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Capítulo I
Disposições Preliminares
Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentação e debate sobre os
Quadros de Parâmetros de Ocupação do Solo por Região Administrativa do Distrito Federal
Elaborados para Compor o Projeto de Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo do
Distrito Federal - LUOS.
Art. 2º Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento da 2ª
Audiência Pública da LUOS.
§1º A Audiência Pública possui caráter consultivo e terá o objetivo de discutir, recolher
críticas e contribuições da população com vistas a democratizar, conferir transparência e
assegurar a participação popular na elaboração do Projeto de Lei Complementar de Uso e
Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS.
§2º A Audiência Pública terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de
comunicação.
§3º A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio, sendo que o material
produzido comporá a memória do processo de Projeto de Lei Complementar da LUOS.
Art. 3º. O público presente deverá assinar lista de presença, que conterá:
I - nome legível, endereço, endereço eletrônico (e-mail) e telefone;
II - a entidade pública ou privada a que pertence e;
III - assinatura.
Parágrafo único. A lista de presença ficará disponível durante toda a sessão na recepção do
evento.
Capítulo II
Da Condução da Audiência Pública
Art. 4º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa e equipe técnica da
Subsecretaria de Gestão Urbana - Sugest/Segeth responsáveis pelo planejamento da Au-
diência Pública da LUOS, que comporão a mesa.
Parágrafo Único. O Presidente da mesa da Audiência Pública será o Secretário de Estado de
Gestão do Território e Habitação ou representante por ele designado.
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 do
Projeto de Lei Complementar da LUOS;
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 - registrar o conteúdo das intervenções;
IV - sistematizar as informações;
V - fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa;
VI - a guarda da documentação produzida na audiência.
Capítulo III
Dos Participantes
Art. 7º Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadã ou cidadão, sem
distinção de qualquer natureza, interessado em contribuir com a proposta do Projeto de Lei
Complementar da LUOS, objeto do processo nº 390.000.538/2016.
Art. 8º São direitos dos participantes:
I - manifestar livremente sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública, res-
peitando 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 Perguntas, sugestões ou recomendações dos participantes ao Projeto de Lei Com-
plementar da LUOS deverão ser realizadas por meio de inscrições orais ou por escrito em
formulários específicos disponibilizados na recepção do evento.
Parágrafo Único. Os participantes que tiverem dúvidas sobre a proposta do Projeto de Lei
Complementar da LUOS e não desejarem se inscrever para intervenção oral poderão utilizar
o Plantão de Dúvidas, divididos por Unidades de Planejamento Territorial - UPTs, localizado
na antessala do Auditório.
Art. 11 É condição para a participação nos debates orais, a prévia inscrição junto à or-
ganização do evento durante a Audiência Pública.
Parágrafo único. A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores.
Capítulo IY
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 do conteúdo da proposta do Projeto de Lei Complementar da
LUOS, pela Equipe Técnica da SUGEST/SEGETH;
IV - debates orais;
V - encerramento.
Art. 13 Nos debates as perguntas recebidas serão 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: 4 minutos, quando se tratar de re-
presentante de entidades; duração de 2 minutos no caso de manifestações individuais.
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 escrita dos participantes.
Parágrafo Único. As perguntas, sugestões ou recomendações, terão suas respostas publicadas
no Site da SEGETH/LUOS no prazo de 30 (trinta) dias.
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 Segeth, link da LUOS, 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 IV
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.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE
Secretário

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL Nº 44/2017
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições legais,
RESOLVE: Convocar a Maria de Lourdes Aires Neta, CPF nº 009.394.341-56, nos termos do
art. 26, § 4º da Lei de procedimentos administrativos nº 9784/1999, a comparecer na
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, para tomar conhecimento
do processo nº 392-063.767/2014 que visa o cancelamento de sua habilitação no Programa
Morar Bem, por infringência dos artigos 2º e 10º da Lei nº 3877/2006, art. 1º da Portaria nº
469/2015 - Ministério das Cidades, do inciso I do art. 166 c/c art. 422, ambos do código civil
dos princípios da Boa-Fé objetiva e da Função Social do Contrato.

