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ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E

F L O R E S TA L
CAPÍTULO I - DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS

Seção I
Da Estrutura

Art. 1º. A Câmara de Compensação Ambiental e Florestal - CCAF terá a seguinte es-
trutura:
I - Presidência;
II - Secretaria Executiva - SECCAF;
III - Colegiado.

Seção II
Das Atribuições

Art. 2º. Compete ao Presidente:
I - Coordenar as atividades, assinar deliberações dos atos propostos e representar a CCAF
junto aos órgãos competentes;
II - Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;
III - Definir grupos de trabalho para assuntos especiais;
IV - Votar nas deliberações da Câmara e em caso de empate proferir voto de qualidade;
V - Acolher e encaminhar, por meio da Secretaria Executiva, documentos e solicitações;
VI - Conceder aos demais membros, diante de solicitação, vistas aos processos de com-
pensação;
VII - Convidar pessoas, órgãos ou entidades a participar das reuniões da CCAF, a título de
colaboração, para prestação de informações e esclarecimentos sobre assuntos objeto de
debate ou deliberação;
VIII - Autorizar, diante de solicitação, a participação de terceiros nas reuniões da CCAF, na
qualidade de observador;
IX - Propor a pauta das reuniões.
Art. 3°. A Secretaria Executiva terá como atribuições:
I - Assessorar a Presidência;
II - Organizar e manter o arquivo;
III - Propor o calendário, bem como elaborar as atas das reuniões;
IV - Encaminhar por meio eletrônico aos membros da CCAF, a ata da última reunião;
V - Executar os trabalhos técnicos e administrativos e propor as rotinas necessárias ao
funcionamento da Câmara;
VI - Adotar as medidas necessárias, junto ao IBRAM, para o acompanhamento das ações e
medidas deliberadas pela CCAF, garantida a devida publicidade;
VII - Acompanhar a destinação e aplicação dos recursos da compensação junto às unidades
orgânicas do IBRAM;
VIII - Receber da Comissão Técnica Permanente responsável pela elaboração e aprovação de
propostas de aplicação de recursos projetos e planos de trabalho contendo propostas de
aplicação da compensação ambiental e florestal, a serem deliberadas pela CCAF;
IX - Apresentar à CCAF, para deliberação, as propostas encaminhadas pela Comissão
previstas no inciso VIII.
Art. 4°. - Compete ao Colegiado:
I - Apreciar e deliberar as propostas de aplicação de recursos compensatórios submetidas à
sua análise;
II - Manifestar-se sobre as demais matérias que lhe forem submetidas e que guardem
correlação com a compensação ambiental e florestal.
Art. 5°. Compete aos membros do Colegiado:
I - Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;
II - Solicitar, quando houver interesse ou necessidade, informações, providências e es-
clarecimentos ao Presidente da Câmara ou aos demais membros;
III - Propor, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, demais temas a serem debatidos nas
reuniões da Câmara, que não guardem correlação direta com as propostas de aplicação de
recursos;
IV - Apresentar, em casos excepcionais, temas a serem incluídos na pauta da reunião, desde
que haja a aprovação da maioria simples dos presentes.
V - Manifestar-se, por meio eletrônico sobre a ata da última reunião até o dia anterior à
reunião subsequente para apreciação e aprovação da mesma.

Seção III
Dos Grupos de Trabalho

Art. 6º. Poderão ser criados Grupos de Trabalho temporários, de caráter técnico-consultivo,
cujas atribuições, competências e prazos serão estabelecidos em documento próprio.
§ 1º. Os Grupos de Trabalho serão propostos nas reuniões da CCAF por deliberação do
colegiado e atenderão às demandas temáticas da compensação, sendo:
I - responsáveis pelo processo de discussão e desenvolvimento da metodologia, estudos e
avaliações a serem propostas nas reuniões da Câmara;
II - incumbidos de preparar o material pertinente nos prazos fixados e apresentar os re-
sultados fundamentados das suas atividades bem como assessorar os membros da Câmara no
exercício de suas atribuições.
§ 2º. Os membros dos Grupos de Trabalho serão designados por ato da Presidência do
IBRAM.
§ 3º. Os produtos dos Grupos de Trabalho serão analisados pela CCAF.

CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 7º. A CCAF reunir-se-á bimestralmente, em sessão ordinária, com a presença da maioria
absoluta de seus membros, e deliberará por voto da maioria simples.
§ 1º. As reuniões deverão observar os seguintes procedimentos:
I - verificação de quórum;
II - abertura dos trabalhos;
III - aprovação da ata da reunião anterior;
IV - discussão dos temas na ordem da pauta;
V - deliberação ou encaminhamento da matéria apreciada;
VI - informes gerais;
VII - encerramento dos trabalhos.
§ 2º. As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas.

§ 3º. A pauta será elaborada pela Secretaria Executiva da Câmara e encaminhada an-
tecipadamente a todos os membros, contendo:
I - dia, hora e local da reunião;
II - ordem do dia, acompanhada da ata da última reunião.
§ 4º. As matérias não apreciadas serão obrigatoriamente incluídas na pauta da reunião
seguinte.
§ 5º. Quando houver empate na votação, caberá ao presidente, além do voto comum, o voto
de qualidade.

CAPÍTULO III - DO FLUXO DE INFORMAÇÕES
Art. 8º. As reuniões da CCAF serão registradas em atas, nas quais constarão as informações
essenciais.
§ 1º. As minutas das atas serão elaboradas pela Secretaria Executiva e enviadas aos membros
da Câmara para apreciação e aprovação e, obrigatoriamente, incluídas na pauta da reunião
seguinte.
§ 2º. As atas definitivas terão as folhas numeradas sequencialmente, rubricadas e assinadas
pelos participantes da reunião.
§ 3º. As atas serão arquivadas em pastas próprias, numeradas sequencialmente, sendo tam-
bém mantidas em arquivos de processamento eletrônico de dados, com as cautelas de
segurança disponíveis.
Art. 9º. Cada membro do Colegiado poderá pedir vista das matérias constantes da pauta. O
pedido é ato privativo e está restrito a um único requerimento por matéria em apreciação.
Parágrafo único. A matéria objeto do pedido de vistas será devolvida à Secretaria Executiva
da CCAF no prazo de até 10 (dez) dias após recebimento dos autos, momento no qual estará
disponível a outros membros que manifestarem pedido de vistas, devendo, obrigatoriamente,
ser incluído na pauta da reunião subsequente.

CAPÍTULO IV - DOS PROCEDIMENTOS
Art. 10. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, entende-se por Plano de Diretrizes
de Aplicação dos Recursos (PDAR) o documento de caráter trienal que estabelece as
diretrizes gerais de aplicação dos recursos oriundos de compensação ambiental e florestal
aprovados pela CCAF e definido a partir de proposta elaborada por um Grupo de Tr a b a l h o
instituído para este fim, o qual conterá as diretrizes balizadoras para escorreita aplicação bem
como as prioridades a serem atendidas com os recursos das compensações.
Art. 11. Os processos relativos à Compensação Ambiental e Florestal iniciados após a
publicação desta Instrução Normativa serão analisados e tratados pela CCAF nos termos
deste Regimento Interno.

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno
serão solucionados pelo Colegiado da Câmara de Compensação Ambiental e Florestal, por
deliberação da maioria simples dos membros.

