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~4°A CIBP notificará ao chefe da unidade administrativa do bem relacionado na alínea c inc. lU,
do caput,. para que, no prazo de dois dias úteis, providencie a transferê-llcia com o almoxarifado.
~5' A CIBP notificará ao chefe da unidade administrativa do bem relacionado alinea d, inc.m, do
caput, para que no prazo de cinco dias úteis, a contar do recebimento, providencie a localização.
~6° Expirado o prazo do *5°, sem providências do chefe da unidade, o desaparecimento do bem
patrimonial constará do Tenno de Conclusão do inc. IX, do art. 6'
Art. 7° Será disponibilizado um veículo administrativo à CIBP, para deslocamento
estritamente a trabalho.
Art. 8° A dist1ibuição de material de consumo para as unidades admin.istrativas, durante os
trabalhos da CIMC, ficará cOlldicionada à prévia autorização do Presidente.
Art. 9°A movimentação do bem patrimonial entre as unidades administrativas, durante os traba-
lhos da ClEP, ficará condicionado à autorização prévia do chefe do almoxarifado.
Art. lO. b prazo para a conclusão dos trabalhos será de 15(quinze) dias para a CIMC e de 90
(noventa) dias para a CIBP.
Parágrafo Único: Os prazos poderão ser'prorrogados a clitério da autoridade competente, me-
diante justificativa Iimdamentada da CIMC ou CIBP.
Art. 11. O processo do Inventário, disposto no art. 6°, será enviado para a apreciação do Diretor-
-geral, após a conclusão dos u:abalhos.
Alt. 12. O processo, após a apreciação, disposta no art. 11, deverá ser encaminhado à
contabilidade para:
l-Proceder à análise necessária à prestação de contas;
II - Encaminhar cópia do inventário para o chefe do almoxarifado;
III - Encaminhar o processo ao arquivo.
Art. ]3. Pelas infraçôes aos dispositivos desta Instruçào, serão aplicadas penas disciplinares,
observado o regime jurídico a que estiver subordinado o servidor infrator.
Art. 14. Os prazos estabelecidos nesta Instrução contam-se em dias corridos, excluindo-se o
primeiro e incluindo-se o último dia útil.
ParàbTfafolJnico: Para efeito de contagem de tempo, dia útil é o dia de expediente do Detran-DF.
Art. 15. Esta Instrução elltra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

JOSÉ ALVES BEZERRA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

lNSTRUçAo N' 92, DE 02 DE JULHO DE 2013.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DIS-
TRITO fEDERAL usando das atribuições previstas no Artigo 79, Inciso X\1, do Regimento
aprovado pelo Decreto n' 25.735, de 06/04/2005, combinado com o artigo 255 a 258, ambos da
Lei Complementar n' 840, de 23 de dezembro de 2011. DECIDE:
Art. I° Acolher o reJalório conclusivo da. Comissão de Tomada de Contas Especial,
Processo n' 113.001.00212011.
Art. 20 Detenninar o ARQU! y'A"MENTOdo processo.
Art. 3° Esta Instnlção entra em vigor na data de sua publicação.

fAUZI NACfUR JÚNIOR

AIA DA AUDIÉNCIA PÚBLICA SOBRE LOTEAMENTO fECHADO
As nove horas do vigésimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e treze, no
Auditório da Càmara Legislativa do Distrito Federal, Praça Municipal, Quadra 02, Lote
05, foi realizada a Audiência Pública para apresentação da minuta do projeto de lei com-
plementar que trata de alteração do uso e dos parâmetros de parcelamento do solo urbano
cuja delimitação e perímetro no todo ou em parte seja marcada por muros, cercas, grades
ou similares, presidida pelo senhor Geraldo Magela, Secretário de Habitação, Regulamen-
tação e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal. Em um primeiro momento, foi
formada uma mesa com a presença da Secretária de Regulamentação de Condomínios do
Distrito Federal, Regina Amaral. e os deputados Eliana Pedrosa, Wellington Luiz, Rõney
Nemer, \Vasny de Rome e Agaciel Maia, além do Secretário de Habitação, Regulamenta-
ção e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, Geraldo Magela. O mestre de ceri-
mõnia abriu esta Audiência Pública informando que as manifestações serão feitas na ordem
de inscrição e, após, concedeu a palavra à mesa. Na sequência, a senhora Regina Amaral
(Secretária de Regulamentação de Condomínios do Distrito Federal) destacou a impor-
tância da criação da Secretaria de Regularização de Condomínios - Sercond, um anseio
da sociedade por muitos anos e que o governador Agnelo Queiroz teve a coragem de criar.
