
pauta, informando que fora recebido pelo Conselho um parecer elaborado pela Procuradoria 
Geral do Distrito Federal, o qual confere a competência da ordenação de despesas à 
Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. Em 
continuidade, o sr. Daniel esclareceu que as metas dos planos de trabalho dos Termos de 
Parceria são cumpridas de forma geral, sendo necessárias adequações. Em complemento, o Sr. 
Wilibrando Bruno destacou o cumprimento das metas. No entanto, citou a importância da 
evolução quantitativa das metas, para análise dos resultados, como preleciona o MROSC. A 
presidente Teodolina Martins realizou aparte para tratar das dificuldades dos Termos de 
Parceria firmados com as Comunidades Terapêuticas. O Conselheiro Hernany solicitou maior 
demonstração por parte da realidade, para mostrar o cotidiano das parcerias, a fim de subsidiar 
a apresentação dos gestores para a realização de uma análise pormenorizada. 
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A Conselheira Carolina apresentou as ações do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Deu destaque ao Projeto “Vida sem 
Drogas” em parceria com o Narcóticos Anônimos. Relatou os encaminhamentos dos 
dependentes químicos à rede de proteção. Citou os projetos de prevenção em parceria à 
SESIPE, para evitar a entrada de drogas nos presídios. Relatou o Projeto Despertar para 
promover a conscientização quanto aos malefícios do uso de drogas. A presidente Teodolina 
Martins agradeceu à apresentação da representante do MPDFT pelo conhecimento das ações. O 
Conselheiro Marcos destacou as ações do Ministério Público e agradeceu à conselheira 
Carolina pela apresentação das ações. INFORMAÇÕES GERAIS; A presidente Teodolina 
Martins citou que foi realizada reunião com a Secretária de Justiça, Sra. Marcela Passamani e o 
Conselheiro Rodrigo acerca da elaboração dos vídeos da Semana de Prevenção ao Uso de 
Drogas nas escolas. Relatou também que os vídeos encaminhados pelos Conselheiros serão 
exibidos na Escola SEJUS no período da Semana. A Conselheira Priscila informou acerca da 
Jornada de Prevenção ao Suicídio, cuja programação será encaminhada por ela aos 
Conselheiros. Em seguida, o Conselheiro Juvenal convidou os Conselheiros para a ação “Sua 
vida vale muito” com a população idosa com o oferecimento de atendimento médico, 
psicológico e outros serviços. A Conselheira Paula questionou acerca do prazo para o envio dos 
vídeos à Secretaria de Educação. A presidente Teodolina Martins explicou que os vídeos 
também seriam encaminhados ao Gabinete da SEJUS para avaliação e inclusão na 
programação. Em novo aparte, a Conselheira Paula informou que a identidade virtual da 
semana já estava pronta e fora encaminhada ao e-mail do Conselho. Por fim, o Conselheiro 
Juvenal informou a relevância da Escola SEJUS na veiculação de vídeos pertinentes às 
atividades da Secretaria de Justiça e Cidadania e informações de utilidade pública. 
ENCERRAMENTO: Por fim, o vice presidente do CONEN/DF, por motivo de queda da 
conexão da presidente Teodolina Martins, agradeceu a presença de todos, declarando o fim dos 
trabalhos da ordem do dia e encerrando a plenária às 13h00min. E, para constar, foi redigida e 
lavrada para que, após lida e aprovada, seja assinada pela Presidente e demais Conselheiros do 
CONEN/DF. Teodolina Martins Pereira, Presidente do CONEN-DF e Representante da 
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal; José do Nascimento Rêgo 
Martins, Representante da Sociedade Civil; Miriam Inez Pessoa de França, Representante da 
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal; Lívia Márcia Faria e Silva, 
Representante da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, Priscila Estrela Himmen, 
Representante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; Hernany Gomes de Castro, 
Representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal; Paula 
Ribeiro e Oliveira, Representante da Secretaria de Educação do Distrito Federal; Rogério 
Henrique Rezende Oliveira, Representante da Polícia Civil do Distrito Federal; Aryadne 
Márcia Argôlo Muniz, Representante do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal: 
Marcos Aurélio Izaías Ribeiro, Representante dos Centros de Recuperação, Comunidades 
Terapêuticas e Similares Não Governamentais: Rodrigo Barbosa da Silva, Representante da 
Sociedade Civil; Francisco das Chagas Aguiar Alves Júnior, Representante do Conselho 
Regional de Farmácia; Stênio Ribeiro de Oliveira, Ordem dos Advogados do Brasil / Seção 
DF, Waleska Batista Fernandes; Conselho Regional de Serviço Social – 8ªRegião: Helena 
Ferreira Moura, Associação Médica de Brasília; Carolina Rebelo Soares, Representante do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: Márcio Cavalcante de Vasconcelos, 
Representante da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal: Célia Regina Gomes de 
Moraes, Representante dos Centros de Recuperação, Comunidades Terapêuticas e Similares 
Não Governamentais: Juvenal Araújo Júnior, Representante da Sociedade Civil.

