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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 29, DE 19 DE ABRIL DE 2017 (*)
Convoca a Conferência Distrital de Meio Ambiente de 2017 e publica seu Regimento
Interno.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições que lhe conferem os incisos I e III do Parágrafo Único do artigo 105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal;
Considerando a necessidade de dialogar sobre as políticas de conservação e uso racional da
água no DF, bem como fortalecer os órgãos e instâncias participativas e de formulação das
políticas ambientais, tais como o Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM
e o Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal - CRH;
Considerando a necessidade de estabelecer um canal de diálogo com a sociedade civil
organizada, de forma a colher insumos com vistas ao aprimoramento e atualização das
políticas públicas ambientais, RESOLVE:
Art. 1º. Convocar a Conferência Distrital de Meio Ambiente do Distrito Federal 2017, a ser
realizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, com o tema "Cuidando das Águas", nos dias
24, 25 e 26 de novembro de 2017. Local: IFB Campus Brasília - Setor de Grandes Áreas
Norte 610 - Asa Norte, Brasília - DF, 70830-450.
Art. 2º. Publicar o Regimento Interno que norteará a Conferência Distrital de Meio Ambiente
do Distrito Federal 2017, no sitio eletrônico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente -
w w w. s e m a . d f . g o v. b r.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ LIMA
___________________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreções no original, publicada no DODF
nº 76, de 20/04/2017, página 15.

EXTRATO DA ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos dez dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dez horas, no Salão Nobre do
Palácio do Buriti, Brasília, DF, Brasil ocorreu a 22ª reunião ordinária do Conselho de
Recursos Hídricos do Distrito Federal - CRH/DF, sob a seguinte pauta: Ordem do dia: 1 -
Atualização das ações de enfrentamento da crise hídrica e informações sobre o moni-
toramento dos níveis dos reservatórios. 2 - Aprovação de Atas: a) Aprovação e assinatura da
Ata da 21ª Reunião Ordinária; b) Aprovação e assinatura das Atas da 24ª e da 25ª Reunião
Extraordinária. 3 - Apresentação da ADASA sobre a composição e objetivos da Câmara
Técnica do Sistema de Informação dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. 4 - Informes.

5 - Outros. Não havendo quórum para a abertura em primeira convocação, a mesma foi
aberta em segunda convocação. Fizeram-se presentes: excelentíssimo senhor Governador do
Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, o Secretário de Estado de Meio Ambiente do Distrito
Federal, presidente do Conselho, senhor ANDRÉ RODOLFO DE LIMA, que presidiu a
reunião, e os seguintes Conselheiros (as): MARIA SILVIA ROSSI (SEMA), SÉRGIO AU-
GUSTO DE MENDONÇA RIBEIRO (SEMA), DIEGO BERGAMASCHI (SINESP), JANE
MARIA VILAS BÔAS (IBRAM), VANDETE INÊS MALDANER (IBRAM); RAFAEL
MACHADO MELLO (ADASA); MAURÍCIO LUDUVICE (CAESB), MARIA DO CAR-
MO MAGAHÃES CÉZAR (CAESB), JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA VILELA (CEB),
MANOEL ALESSANDRO M. DE ARAÚJO (IBAMA), JORGE ENOCH FURQUIM VER-
NECK LIMA (EMBRAPA); GENÉSIO ANTÔNIO MULLER (SRDF), ANTÔNIO CAR-
LOS DE ARAÚJO NAVARRO (FIBRA/DF), ANA PAULA DIAS MACHADO DE C.
PESSOA (FIBRA/DF), TEREZIINHA LIMA (ÚNICA/DF), ROGER BENAC (FECOMER-
CIO), GUTEMBERG UCHÔA DE ARAÚJO JÚNIOR (FECOMERCIO), DELSON DA
COSTA MATOS (CBH/MA), WILLIAN MARCELINO COELHO (CBH/MA), GENÉSIO
ANTÔNIO MULLER (CBH/MA), CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE ALVES
(ABRH), LUCIJANE MONTEIRO DE ABREU (ABES), MARCOS HELANO FERNAN-
DES MONTENEGRO (ABES), SERGIO KOID (UnB), MARCELO GONÇALVES RE-
SENDE (UCB) e REGINA STELLA QUINTAS FITTIPALDI (Fórum de ONGs). Os demais
Conselheiros (as) não justificaram ausência. O presidente agradeceu a presença de todos e
justificou o adiamento da reunião do dia 08/03 para o dia 10/03 para que fosse realizada no
Palácio do Buriti, com a presença do excelentíssimo senhor governador Rodrigo Rollemberg
e do Secretário de Estado da Casa Civil Sérgio Sampaio. A seguir deu por aberta a 22ª
reunião ordinária do CRH-DF, procedendo com o item 2 da pauta. DELIBERAÇÕES: item
2: As Atas foram aprovadas por unanimidade e assinadas nesta reunião. Item 3: Foi proferida
a apresentação pelo Senhor Welber Ferreira Alves (ADASA): Análise dos Recursos Hídricos
do DF, com os seguintes tópicos: Distribuição de Chuvas Setembro-Fevereiro (2016-2017);
pluviosidade; Chuvas na Barragem do Descoberto por ano hidrológico; Histórico do Volume
Útil do Reservatório do Descoberto em 30/12 (1987-2016); Percentual de volume útil mensal
observado no Reservatório do Descoberto ao longo do período entre 2006 e 2016; Histórico
de Contribuições em Hectômetros/mês de todos os afluentes e da área não monitorada;
Captação média para agricultura (Chapadinha Aviário); Vazão média anual do Reservatório
do Descoberto; Cenários para Volume Útil do Reservatório do Descoberto - Vazões de 2016.
Reservatório de Santa Maria: Histórico do Volume Útil do Reservatório de Santa Maria
(2006-2016); Histórico do volume percentual do Reservatório de Santa Maria em Setembro
(final do período seco) e Março (final do período chuvoso); Histórico de Chuvas por ano
Hidrológico; Vazões dos totais de entrada no Reservatório; Variação mensal de Captação do
Sistema Torto-Santa Maria 2016; Comparativo de Vazão Média Anual dos Reservatórios
Descoberto, Santa Maria e Torto; Cenários para o Volume Útil do Reservatório de Santa
Maria; Crescimento populacional por Sistema de Abastecimento (2000/2015). Apresentou as
Resoluções da ADASA de número 15 a 20 de 2016, referentes a escassez hídrica: situação
crítica, restrições de uso dos recursos hídricos, tarifa de contigência e etc. As resoluções nº
01 e 02 de 2017, que limitam a vazões médias mensais captadas pela CAESB nos Re-
servatórios do Descoberto e Santa Maria. Apresentou o mapeamento e o georeferenciamento
dos usos regulares para auxiliar na identificação de usos não regulares; a avaliação dos
impactos nos cortes de vazões outorgadas de forma a verificar os ganhos de vazão na entrada
no reservatório; as ações de fiscalização: usuários outorgados e não outorgados; a re-
vitalização de canais de irrigação; parceria com órgãos de fiscalização etc. Item 3: A pedido
da ADASA o item foi retirado de pauta, considerando que ainda encontra-se em fase de
estudo a composição e objetivos da Câmara Técnica do Sistema de Informação dos Recursos
Hídricos do Distrito Federal. Item 1: A Senhora Raquel (Casa Civil) fez uma apresentação
conceitual do plano de enfrentamento da crise hídrica a saber: órgãos participantes; as
premissas abordadas: ações que serão deflagradas nos primeiros 180 dias da crise, tanto
ações emergenciais como estruturais; minimizar a redundância de atuações com base na
natureza de ações: integrar o conjunto de órgãos em ações de fiscalizações coordenadas;
Com relação à ação de educação: congregar todas as iniciativas dos órgãos que têm ini-
ciativas de educação e congregar essas iniciativas sob a coordenação da Secretaria de
Educação para levar de uma maneira mais consistente e pedagogicamente mais adequada
para escolas . Lembrou que também a SEAGRI tem ações de educação junto com a
EMATER diretamente na área rural. Ressaltou que a colaboração entre órgãos é nesse sentido
de uma ação conjunta e complementar. Utilização de recursos financeiros já existentes e de
dedicação de recursos a captar, temos obras de infraestrutura que vão demandar captação de
recursos; estabelecimento de indicadores e metas para avaliação de resultados com todas as
ações associadas a indicadores para mensurar o desempenho, indicadores que serão coletados
nos próximos dois anos. Esse trabalho foi todo feito por meio das equipes técnicas, um
trabalho presencial em reuniões e também levantamento de dados. A metodologia adotada foi
uma análise de cenários como avaliação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que
nos levou a estabelecer algumas dimensões para enfrentamento da crise. Essas dimensões
serão detalhadas logo em seguida. A partir do estabelecimento dessas dimensões são pers-
pectivas de enfrentamento foram determinados alguns objetivos e indicadores para men-
suração desses objetivos. Isso redundou num quadro de atividades integradas que elenca