Em 18 de abril de 2017
GILSON PARANHOS

Diretor-Presidente

AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017
A Pregoeira/CODHAB torna público a suspensão - "Sine Die" do Pregão Presencial nº
001/2017, em atendimento à Decisão nº 1663/2017 - TCDF referente ao processo nº
392.000.170/2017 - CODHAB/DF que tem por objeto : Contratação de empresa espe-
cializada para executar a construção de 18 (dezoito) praças públicas, no Empreendimento do
Riacho Fundo II, 5ª Etapa, Residencial Parque, RA XXI, sob as condições aqui estabelecidas
em atendimento à Política Habitacional do Governo do Distrito Federal - CODHAB.

Em 19 de abril de 2017
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 01/2017
Processo: 142.000.987/1995 - Partes: Administração Regional de Samambaia - RA XII X
Associação Nossa Senhora Mãe dos Homens - CNPJ: 01.054.214/0001-03 - Assinatura:
31/03/2017 - Vigência: de 31/03/2017 até 31/03/2022 - Objeto: O convênio tem por objeto
a concessão precária do imóvel público situado na QR 419 Área Especial 01, Samambaia
Norte e a união de esforços para viabilizar a prestação de assistência sócio-educativa às
crianças carentes, conforme Plano de Trabalho elaborado pela CONVENENTE e aprovado
pela CONCEDENTE - Assinantes: Pela RA XII: Paulo Antonio da Silva - CPF:
128.352.058-37 - pela Associação Nossa Senhora Mãe dos Homens: Sêmea Alcici Assaf -
CPF: 632.191.826-15.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2017NE00088
PROCESSO: 140.000.027/2017. Das Partes: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARA-
NOÁ, CNPJ nº 16.678.175/0001-92 e a empresa CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS
LTDA- CNPJ: 00.591.651/0001-01. Do Objeto: Contratação de empresa para manutenção de
equipamentos próprios desta RAVII. Do Valor: R$ 4.661,73 (quatro mil seiscentos e sessenta
e um reais e setenta e três centavos). Da Classificação Orçamentária: Programa de Trabalho
nº 15.452.6210.8508.9195; Fonte 100000000; Natureza de Despesa 33.90.39; Modalidade:
Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 18 de Abril de 2017. Waldir Soares
Cordeiro, Administrador Regional - Interino.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2017
SELEÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA O ANIVERSÁRIO

DE SANTA MARIA 2017
O DISTRITO FEDERAL POR INTERMÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
SANTA MARIA, lança o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2017 para se-
leção de artistas dos seguintes gêneros: Samba, Pagode, Axé, Sertanejo, Forró, Funk, Gospel,
Rock, Reggae, Espetáculo, Locutor Dj e Artes Plásticas, a serem realizados no mês de Maio
2017 nos dias 28, 29 e 30, conforme os itens 3.2 e 4.2 deste edital, tendo como base o art.
25 da lei 8666/93, caput e decreto 34.577/2013.
1. OBJETO
1.1. O presente Edital tem por objeto a seleção de artistas que irão compor a programação do
Aniversário de SANTA MARIA 2017. Tal seleção visa compor a apresentação, no Es-
tacionamento Central da Cidade de Santa Maria - DF - Quadradão Cultural, em horários a
serem definidos por esta Administração.
1.2. Para o presente edital serão disponibilizadas 43 (quarenta e três) vagas para os artistas
conforme descrito no item 3.6 deste edital.
1.3. Caso a quantidade de artistas contemplados por este Edital seja inferior à quantidade
total de apresentações propostas, esta Administração Regional se reserva no direito de fazer
o rodízio, ou não, dos contemplados.
1.4. Poderão participar do chamamento, os gêneros conforme descrito no item 3.6, residentes
e/ou sediados no Distrito Federal ou na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entorno (RIDE).
1.5. Pessoa Jurídica deverá comprovar pelo menos 12 meses de constituição.
1.6. Haverá reserva de uma vaga para candidatura de pessoa com deficiência, observadas as
outras condições previstas no presente edital e, em caso de ausência de pessoas que atendam
a esse requisito, a reserva não será estendida.
1.6. O processo de Edital se desenvolverá da seguinte forma:
a) Inscrição b) Habilitação c) Seleção d) Homologação
2. DA INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições serão abertas no dia 20 de abril de 2017 até o dia 28 de abril de 2017, e
devem ser feitas no horário de expediente da Administração Regional de Santa Maria, no

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

juesley.silva
Realce