Lembrou que a criação da Sercond p311iu do deputado Agae-iel Mata e, com O apoio de
outros deputados, tornou-se realidade. Segundo a Secretária Regina Amaral, o objetivo
da Sercond é ordenar e acelerar o processo de regularização, além de realizar trabalhos

internos nos condomínios, um deles é a questão dos muros e portarias. Ressaltou a neces-
sidade de não desconstituir essa modalidade de moradia que traz segurança para as famí-
lias que optaram por morar em condominio fechado. Recordou que a lei chegou à Càma~
ra Legislativa do Distrito Federal no iníc-io do ano passado trazida pela Elizabeth Bastos,
atualmente representante da Associação Comunitária dos Condomínios da Região do
Jardim Botânico - AJAB, que, com a derrubada da portaria do Condominio Hollywood,
percebeu a necessidade de criar uma lei que permita a manutenção de muros e portarias.
O tema tramitou na CLDf e foi aprovado. No entanto, o Tribunal de Justiça considerou
essa lei inc.onstituc.ional e o assunto voltou a ser debatido. Por último, informou que terá
uma equipe técnica da Sercond e da Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvol-
vimento Urbano - Sedhab para responder aos question31nentos da população. Em seguida.
a deputada Eliana Pedrosa cumprimentou as pessoas da mesa que lutaram por essa causa
e, em especial, ao deputado Agaciel _Malaque concebeu a Sercond como alternativa para
dar mais celeridade aos processos de regularização dos condomínios. Destacou que, se
não houvesse tantos crimes, não havel;a necessidade de gastar recursos fazendo muros e
guaritas. Disse ser muito importante todo esse processo de participação, mesmo que seja
um sacrifício de vir em um dia de sábado. Lembrou ainda que esta audiencia pública
compre uma formalidade legal que, sem ela, a lei se torna inc,onstituciona1. Conclui di-
zendo que, com esse time, população e governo, haverá de alcançar o êxito. Depois, o
deputado Wellington Luiz saudou a mesa e falou da satisfação de ter sido procurado por
algumas pessoas para que entrassem com um projeto que pudesse proteger o morador de
condomínios. ReveJou números nos quais apontam que, onde os condomínios são fecha~
dos e tem portaria, a segurança é de 100%. Disse que, assim que ficou sabendo da incons-
titucionalidade de lei, tomou providências por acreditar que essa causa é justa. Destacou
a parceira com o Secretário Geraldo Magela com quem tem trabalho junto e a importância
de somar forças. Por último, afirmou que está engajado nessa luta dos condomínios e
reforçou que tudo que plantar enquanto homem público colherá como cidadão. Logo após,
o deputado Rôney Nemer reconheceu que essa é uma luta de muitas mãos. Destacou que
o Estado não tem conseguido dar segurança desejada pela população e tirar os muros e as
guaritas dos condomínios não vai ajudar. Segundo o deputado, os condomínios existem
porque não houve uma política habitacional para classe média e agora o Governo a res-
peitou criando as oportunidades de regularização. Pediu ao Presidente da CLDF para ver
a possibilidade de votar esse projeto até quinta~feira, 27 de junho. Posteriormente, o
presidente da Câmara Legislativa do Distrito FederaL deputado Wasny de Roure, afirmou
que veio prestar solidariedade e se colocar à disposição nesse processo de atendimento às
exigências do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Reconheceu que a moradia em
condomínios foi construída pela necessidade e, por isso, não se pode sentir vergonha.