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020 E 587ª REUNIÃO DO 
CONEN/DF

Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de setembro de dois mil e vinte, em 
ambiente virtual, pelo aplicativo Zoom, reuniu-se o colegiado para a Segunda Reunião 
Extraordinária do exercício de 2020 e 587ª Reunião do CONEN/DF. Presentes os 
Conselheiros: A Presidente Teodolina Martins Pereira, o vice-presidente José do 
Nascimento Rêgo Martins e os demais Conselheiros: Miriam Inez Pessoa de França, Lívia 
Márcia Faria e Silva, Priscila Estrela Himmen, Hernany Gomes de Castro, Paula Ribeiro e 
Oliveira, Rogério Henrique Rezende Oliveira, Waleska Batista Fernandes, Aryadne 
Márcia Argôlo Muniz, Marcos Aurélio Izaías Ribeiro, Stênio Ribeiro de Oliveira Helena 
Ferreira Moura, Rodrigo Barbosa da Silva e Célia Regina Gomes de Moraes. Participaram 
como visitantes: Maria do Socorro Garrido Simões (conselheira Suplente da Sociedade 
Civil), as servidoras Amanda dos Santos Silva, Luana Mendes Ferreirae Nathalia Souza 
Viana Benevides, e Ricardo Henrique Brito Marques (conselheiro Suplente do Conselho 
Regional de Psicologia); ABERTURA DOS TRABALHOS: A presidente Teodolina 
Martins iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida, repassou aos 
conselheiros o número da lista de presença para assinatura no SEI. DO 
REMANEJAMENTO DOS RECURSOS DO FUNPAD. A presidente Teodolina Martins 
introduziu o ponto de pauta. De início destacou a vedação de tratar das questões 
orçamentárias por plenárias virtuais. Explicou que os tetos destinados ao Fundo 
Antidrogas não cobriam os repasses aos programas de trabalho do Fundo Antidrogas. 
Ressaltou que o Conselho vem instruindo processos de suplementação para manter os