Art.1° Divulgar a Tabela de Valor correspondentes à utilização de áreas públicas com a
finalidade comercial ou de prestação de serviços, no âmbito desta Região Administrativa-
RAXXX - Vicente Pires 2017.
Parágrafo único. Os preços públicos foram calculados com base no Decreto nº 17.079, de 28
de dezembro de 1995, alterado pelo Decreto nº 19.265, de 26 de maio de 1998 e Decreto nº
25.792, de 2 de maio de 2005, com os coeficientes transformados em reais, atualizados nos
termos do parágrafo único do artigo 1°, da Lei n° 1.118, de 21 de junho de 1996 e artigo 1°,
da Lei Complementar n° 435, de 27 de dezembro de 2001.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

JÚLIO CÉSAR MENEGOTTO

TABELA DE VALOR DE ÁREA PÚBLICA - 2017
VICENTE PIRES RA-XXX

Espaço ocupado em áreas publica com fi-
nalidades comerciais ou prestação de ser-
viço por:

UNIDADE VALORES EM REAL - PREÇO PÚ-
BLICO

Comercio estabelecido DIA MÊS ANO
a) Com cobertura (marquise, toldos, telha-
dos e similares)

M² 0,29 9,69 11 7 , 4 9

a) Sem cobertura M² 014 3,85 50,38
Estacionamento cercado sem cobrança de
ingresso ou qualquer preço

M² 0,02 0,32 3,86

Canteiros de obras, parques de diversões,
circos, exposições e similares.

M² 0,02 0,97 11 , 0 1

Área efetivamente utilizada por estabele-
cimento de ensino (coberta ou não)

M² 0,02 0,9 10,39

Banca em Mercado M² 0,29 9,69 11 6 , 3 5
Placa, painel publicitário e similares M²
Comércio ou serviço ambulante em veícu-
los motorizados ou não

M²

a) Balcões, carrinhos, tabuleiros, bancas e
similares

M² 0,73 22,62 27,9

a) Caminhões M² 2,85 91,05 1034,15
Avanços de posto de serviço (PAG/PLL) M² 0,02 0,36 11 , 6 2
Abrigo de Táxi M² 0,19 6,45 76,16
Áreas efetivamente utilizadas com as ins-
talações e equipamentos que concorrem pa-
ra a realização de eventos com finalidade
comercial

M² 0,32 9,69 11 6 , 3 5

Outras finalidades M² 0,32 9,69 11 6 , 3 5