Pediu ainda à população para esperar o melhor do Governo, mas que também tenha cons-
ciência das limitações. Disse ser fundamental uma partic-ipação e envolvimento mais
efetivo da população, por que essa vitória não é de governo. Ratificou a ideia de que quer
dar a contribuição necessária para depois não ser cobrado por omissão e negligência. Após,
o Secretârio de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano, Geraldo Magda.
lembrol1 que, quando o governador Agnelo Queiroz decidiu c,riar a Secretaria de Regula-
rização dos Condominios, alguns achavam que se estabeleceria uma disputa entre a Sedhab
e a Sercond por questões politicas e, agora, ficou demonstrado o contrário, ê possível
trabalhar juntas. Saudou os deputados presentes que trabalharam nesse projeto de forma
democrática e o entregaram para o governador sancionar. Reconheceu que, na CLDF, não
existe uma bancada de governo e oposição, mas sim uma bancada de defesa da regulari-
zação dos condomínios. Disse estar aqui hoje para discutir um projeto de lei que já se
tornou lei, foi sancionada e estava sendo aplicada e teve a sua constitucionalidade con-
testada por três motivos. Primeiro. os deputados não podiam fazer emendas. Porém exis-
te um precedente que permite fazer emendas, dependendo das consequências. Segundo,
este projeto deveria ser aprovado por lei complementar e não ordinária. A diferença
nesse processo é a maioria absoluta do número de componentes'da Câmara Legislativa
para aprovação. Mesmo discordando. acatou e não ver problemas, visto que esse projeto
tÍnha sido aprovado por unanimidade. Terceiro, a não realização de uma audiência públi-
ca. Informou que, antes de mandar o projeto de lei, diversas lideranças foram consultadas
e, agora, com essa audiência. todos poderão fazer sugestões. Disse que o compromisso
do governador Agnelo Queiroz foi fazer a audiência hoje para colher sugestões e a ideia
é que, no mais tardar, na terça-feira, o projeto esteja nas mãos do presidente Wasny de
Rome, que já se comprometeu em dialogar com os líderes e votar até sexta-feira. Destac.ou
ainda que mandaram para esta audiência pública exatamente o mesmo projeto que saiu de
votação da Câmara Legislativa. Não mudaram nada, mas têm sugestões que poderão ser
acatadas. Depois, o deputado Agaciel Maia agradeceu a todos, e111 especial ao deputado
Wasny de Roure. Lembrou que. na época de transformações dos territórios em Estado,
havia tantos problemas que esse dos con~ominios parecia um grão de área no Saara. Re-
cordou as discussões que tinham sobre esse assunto desde a primeira fomlação política
de Brasília e os diálogos com governador Agnelo Queiroz sobre a criação de uma secre-
taria nessa área de condomínios, visto que tem mais de 600 mil pessoas nessa situação.
Com isso, surgiu a proposta de criar uma secretaria de condomínio. Destacou que tudo
isso depende de decisão política e, quando há vontade do governo em querer resolver.
resolve. Sugeriu criar a Advocacia Geral do Governo do Distrito Federal para que o eu-
frentamento jurídico se dê com pessoas de mesmo nível. Ressaltou que os 24 deputados
da Câmara Legislativa do Distrito Federal estão empenhados e, pela primeira vez, existe
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um consenso no Legislativo de que essa solução tem que ser resolvida. Anunciou que essa
história de legalização de condomínios tem que entrar para a história e a cobrança de
todos é fundamental, tanto dos deputados em cobrar para o governo mandar esse projeto
de lei complementar como, na hora que chegar à Càma-ra, a população exigir celeridade
na tramitação do projeto. Por fim. disse acreditar que, cumprida essas preliminares, o
Governo mandará, o mais rápido possível, o projeto de lei complementar para que se
possa votar. Na sequência. o mestre de cerimônia deu por encerrada esse mesa de abertu-
ra e passou para a abertura do processo da Audiência Pública. Agradeceu aos deputados
e secretários e infonnou, mais uma vez, que quem desejar fazer o uso da palavra deverá
procurar o credenciamento e fazer a inscrição. Após, convidou o subsecretário de Plane-
jamento Urbano, Rômulo Andrade, representaudo a Sedhab: o chefe da Assessoria Juri-
dica L.egislatíva da Sedhab, Eblas Á vila; a chefe da Assessoria Juridica L.egislativa da
Sercond, Maria Olimpia da Costa; e o Assessor Jurídico da Sercond, Geraldo Faustino.