repasses nos Termos de Colaboração firmados com as Comunidades Terapêuticas. Citou que o 
Conselho possui dois programas de trabalho, um de assistência aos dependentes químicos e 
outro para transferência para acolhimento de dependentes químicos. Mencionou que a 
Secretaria de Economia sugeriu que fosse realizado remanejamento nos recursos do programa 
de assistência aos dependentes químicos para realização mais célere dos repasses dos recursos, 
visando não gerar prejuízo às Comunidades Terapêuticas. A Conselheira Waleska questionou 
se o recurso a ser remanejado já possuiria algum fim. A presidente Teodolina Martins 
esclareceu que a priori, os recursos foram destinados à elaboração e publicação do edital dos 
projetos de prevenção. Em aparte, o secretário executivo, Sr. Marcelo Ramos explicou que para 
o ano de 2021, também não há recurso que consiga cobrir todos os gastos com o instrumento já 
firmado com as Comunidades Terapêuticas. Em seguida, a conselheira Helena considerou o 
momento atípico imposto pela pandemia e sugeriu que fosse verificada a possibilidade de 
repactuação do uso dos recursos, para que não fossem necessários remanejamentos, como o 
solicitado no ponto de pauta. Ato contínuo, o Conselheiro Ricardo questionou qual seria o 
valor inicialmente destinado aos editais aprovados pelo Conselho. A presidente Teodolina 
Martins explicou quais eram os valores destinados e nas cotas pertinentes. Utilizando-se da 
palavra a Conselheira Aryadne citou a repetição da situação dos remanejamentos e lamentou 
que a destinação dos recursos fosse destinada somente ao tratamento, mostrando-se favorável 
ao remanejamento com a ressalva da necessidade de investimento nas demais áreas das 
políticas sobre drogas. A presidente Teodolina Martins fez aparte e concordou com a 
Conselheira Aryadne quanto a necessidade de contemplar outras áreas da política sobre drogas. 
Contudo, destacou também a necessidade de continuidade do repasse às Comunidades 
Terapêuticas, visando a continuidade do serviço prestado. O Conselheiro Rodrigo lamentou 
haver a necessidade do remanejamento dos recursos e sugeriu o encontro com a área técnica da 
SEJUS para verificação da possibilidade de encontro dos recursos necessários advindos de 
programas que não utilizarão os recursos destinados originalmente a eles. A presidente 
Teodolina Martins mencionou em tratar com o Subsecretário de Administração Geral acerca 
do tema. Em seguida, a Conselheira Maria Garrido corroborou com o entendimento da 
Conselheira Aryadne, acerca da necessidade de investimento nas outras áreas da política sobre 
drogas. Em novo momento de fala, a Conselheira Helena demonstrou concordância com as 
Conselheiras Aryadne e Maria Garrido e contrariedade ao remanejamento de recursos, para 
maior controle das decisões quanto às destinações orçamentárias. No mesmo sentido, a 
Conselheira Waleska sugeriu a revisão das vagas cobertas pelo Fundo vinculadas ao recurso 
disponível. Da mesma forma, registrou seu entendimento a Conselheira Lívia. Ato contínuo, a 
Conselheira Célia relatou que no momento de definição dos Termos de Parceria os recursos 
estavam disponíveis. Destacou a necessidade da continuidade do programa de acolhimento, 
diante dos grandes prejuízos trazidos pela pandemia. Ressaltou a importância dos 
investimentos em prevenção. Encaminhada a votação, votaram contrariamente o 
remanejamento os conselheiros: Hernany, Waleska, Priscila e Helena. Votaram favoravelmente 
com ressalva as conselheiras: Paula e Aryadne. Os demais conselheiros votaram 
favoravelmente. Dessa forma, restou aprovado o remanejamento de recursos. 
ENCERRAMENTO: Por fim, a Presidente do CONEN/DF agradeceu a presença de todos, 
declarando o fim dos trabalhos da ordem do dia e encerrando a plenária às 09h50 min. E, para 
constar, foi redigida e lavrada para que, após lida e aprovada, seja assinada pela Presidente e 
demais Conselheiros do CONEN/DF. Teodolina Martins Pereira, Presidente do CONEN-DF e 
Representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal; José do 
Nascimento Rêgo Martins, Representante da Sociedade Civil; Miriam Inez Pessoa de França, 
Representante da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal; Lívia Márcia 
Faria e Silva, Representante da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal; Priscila 
Estrela Himmen, Representante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; Hernany Gomes de 
Castro, Representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal; 
Paula Ribeiro e Oliveira, Representante da Secretaria de Educação do Distrito Federal; Rogério 
Henrique Rezende Oliveira, Representante da Polícia Civil do Distrito Federal; Aryadne 
Márcia Argôlo Muniz, Representante do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal; 
Marcos Aurélio Izaías Ribeiro, Representante dos Centros de Recuperação, Comunidades 
Terapêuticas e Similares Não Governamentais; Rodrigo Barbosa da Silva, Representante da 
Sociedade Civil; Stênio Ribeiro de Oliveira, Ordem dos Advogados do Brasil / Seção DF; 
Waleska Batista Fernandes, Conselho Regional de Serviço Social – 8ªRegião; Helena Ferreira 
Moura, Associação Médica de Brasília; Célia Regina Gomes de Moraes, Representante dos 
Centros de Recuperação, Comunidades Terapêuticas e Similares Não Governamentais.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

