b)
Confeccionar termo aditivo de prorrogação do Contrato n. 017/2013-PMDF, por mais 12
(doze) meses, devendo observar o MENOR VALOR entre o avaliado pela TERRACAP e o
VALOR ATUAL REAJUSTADO PELO ÍNDICE previsto no contrato vigente; c) Solicitar do
executor manifestação sobre as adequações constantes do laudo da AGEFIS (fls. 806/807),
bem como sua assinatura; d) Demais providências subsequentes. 3. À ATJ/GAB/DLF para
publicar no DODF.

SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA

DESPACHO DO CHEFE
Em 22 de março de 2018

Parecer: 025/2018/ATJ/GAB/DLF. Referência: Processo nº 054.000.166/2018. Assunto:
Aquisição de serragem tipo maravalha para "cama" de equinos do Comando de Policiamento
Montado da Polícia Militar do Distrito Federal. Interessado: CPMon/PMDF.1. Aprovo o
Parecer n. 025/2017-ATJ/GAB/DLF, referente ao Processo Administrativo n.
054.000.166/2018, no sentido de que a Minuta de Edital nº 08/2018 (fls. 48 a 78), que tem
como objeto a Aquisição de Serragem tipo Maravalha para "cama" de equinos do Comando
de Policiamento Montado da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme as especificações
e condições estabelecidas no termo de referência de que trata o anexo I do edital de Pregão
Eletrônico nº 08/2018 está, sob o aspecto jurídico-formal, em conformidade com a minuta-
padrão de edital de licitação aprovada pelo Parecer n. 662/2012-PROCAD/PGDF, que sofreu
modificações por meio do Parecer n. 343/2016-PRCON/PGDF. 2. Encaminhe-se à
SPL/DALF para cumprimento dos apontamentos constantes dos parágrafos 5º e 6º do pre-
sente parecer e posterior prosseguimento do feito na forma legal e regulamentar. 3. À
ATJ/GAB/DLF para publicar no DODF.

SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA

DESPACHO DO CHEFE
Em 23 de março de 2018

Parecer: 026/2018-ATJ/GAB/DLF. Referência: Processo n.054.002.527/2017. Assunto: Re-
cursos em face de decisão do pregoeiro - Registro de preços para contratação de empresas
visando fornecimento de refeições. Interessado (s):DOP/PMDF.1. Aprovar o Parecer n.
026/2018-ATJ/GAB/DLF, referente ao Processo n. 054.002.527/2017, os quais adoto como
razões de decidir. 2. Dessa forma, retornem os autos ao Pregoeiro para a devida instrução e
posicionamento quanto a todos os quesitos apresentados pela recorrente, no prazo de 5
(cinco) dias, ou, se for o caso, rever seus atos na forma da lei e da jurisprudência. 3. À
ATJ/GAB/DLF para encaminhar os autos e publicar no DODF.

SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA

DESPACHO DO CHEFE
Em 26 de março de 2018

Parecer: 028/2018-ATJ/GAB/DLF. Referência: Processo nº 054.002.899/2017. Assunto: Re-
curso em face de decisão do pregoeiro - Fornecimento de Refeições. Interessado (s): PMDF.
1. Aprovo o Parecer n. 028/2018-ATJ/GAB/DLF, referente ao Processo n. 054.002.899
/2017, os quais adoto como razões de decidir.2. Dessa forma, restituam-se os autos ao
Pregoeiro para a devida diligência e complemento das informações constantes do atestado de
capacidade técnica apresentado pela licitante classificada em primeiro lugar, com fulcro no
art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93, de modo a possibilitar a justa e correta decisão deste
Ordenador de Despesas.3. Após, retornem os autos a este Chefe ou, se for o caso, que seja
revista a decisão do Pregoeiro na forma da lei e da jurisprudência. 4. À ATJ/GAB/DLF para
publicar no DODF.

SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA

DESPACHO DO CHEFE
Em 27 de março de 2018

1.Aprovo o Parecer Técnico SEI-GDF nº 8/2018 - PMDF/DLF/ATJ (DOC SEI 6299875)
com os acréscimos do Chefe da ATJ/GAB/DLF (DOC SEI 6316103). 2. Encaminhe-se o
presente processo SEI à DITEL para ciência, autuação da documentação em processo físico,
com a devida justificativa do interesse público para tal pagamento, e posterior remessa a este
Departamento para fins de processamento e pagamento. 3. À ATJ/GAB/DLF para enca-
minhar os autos à DITEL e publicar no DODF.

SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO Nº 87, DE 03 DE ABRIL DE 2018
Regulamenta a participação das entidades habitacionais credenciadas na venda de áreas, na
modalidade de sorteio, para construção de unidades habitacionais no Distrito Federal.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIO-
NAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da
Companhia nos termos artigo 16 alínea j, RESOLVE:
Art. 1º Ratificar os termos da Resolução nº 30/2018, publicada no DODF nº 33, de 19 de
fevereiro de 2018, página 39, que regulamenta a disponibilização de áreas às associações e
cooperativas credenciadas na CODHAB/DF para construção de unidades habitacionais.
Art. 2º Todas as Associações e Cooperativas credenciadas poderão participar, desde que
manifestem interesse, a exceção das Associações e Cooperativas que tenham sido con-
templadas nos sorteios anteriores, a partir do Edital de Convocação das Entidades nº
01/2017, publicado no DODF nº 139, de 21/07/2017.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GILSON PARANHOS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO

TERRITÓRIO E HABITAÇÃO