Em seguida, leu o Regulamento da Audiência Pública e o submeteu à aprovação. Após
aprovação do regulamento, procedeu à leihlra da lv1inuta de Lei. Informou que a ordem
se dará conforme inscrição e pediu aos presentes que, ao faz o uso da palavra, se identi-
fique e fale qual condomínio representa. Sugeriu à mesa que se faça um bloco de dez
perguntas e, depois, passa para as respostas. O primeiro foi o senhor Francisco Assis, do
Condomínio Alto da Boa Vista, que informou. que já foi aprovada em assembleia a cons~
trução da portaria e o recurso para a obra, mas, se não tiver o envolvimento do pessoal da
Câmara Legislativa, não será fácil. Afirmou ser importante o Governo estar ciente e
acompanhando esse processo. Lembrou que cumpriu todas as etapas e todas as exigências
de lei, mesmo assim as administrações regionais não estão autorizando as obras nos con-
domínios. Fez um apelo ao governo para mediar junto a Coorde-nariadas Cidades para
que seja possível voltar o retorno das obras dos c-ondômÍIlOs. Após, O Senhor Mário
Gilberto de Oliveira (AJAB) lembrou que esteve presente no julgamento da Ação Decla-
ratória de Inconstitucionalidade número 2012 0020186764, onde o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal declarou a inconstltucionalidade na Lei 4.893, com relação ao aspecto
formal. Na época, nã'o havia fic,ado c.lare para a comunidade que essa lei alcanç-aria apenas
os parcelamentos novos e surgiu a dúvida se a Câmara Legislativa poderia ou não fazer
um substitutivo. Antes de fazer as sugestões, esc-Iareceu que, segundo a jurispmdência
constitucional, o Poder Legislativo detém competência de emendar todo e qualquer Pro-
jeto de Lei. ainda que fruto de iniciativa do chefe do Executivo. Depois, propôs alteração
no Art. I lO, ~ 4°, incluindo a seguinte frase: para obtenção da autorização de natureza
h'ansitéria, torna-se necessária a aprovação junto a Sercond, do cumprimento ao disposto
no Art. 2°, ~ Y' dessa Lei Complementar, bem como apresentação de memorial descrltivo
e respectivo mapa de localização da área do loteamento fechado. Acrescentou ainda 11m
parágrafo dizendo: para as áreas públicas, o poder público do Distrito Federal, através da
Sercond, com a anuência da Ten-acap, no prazo de 180 dias contados da data de protoco-
lo de requerimento da parte interessada, asslnará o competente Contrato de Concessão de
Direito Real de Uso, com as entidades representativas dos adquirintes de lotes, para a área
de localização da portaria e guarita. Na sequência, a Senhora Elizabeth Bastos recordou
que o Tenno de Ajustamento de Conduta 02/2007 nasceu na ilegalidade e não é adequado
à legislação vigente no que diz respeito à regularização dos condomínios. Questionou se
os condomínios que não tem o projeto urbanístico individualizado estâo contemplados
pelo projeto urbanístico do bairro. Quanto à Minuta de Lei, solicitou a retirada a expres-
são "por razões urbanísticas" no Art. 8. Logo após, a Senhora Junia Maria Bittencourt
(Presidente da União dos Condomínios Horizontais) afirmou que essa lei chamada de
muros e guaritas. na verdade, é a lei de loteamento fechado e é um pleito dos moradores
de forma geral há muitos anos. Destacou que, desde a assinatura do TAC 02í2007, sabia-
-se que os muros t~guaritas iam ser derrubados, visto que o termo estabelece a descons-
tituíção de obstruções. A pal1ir desse momento, começou a questionar a necessidade de
se fazer uma lei e de revisar esse TAC. Disse ter solicitado ao governador AgneIo Queiroz