PORTARIA Nº 52, DE 1º DE OUTUBRO DE 2020
Institui o projeto Adote um Animal e estabelece os procedimentos para a adoção de 
animais de grande porte apreendidos pela SEAGRI/DF.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que 
lhe é conferida pelo art. 105, parágrafo único, incisos III e V, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, e considerando os arts. 19 e 20, do Decreto Distrital nº 40.336, de 23 de 
dezembro de 2019, resolve:
Art. 1º Instituir o projeto Adote um Animal, tendo como finalidade promover a doação de 
animais de grande porte apreendidos no âmbito das ações desenvolvidas pela 
SEAGRI/DF, com vistas à aplicação do contido nas Leis nºs 2.094/1998, 5.224/2013 e 
5.756/2016.
§1º Só poderão ser doados pela SEAGRI/DF os animais de grande porte apreendidos e 
não reclamados pelos proprietários no prazo legal.
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§2º Os interessados em adotar animais de grande porte apreendidos devem se 

cadastrar na Gerência de Apreensão de Animais – GEAN/DIFIT/SDA/SEAGRI-DF.

§3º O “Cadastro de Interessados” terá data de vencimento e a doação dos animais 

seguirá a lista por ordem de cadastro ou adoção efetivada.

Art. 2º Poderão adotar os animais de que trata esta Portaria os seguintes interessados:

I - pessoas físicas e jurídicas;

II - entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

Art. 3º Os interessados em adotar os animais apreendidos pela SEAGRI/DF deverão 

atender aos seguintes critérios:

I - apresentar auto declaração de que possui local adequado e seguro para abrigo do 

animal;

II - não ser proprietário de animal apreendido e não reavido durante o período legal 

de requerimento para soltura;

III - apresentar auto declaração de que não possui em seu histórico caso de maus-

tratos aos animais.

Art. 4º O adotante deve estar ciente de que o animal adotado não poderá ser 

comercializado nem ser submetido a maus tratos.

Art. 5º Para realizar o cadastro, o interessado deve:

I - preencher e assinar devidamente o Formulário Adote um Animal: Cadastro e 

Termo de Responsabilidade (Anexo I);

II - apresentar documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência);

III - no caso de pessoa jurídica, apresentar cópia de registro da entidade (CNPJ) e 

comprovante de endereço.

Parágrafo único. A relação de documentos deverá ser protocolada perante o setor de 

Protocolo da SEAGRI/DF e devidamente inserida no Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI.

Art. 6º A documentação será analisada pela GEAN no prazo de até 30 (trinta) dias, 

prorrogável por igual período, mediante justificativa, contado do recebimento da 

documentação pela unidade.

§1º O interessado será comunicado, no prazo definido no caput, da efetivação do seu 

cadastro ou da necessidade de complementação de informações.

§2º O interessado que tiver o seu cadastro efetivado receberá da SEAGRI/DF o 

Certificado “Amigo do Animal”.

§2º É de responsabilidade do interessado manter o seu cadastro atualizado perante a 

GEAN.

Art. 7º Os animais serão disponibilizados para adoção por ordem de chegada na 

GEAN, independente da espécie, raça, pelagem, sexo, escore corporal ou deficiência 

física.

§1º A SEAGRI/DF entrará em contato com o interessado para lhe informar sobre a 

disponibilidade de animais para a adoção, seguindo a ordem da lista dos 

interessados.

§2º O interessado cadastrado que se negar a receber os animais disponíveis para 

doação perderá a ordem de prioridade, indo para o final da lista dos interessados.

§3º Após duas negativas, o interessado será retirado do cadastro e perderá o direito 

de utilizar o Certificado "Amigo do Animal".

§4º A SEAGRI/DF manterá atualizada em seu sítio eletrônico a lista dos 

interessados por ordem de prioridade, à medida que as doações forem sendo 

efetivadas.

§5º O animal só será entregue ao adotante após a comprovação de que este realizou 

o pagamento dos exames sanitários obrigatórios e providenciou a documentação 

necessária ao transporte do animal até seu novo destino.

§6º No ato da entrega do animal pela SEAGRI/DF ao adotante será assinado o 

Termo de Doação, que é irretratável e irrevogável.

