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CORREGEDORIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 85, DE 27 DE MARÇO DE 2018
A CHEFE DA CORREGEDORIA DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas
pelo inciso I, do artigo 1º da Portaria n° 413, de 06 de dezembro de 2016, publicada no
DODF nº 229, de 7 de dezembro de 2016, p. 35, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o prazo para a conclusão do Processo Sindicante nº 080.012167/2016, por
30 (trinta) dias, a contar de 30 de março de 2018, conforme artigo 214, § 2º, da Lei
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MÔNICA MARIA CUNHA GONDIM

ORDEM DE SERVIÇO Nº 86, DE 27 DE MARÇO DE 2018
A CHEFE DA CORREGEDORIA DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas
pelo inciso I, do artigo 1º da Portaria n° 413, de 06 de dezembro de 2016, publicada no
DODF nº 229, de 7 de dezembro de 2016, p. 35, RESOLVE:
Art. 1º Acolher integralmente o Relatório Final da Comissão Processante designada para
apuração dos fatos constantes do Processo nº 080.002371/2017.
Art. 2º ARQUIVAR o presente processo com fulcro no artigo 210 da Lei Complementar nº
8 4 0 / 2 0 11 .
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MÔNICA MARIA CUNHA GONDIM

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA COLEGIADA

ATOS DA DIRETORIA COLEGIADA
SESSÃO: 3228ª; Realizada em: 22/03/2018; Relator: RICARDO HENRIQUE SAMPAIO
SANTIAGO - Processo: 0160-000095/1999; Interessado: MARIA CAVALCANTE DE FA -
RIA -ME - Decisão nº: 149/2017. A Diretoria, acolhendo o voto do relator, decide: a) tornar
pública a extinção do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra
nº 114/2000, por decurso do prazo contratual, celebrado entre a TERRACAP e a empresa
MARIA CAVALCANTE DE FARIA - ME, CNPJ nº 02.535.667/0001-14, e o cancelamento
do incentivo econômico por meio da Resolução nº 300/2017-COPEP/DF, de 08/11/2017, no
âmbito do Pró/DF-I; bem como, autorizar a alteração da condição de disponibilidade do
imóvel (nº 475195-7): Lote 20, Conjunto 13, ADE Área de Desenvolvimento Econômico,
Águas Claras/DF, terreno com área de 250,00m², para "Disponível com Problema", visando
sua inclusão em Edital de Licitação/Imóveis-TERRACAP;

SESSÃO: 3228ª; Realizada em: 22/03/2018; Relator: RICARDO HENRIQUE SAMPAIO
SANTIAGO - Processo: 0160-000175/1999; Interessado: FGE CONSTRUTORA Ltda. - ME
- sob nova razão social: TOCMAX Transportes, Obras e Comércio Ltda. - Decisão nº:
150/2018. A Diretoria, acolhendo o voto do relator, decide: a) tornar pública a extinção do
Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra nº 1.075/2000, por
decurso do prazo contratual, celebrado entre a TERRACAP e a empresa TOCMAX TRANS-
PORTES, OBRAS E COMÉRCIO LTDA (anteriormente sob a razão social: - FGE Cons-
trutora Ltda), CNPJ nº 01.938.733/0001-34, e o cancelamento do incentivo econômico por
meio da Resolução nº 193/2017-COPEP/DF, de 16/10/2017, no âmbito do Pró/DF-I; bem
como, autorizar a alteração da condição de disponibilidade do imóvel (nº 474350-4): - Lote
12, Conjunto 01, ADE Área de Desenvolvimento Econômico, Águas Claras/DF, terreno com
área de 3.200,00m², para "Disponível com Problema", visando sua inclusão em Edital de
Licitação/Imóveis-TERRACAP;