que encaminhasse um novo Projeto de Lei no formato de Lei Complementar, o que foi
acatado. Afirmou ainda ter certeza que as sugestões serão bem analisadas e, na medida
do possível, acatadas. Ressaltou ainda que jamais concordará com a remoção dos muros
e guaritas, por que escolheu viver em um condomínio fechado com portaria e com segu-
rança, mesmo com muitas pessoas da sociedade questionando. Por último, afinnou pre-
cisar que o Governo assuma o compromisso de soluc-ionar, seja por meio de lei, dee.reto
ou autorização, o problema das construções e dos parcelamentos em processo de regula-
rização, com projeto urbanístico aprovado e licenciamento ambiental. Depois, o Senhor
Marcos Elias (ÚNICA) questionou se o GDF estaria pronto para assumir a administração
dos condomínios? Após, o Senhor Carlos Henrique Cardoso (Síndico do Condomínio
Jardim Europa H/Grande CoIOl'ado) questionou se o governo vai ter um limite para fazer
avaliação, visto que está estabelecido um prazo de ] 20 dias para entregar os projetos.
Demonstrou preocupação em relação à questão da intervenção dentro do condomínio, pois
está redigida na Minuta de Lei de maneira subjetiva. Posteriormente, o Senhor Rômu]o
Andrade (Subsec.retário de Planejamento) fez alguns esclarecimentos. IIlfom~ou que a
Legislação Federal para a aprovação de parcelamento do solo, que também pauta o Dis-
trito Federal, é de 1979 e, na época, não abarcava essa característica de loteamentos fe-
chados. Por isso, a intenção desse Projcto de Lci Complementar é autorizar a instalação
de guarita e c,ercamento de um loteamento, que é diferente de condomínio. Quanto aos
projetos urbanisticos, infonnou que os loteamentos que estào inseridos dentro de projetos
realizados pelo Poder Público terão esse benefício. Afirmou que a intenção das duas se-

cretarias é agilizar o processo de aprovação dos parcelamentos para ser possível aprovar
os projetos arquitetônicos e reformar as residências. Após, o Senhor Eblas Á vila (Chefe
da Assessoria Jurídica L.egislativa da Sedhab) lembrou que propôs esse modelo de fecha-
mento por meio de lei prevendo, corno requisito, a aprovação do projeto urbanístico. Após
essa aprovação, as áreas livres passam a ser de domínio, pela Lei 6.766, do Distrito Fe-
deral. A previsão é de que essas áreas seriam objeto da outorga de Concessão de Direito
Real de Uso, um instrumento previsto do Código Civil e que traz mais segurança jurídica
para os próprios condôminos, já que não pode ser rescindido a qualquer momento. Acre-
dita que a intenção do projeto original era contemplar os projetos consolidados. Afirmou
ainda que hoje a lei estaria apta a ser apresentada, mas, como há sugestões, passará por
uma análise para observar se elas podem suscitar alguma i.nconstitucionalidade material
pelo Ministério Públic.o. Após, a senhora Maria Olímpia da Costa (Chefe da Assessoria
Jurídica L.egislativa da Serc.ond) c.omp.letou lembrando que todos esses parcelamentos que
vão ser objeto de aplicação dessa lei vão ser aprovados como loteamento e só vão poder
obter esse fechamento legal a partir da aplicação da norma. Afirmou ainda que, se houver
mais alguma sugestão para ser encaminhada com relação à lei depois dessa Audiência
Pública, os sites da Serc.ond e da Sedhab estão abertos para receber. Apôs, o Senhor Fran-
cisco Braga tCondomínio Príve) pediu explicação acerca do Art. l°, ~ 4° e solicitou que
fosse melhorado para não gerar dúvidas. Sugeriu ainda que fossem incluídos, nessa PLC.