JANE MARIA VILAS BÔAS

PORTARIA Nº 90, DE 09 DE JUNHO DE 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL no uso das atribuições que lhe confere o artigo
105, parágrafo único, inciso III, da lei Orgânica do Distrito Federal. Considerando as
diretrizes e parâmetros previstos no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo -
SINASE (2006); Considerando a Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, que instituiu o
Estatuto da Criança e do Adolescente; Considerando a Lei Nº 12.594 de 18 de janeiro de
2012; Considerando o levantamento de necessidades realizado pela Comissão instituída por
meio da Portaria nº 16, de 18 de fevereiro de 2016, publicada no DODF nº 33, de 19 de
fevereiro de 2016; Considerando o disposto no art. 5º da Lei nº 5.351 de 04 de junho de
2014.
R E S O LV E :
Art. 1º Definir quantitativo, em termos percentuais, de Atendentes de Reintegração So-
cioeducativos/Agentes Sociais e Educadores Sociais que deverão cumprir jornada de trabalho
em regime de expediente junto às unidades executoras da medida socioeducativa de in-
ternação e da Unidade de Atendimento Inicial.
§ 1º Entende-se por horário de expediente o horário padrão de funcionamento das Unidades
Socioeducativas da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude
do Distrito Federal, conforme disposto na Portaria nº 146 de 27 de maio de 2013, e
alterações posteriores, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 29 de maio de
2013.
§ 2º Entende-se por Educador Social, o servidor contratado por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, cujas atividades estão
relacionadas no auxilio à execução e o desenvolvimento do atendimento das medidas so-
cioeducativas, previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
§ 3º As unidades que executem medida socioeducativa de internação e a Unidade de
Atendimento Inicial deverão manter no mínimo 10% dos seus servidores, mencionados no
caput, em regime de expediente.
§ 4º Para fins do disposto no parágrafo anterior, será levada em consideração Portaria de
Modulação vigente, sendo esta atualizada periodicamente pela Subsecretaria de Adminis-
tração Geral, após consulta à Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, bem como o quan-
titativo de servidores, supracitados, efetivamente lotados nas unidades executoras de medida
socioeducativa de internação e na Unidade de Atendimento Inicial.
§ 5º Para fins do disposto no caput, as atividades as serem executadas pelos servidores em
horário de expediente possuem como objetivo a prioridade na execução e continuidade das
atividades sociopsicopedagógicas desenvolvidas.
Art. 2º Caberá ao gestor da unidade executora da medida socioeducativa de internação e
Unidade de Atendimento Inicial, em conjunto com os dirigentes dos demais setores que a
compõem, organizar e manter em regime de expediente os percentuais de servidores men-
cionados no art. 1º.
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§ 1º Para atender ao disposto no caput, serão levados em consideração os seguintes cri-
térios:
I - O percentual será composto preferencialmente por educadores sociais com contratos
ativos perante esta Pasta;
II - Caso o quantitativo não seja alcançado na falta ou inexistência daqueles servidores, os
ATRS/Agente Social completarão o percentual, levando-se em consideração o interesse do
servidor;
III - Inexistindo interessados, serão convocados os servidores com menor tempo de efetivo
exercício no cargo.
Art. 3º Os casos omissos desta Portaria serão analisados e decididos pelo Subsecretário de
Administração Geral - SUAG, com base na legislação em vigor.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

AURÉLIO ARAÚJO

PORTARIA Nº 91, DE 09 DE JUNHO DE 2016.
Dispõe sobre o regulamento de critérios para efetivação de permuta, bem como ocupação de
vagas definitivas obtidas por meio de participação em concurso de remanejamento, que se
encontrem provisoriamente vagas, para os servidores da Carreira Socioeducativa lotados na
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal
e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
105, parágrafo único, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e o artigo 4º, inciso
XXIV do Decreto nº 36.236, de 1º de Janeiro de 2015, considerando a necessidade de
regulamentação de critérios para efetivação de permuta, bem como ocupação de vagas
definitivas obtidas por meio de participação em concurso de remanejamento, que se en-
contrem provisoriamente vagas, de servidores de acordo com o interesse da Administração
Pública, as diretrizes e parâmetros previstos no Sistema Nacional de Atendimento So-
cioeducativo - SINASE (2006), RESOLVE:

CAPÍTULO I - DA LOTAÇÃO
DA REMOÇÃO POR PERMUTA
Art. 1° Poderão ser removidos, mediante permuta, os servidores ocupantes do mesmo cargo,
da mesma especialidade e com a mesma carga horária, da Secretaria De Estado De Políticas
Para Crianças, Adolescentes e Juventude Do Distrito Federal, que cumpram os seguintes
requisitos:
I - não tenham sido removidos há pelo menos 6 (seis) meses, por meio de concurso de
remoção.
II - não tenham sido removidos há pelo menos 6 (seis) meses desde a efetivação da sua
última permuta.
III - concordância das respectivas chefias das Unidades Gestoras envolvidas, mediante
autorização prévia, por escrito.
§ 1º - Em nenhuma hipótese será permitida a permuta com a utilização de vagas definitivas
não ocupadas ou permuta entre uma vaga definitiva e uma vaga provisória.
§ 2º - É permitida a permuta entre os mesmos cargos, da mesma especialidade e ca rg a
horária, quando ambos ocupem vagas provisórias, até o seu provimento por concurso de
remanejamento.
§ 3º - No caso de preenchimento de todos os requisitos elencados neste artigo, o pleito de
remoção por permuta será remetido à Subsecretaria de Administração Geral, para decisão,
após análise da Diretoria de Gestão de Pessoas.
DA OCUPAÇÃO EM CARATER PROVISÓRIO DE VAGAS DEFINITIVAS
Art. 2° - As vagas definitivas obtidas por meio de participação em concurso de rema-
nejamento que estiverem provisoriamente em aberto, somente poderão ser ocupadas, em
caráter provisório, por servidores efetivos, até o retorno do titular da vaga, em decorrência de
alguma das situações abaixo relacionadas:
I) Afastado para estudos;
II) Em exercício de função/cargo comissionado;
III) Cedido para outros órgãos;
IV) Em licença para o desempenho de mandato classista;
V) Em licença para tratar de interesses particulares;
VI) Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.
§ 1º - No caso de preenchimento do requisito elencado neste artigo, o pleito de remoção será
remetido à Subsecretaria de Administração Geral, para decisão, após análise da Diretoria de
Gestão de Pessoas.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 3° A efetivação da permuta fica condicionada à conclusão dos trabalhos do servidor na
Unidade/Setor em que estiver atuando.
Art. 4° Fica delegado ao Subsecretário de Administração Geral a deliberação dos casos
omissos nesta Portaria.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AURÉLIO ARAÚJO

CORREGEDORIA

PORTARIA Nº 169, DE 08 DE JUNHO DE 2016.
A CORREGEDORA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIAN-
ÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204, de 13 de julho de 2012,
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 139, de 16 de julho de 2012 e, con-
siderando o que dispõe o artigo 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de
dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão da Comissão de Sindicância,
reinstaurada pela Portaria nº 139, de 11 de maio de 2016, publicada no DODF nº 90, de 12
de maio de 2016, destinada a apurar os fatos constantes do processo nº 417.002.032/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 13 de junho de 2016.