SESSÃO: 3228ª; Realizada em: 22/03/2018; Relator: RICARDO HENRIQUE SAMPAIO
SANTIAGO - Processo: 0160-001500/1999; Interessado:PONTO CERTO AUTO MECÂNICA
LTDA - ME - Decisão nº: 152/2018. A Diretoria, acolhendo o voto do relator, decide: a) tornar
pública a extinção do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra nº
901/2001, por decurso do prazo contratual, celebrado entre a TERRACAP e a empresa PONTO
CERTO AUTO MECÂNICA LTDA - ME, CNPJ nº 02.106.999/0001-83, no âmbito do
Pró/DF-I, e o cancelamento do incentivo econômico por meio da Resolução nº 340/2017-
COPEP/DF, de 08/11/2017 ,bem como, autorizar a alteração da condição de disponibilidade do
imóvel (nº 472476-3): - Lote 15, Conjunto 03, Quadra 400 - ADE Área de Desenvolvimento
Econômico, Recanto das Emas/DF, terreno com área de 122,10m², para "Disponível com
Problema", visando sua inclusão em Edital de Licitação/Imóveis-TERRACAP;

JÚLIO CÉSAR DE AZEVEDO REIS
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,

DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RETIFICAÇÃO
Na Ordem de Serviço nº 37, de 28 de fevereiro de 2018, publicado no DODF nº 53, de 19
de março de 2018, página nº 18, ONDE SE LÊ: "...Acordo de Cooperação Técnica nº
07/2015...", LEIA-SE: "...Acordo de Cooperação Técnica nº 17/2015...", e ONDE SE LÊ:
"...Sei nº 00431.0001.0696/2017-20...", LEIA-SE: "...00431.0001.0969/2017-20...".