artigos que autoriza a construçào de edificações dentTo de condomínios. Depois, o Senhor
Alberto Lima (Vice-Presidente da FACHOICondominio Alto da Boa Vista) sugeriu mu-
dança no Art. 2°. ao invés de ficar no condicional, colocar o Poder Público expedirá,
Pediu ainda que fosse regularizada a questão dos alvarás. Na sequência, o Senhor Marcos
Pato (Assessor do Deputado \Vellington Luiz) afirmou que essa lei complementar solu-
ciona em parte o problema, que é a questão das guaritas e do muro, mas ainda existem
outras questões que precisam ser resolvidas. Posteriormente, o Senhor João Albelio su-
geriu ao invés de ser 'dispõe sobre loteamento fechado', colocar 'dispõe sobre a delimi-
tação e construção de imóveis em loteamento fechado e dá outras providências'. Por
questões ambientais, solicitou também que fosse excluída a possibilidade de muros utili-
zando vidros transparentes ou espelhados devido ao grande número de mortes de pássaros.
Na sequência, o Senhor José Péricles pediu à Agêne-ia de Fiscalização do Distrito Federal
- Agefis para não fazer derrubadas aleatórias durante o período em que essa legislação
está tramitando. Por último, a Senhora Cibele Albuquerque (Condomínio Instância Quin-
tas da Alvorada) disse acreditar que a forma que está redigido o ~ 5° do Art. ]0 dá uma
abertura para prolongar um processo de um condomínio específico e dá aberhlra, in-
clusive, para haver suborno. Em seguida, o senhor Geraldo Magela (Secretário de
Habitação, Regularização e DesellVolvimento Urbano) afirmou que vai se esforçar
para mandar o projeto de lei na terça~feira de manhã para ser votado até sexta-feira,
mas ressaltou que ainda pode haver questionamentos do Ministério Público sobre a
materialidade da lei, Ressaltou que o Termo de Ajustamento de Conduta 02/2007 está
equivocado em tudo desde a origem e disse ter 11ma posiç,ào muito clara de que o
Governo deveria retirar sua assinatura do termo. Sugeriu aos presentes dialogar com
o juiz que está com o processo para ser julgado. Com relação às construções, assumiu
o compromisso .de agilizar os processos que serão julgados no Conselho de Planeja-
mento Territorial e Urbano - CONPLAN e pediu aos sindicos para também se com-
prometerem a regularizar o que ainda falta nos processos. Não havendo mais mani-
festações, a audiência foi declarada encerrada.

GERALDO MAGEL.A
Secretário de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano

EXTRATO DA DECISAo N' 32/2013 (*)
Processo: 391.000,7181201 L Autuado (a): MOHAMAD CHAMS. Objeto: Auto de Inli'ação n'
1131/2011. Decisão: IMPROVER o recurso interposto e confinnar a Decisão n"200,000.085/20 12
- PRESI/lBRAM profelida em I' instância, que aplicou as penalidades de EMBARGO das obras
de construção de muro eADVERTÊNCIA a desocupar a Area de Preservação Pennanente -APP,
Fica facultada ao autuado a interposíção de recurso ao Conselho de Meio Ambiente do Distrito
Federal - CONAM/DF, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da Decisão
supracitada, Paulo Penha de L.ima, Secretário Adjunto.

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreções no original, publicado no
DODF n' 126, de 19/06/13, página 24,

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASíLIA
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOL.uçAO N' 45, DE 02 DE JUNHO DE 2013,
O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇAo JARDIM ZOOL.ÓGICO DE BRASÍLIA,
no uso das atribuições que lhe confere o art.7°, incíso n da Lei nO1.813, de 30 de dezembro de
1997 ele o artígo 22, inciso V, do Estatuto desta Fundação, RESOLVE:
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