ALINE NOGUEIRA DE ALMEIDA

SECRETARIA DO CONSELHO ESPECIAL E DA MAGISTRATURA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO

Num Processo: 2014 00 2 005611-5; Reg. Acórdão : 912.023; Relator: ANGELO PAS-
SARELI; Requerente: PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL;
Requerido: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL; Pro-
curadores Legislativos: LUIS EDUARDO MATOS TONIOL, JOSE PEIXOTO GUIMA-
RAES NETO Requerido: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FE-
DERAL; Procurador do DF: MARLON TOMAZETTE; Curador: PROCURADORIA-GE-
RAL DO DISTRITO FEDERAL; Advogada: PAOLA AIRES CORREA LIMA; Origem:
ARTIGO 2º, § 2º E ARTIGO 3º, CAPUT E INCISOS X E XI, DA LEI DISTRITAL 4150
DE 05/06/2008 (COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DIS-
TRITO FEDERAL E DE OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO DO
PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA RELACIONADO A INFRAÇÕES AMBIEN-
TA I S ) .
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTI-
TUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N° 4.150/08. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRA-
TIVO. SANÇÕES RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES URBANAS. ART. 307 DA LODF.
POLICIALMENTO FLORESTAL. DECRETO DISTRITAL N° 31.793/10. ATIVIDADE IN-
TERPRETATIVA. LIMITES DO TEXTO LEGAL. PODER
JUDICIÁRIO. LEGISLADOR POSITIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. VÍCIO MATE-
RIAL AFASTADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IM-
PROCEDENTE.
1 - O artigo 307 da Lei Orgânica do Distrito Federal trata da atividade policial relacionada
à apuração de ilícitos ambientais - do policiamento florestal. Já a Lei Distrital n° 4.150/2008
cuida do poder de polícia administrativo e da competência da Agência de Fiscalização do
Distrito Federal - AGEFIS para exercê-lo em relação às atividades urbanas do Distrito
Federal, tendo por fundamento os artigos 314 e 315 da LODF, que tratam da política urbana
distrital. Assim, fazendo o devido cotejo entre as normas objeto da presente Ação Direta com
o parâmetro levantado pela Requerente tem-se que não há que se falar em inconstitu-
cionalidades. 2 - O Decreto Distrital n° 31.793/2010, que dispõe sobre a organização básica
da Polícia Militar do Distrito Federal, dando efetividade ao disposto no artigo 307 da LODF,
criou o Batalhão da Polícia Militar Ambiental, com objetivo de executar policiamento
ostensivo, sendo, assim, mais um órgão especializado da Polícia Militar, relacionado ao
policiamento ambiental, de mananciais e lacustre no Distrito Federal. 3 - Em virtude do
acolhimento do sistema do Estado de Direito, em que os sujeitos estatais estão vinculados às
leis editadas pelo próprio Estado, as sanções impostas em decorrência do poder de polícia
administrativo, assim como todas as atividades administrativas, devem estar expressamente
dispostas em lei. Assim, tanto o poder de polícia administrativo, como a competência para a
aplicação das sanções daí decorrentes, só podem ser exercícios se autorizados por lei. 4 - A
atividade interpretativa desenvolvida pelo exegeta é balizada pelo texto legal. Os limites do
texto dos dispositivos legais objeto da Ação Direta não abrem a possibilidade de se fazer a
interpretação de que, para além da AGEFIS, também a Polícia Militar do Distrito Federal e,
ainda, outros órgão públicos podem exercer o poder de polícia administrativa relacionado a
infrações ambientais.5 - Não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, atri-
buindo competência ou ampliando a competência para o exercício do poder de polícia e para
a aplicação das sanções administrativas decorrentes de tal exercício, aviltando frontalmente,
destarte, o princípio da separação dos Poderes.6 - Em atenção ao princípio da conformidade
funcional, ou justeza, o Tribunal de Justiça, em sua função de intérprete da Lei Orgânica do
Distrito Federal, deve manter-se no quadro das funções a ele atribuídas, não podendo, a
pretexto de exercer interpretação constitucional, violar a separação dos Poderes e estabelecer
hipótese de exercício do poder de polícia administrativo e aplicação de sanções decorrentes
desse exercício à míngua de disposição legal.
Decisão: Julgou-se improcedente o pedido. Unânime.

O B S E RVA Ç Ã O
Procede-se a presente publicação em cumprimento ao disposto no artigo 161, caput, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Brasília/DF, 06 de junho de 2016.
MÔNICA REGINA SILVA HAUSCHILD

Diretora da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO

FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PORTARIA Nº 170, DE 08 DE JUNHO DE 2016.
A CORREGEDORA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIAN-
ÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204, de 13 de julho de 2012,
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 139, de 16 de julho de 2012 e, con-
siderando o que dispõe o artigo 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de
dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão da Comissão de Sindicância,
reinstaurada pela Portaria nº 140, de 11 de maio de 2016, publicada no DODF nº 90, de 12
de maio de 2016, destinada a apurar os fatos constantes do processo nº 417.000.867/2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 13 de junho de 2016.

ALINE NOGUEIRA DE ALMEIDA