CONSELHO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e dez
minutos, na sala de reuniões da FIBRA - Federação das Indústrias do DF, localizada no
Edifício Sede da FIBRA -SIA Trecho 3 - Lote 225, estiveram presentes para a segunda
reunião ordinária do Conselho do Trabalho do Distrito Federal a Sra. Regina Ayres Lacerda
representando a Confederação Nacional dos Empreendedores - CONAE e Presidente do
Conselho do Trabalho do Distrito Federal, o Sr. José Eduardo Corrêa, Secretário Executivo
Institucional e membro nato deste Conselho e Subsecretário de Atendimento ao Trabalhador
e Empregador - SATE, o Sr. Eric Douglas Pereira da Silva, representando a Secretaria de
Estado de Economia, Desenvolvimento Sustentável, Inovação, Ciência e Tecnologia do
Distrito Federal - SEDICT, s Sra. Eneida Aparecida Monteiro Vieira representante da Se-
cretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, a Sra. Josiana Gonzaga de
Carvalho, representante da União Geral dos Trabalhadores - UGT, a Sra. Leonice Xavier
Nunes, representante da Federação das Indústrias do Distrito Federal - FIBRA, a Sra. Hanna
Magalhães Michiles, Secretária Executiva Administrativa do Conselho do Trabalho do Dis-
trito Federal e o Sr. Claudio Caetano, Assessor da Secretaria Executiva do Conselho do
Trabalho. A presente reunião teve como pauta: 1) Leitura e aprovação da ata da 1ª reunião
ordinária do CTDF de 2018; 2) Apresentação do Secretário Executivo Institucional e mem-
bro nato do Conselho do Trabalho; 3) Apresentação e posse de membro do Grupo de Apoio
Permanente - GAP; 4) Relatório de visitas às Agencias do Trabalhador e indicações de
providências; 5) Relatório de cursos da Fábrica Social; 6) Assuntos Gerais. A presidente, Sra.
Regina Lacerda iniciou a reunião cumprimentando a todos os Conselheiros presentes e
agradecendo aos Conselheiros Sra. Leonice Xavier Nunes e Sr. Paulo Eduardo Ávila que
ofereceram a sala de reuniões da FIBRA - Federação das Indústrias do DF para realizar esta
2ª Reunião do Conselho do Trabalho do Distrito Federal - CTDF, dando sequência às
reuniões itinerantes propostas pela presidente e aprovadas pelos Conselheiros. Relatou a
importância dessa Federação, composta pelas Instituições do Sistema S - SENAI, SESI e
ainda pelo IEL para o segmento que representa, bem como para o Distrito Federal. Em
seguida solicitou à secretaria executiva administrativa que lesse a pauta do dia. Iniciada a
pauta, o primeiro item foi: 1) Leitura e aprovação da ata da 1ª reunião ordinária do CTDF
de 2018 - O assessor Sr. Claudio procedeu a leitura da referida ata, que logo após foi
aprovada por unanimidade. 2) Apresentação do Secretário Executivo Institucional e membro
nato do Conselho do Trabalho - A presidente apresentou ao Conselho o Sr. José Eduardo
Corrêa, Subsecretário de Atendimento ao Trabalhador e Empregador - SATE, dando-lhe
posse, em seguida, como membro NATO do Conselho do Trabalho do DF. 3) Apresentação
e posse de membro do Grupo de Apoio Permanente - GAP; A presidente informou que não
seria possível dar posse ao novo membro do GAP em razão do não comparecimento da
pessoa indicada pela Nova Central, ficando a posse prorrogada para a próxima oportunidade
possível. 4) Relatório de visitas às Agencias do Trabalhador e indicações de providências; A
presidente do Conselho, Sra. Regina Lacerda, relembrou a todos que fora deliberado na
última reunião do CTDF que os Conselheiros iriam visitar algumas agencias do Trabalhador
para verificar como se encontra a sua situação atual. Aleatoriamente, foi dividido entre
alguns Conselheiros as visitas às Agências, sendo elas: Agencia do Trabalhador de So-
bradinho, de Planaltina, do Guará, da Asa Sul, do Itapoã e da Estrutural. Primeiramente,
houve a apresentação de fotos da Agencia do Trabalhador da Estrutural, visitada pela
Presidente e Conselheira, Sra. Regina Lacerda que fez um breve relatório das necessidades
desta agência falando da equipe de trabalho da agência, da sua estrutura, dos problemas
identificados nesta agência e do atendimento médio diário. Em seguida, em razão da ausência
justificada do Conselheiro, a presidente apresentou o relatório de visita do Sr. Willian
Ferreira, que visitou a agência do Trabalhador do Guará juntamente com as fotos que foram
tiradas por ele. A presidente, Regina Lacerda, também em razão da falta justificada do
Conselheiro, apresentou o Relatório da Agencia do Itapoã, visitada pelo Conselheiro Sr.
André Luiz. Explicou sobre a estrutura desta agência e o atendimento. Em seguida a
secretária executiva Hanna Michiles, que visitou a agência do trabalhador de Sobradinho e a
agencia do trabalhador de Planaltina, fez uma apresentação das fotos tiradas nas agências e
leu o relatório que explicava sobre a estrutura destas agências e da equipe. A Conselheira
Sra. Josiana Gonzaga visitou a agência do trabalhador da asa sul e disse que ficou assustada
com o depoimento dos demais Conselheiros, uma vez que esta agência visitada por ela esteja
com ótima estrutura e ótima equipe. Todos os relatórios ficarão guardados em uma pasta na
sede do Conselho do Trabalho assim como farão parte integrante da presente ata. 5) Relatório
de cursos da Fábrica Social; A Sra. Regina Lacerda apresentou um relato sobre a Fabrica
Social e informou que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de candidatos aos
cursos, entre os dias dezessete e vinte e seis de fevereiro. Informou, ainda, que há vários
cursos muito interessantes e que os sindicatos e federações deveriam repassar a seus as-
sociados. 6) Assuntos Gerais - A presidente, Sra. Regina Lacerda informou a todos que, por
sugestão do assessor do Conselho Sr. Claudio Caetano, cada Conselheiro deveria se cadastrar
para ter acesso ao Sistema SEI, cujo objetivo é facilitar a recepção de dados do Conselho,
encaminhamento das matérias pertinentes, acompanhamento dos Convênios e da prestação de
contas, entre outros assuntos. Colocado em debate, foi aprovado por unanimidade, ficando
acordado que cada Conselheiro deverá encaminhar para a secretaria executiva sua do-
cumentação pessoal, possibilitando a abertura do mesmo. Nada mais havendo a tratar e
agradecendo mais uma vez a acolhida da FIBRA para esta reunião e a presença e con-
tribuição dos Conselheiros, a presidente, Sra. Regina Lacerda encerrou a reunião às dezessete
horas e quarenta e sete minutos. Eu, Hanna Magalhães Michiles, lavrei a presente ata que
será assinada por mim e por todos os Conselheiros após sua aprovação.

HANNA MICHILES
Secretária Executiva do Conselho do Trabalho e
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