Art. 8º Serão assegurados ao adotante os seguintes benefícios:

I - acesso ao Fundo de Desenvolvimento Rural – FDR, se este for produtor rural, 

associação ou cooperativa de produtores rurais ou empresa rural;

II - quatro assistências veterinárias por animal adotado, no primeiro ano de sua 

adoção, a serem agendadas no horário de expediente da empresa, desde que o 

adotante seja produtor rural associação ou cooperativa de produtores rurais ou 

empresa rural;

III - recebimento do Certificado “Amigo do Animal”, concedido pela SEAGRI/DF, 

que permitirá o acesso aos demais benefícios de que trata esta Portaria .
IV - possibilidade de utilização do Certificado “Amigo do Animal” em suas 

campanhas particulares de marketing;

Parágrafo único. A SEAGRI/DF também poderá conceder o Certificado “Amigo do 

Animal” e os benefícios acima descritos às pessoas físicas ou jurídicas que optarem 

por doar alimentos e exames, ou promoverem melhorias estruturais para a 

manutenção dos animais albergados no curral da GEAN .
Art. 9º O adotante deverá manter cadastro de sua propriedade rural atualizado 

perante o Serviço Veterinário Oficial da SEAGRI/DF.

Art. 10. É dever do adotante informar à SEAGRI/DF sobre o óbito do animal 

adotado e as circunstâncias em que ele se deu.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CANDIDO TELES DE ARAÚJO

 

ANEXO I

FORMULÁRIO ADOTE UM ANIMAL - CADASTRO E TERMO DE 
RESPONSABILIDADE

Dados do Requerente

*Nome:

*CPF/CNPJ: Data de Nasc.: ___/___/_____

*Endereço Residencial:

 

*Região Administrativa: *CEP:

Telefone: *Celular:

*Endereço eletrônico (E-mail):

Dados para Adoção

*Local: ( ) área urbana ( ) área rural

*Endereço:

  CEP/Caixa Postal:

*Região Administrativa:

*Cidade: Estado:

Cadastro de produtor: Sidagro:

*Coordenadas geográficas: S____º____’____’’ W____º____’____’’

*Quantidade de animais interessados em adotar: _______

*Espécie:

*Finalidade da adoção:
( ) montaria na lida ( ) estimação ( ) lazer pessoal/passeio/turismo ( ) outros ( ) 
equoterapia
 
*Campos obrigatórios

Eu, ____________________________________________________________ 
inscrito no CPF, sob nº __________________________________, residente e 
domiciliado à 
_____________________________________________________________ 
DECLARO, para fins de direito, sob as penas da Lei que as informações abaixo 
prestadas e os documentos que apresento para fins de adoção de animais no âmbito 
do Projeto Adote um Animal, coordenado pela SEAGRI-DF são verdadeiros e 
autênticos (fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época).
DECLARO, ainda, que nunca tive animal apreendido e não reavido durante período 
legal de requerimento para soltura, que não possuo histórico de maus tratos aos 
animais, que tenho plena capacidade de arcar com os cuidados necessários ao (s) 
animal (is) adotados e que tenho local adequado e seguro para abrigo desses 
animais.
Estou CIENTE das condições para adoção dos animais e de que os animais por mim 
adotados não poderão ser comercializados ou submetidos a maus tratos.
RESPONSABILIZO-ME pela comprovação do pagamento dos exames sanitários 
obrigatórios exigidos para cada espécie para formalização da adoção e com o 
transporte do (s) animal (is) adotado, até o local indicado no Formulário de 
Cadastro que inclui veículo adequado, acessórios necessários e documentos 
sanitários obrigatórios.
COMPROMETO-ME em manter atualizado meu cadastro junto à SEAGRI-DF por 
meio do processo criado no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.
Brasília, _____ de ___________________ de _________.
____________________________________________________
Assinatura

 

SUBSECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DIRETORIA DE SANIDADE AGROPECUÁRIA E FISCALIZAÇÃO

 
DECISÕES ADMINISTRATIVAS

Analisando o processo 00070-00003906/2020-87, verifico que restou configurada a 
infração, e de acordo com as atribuições previstas no Art. 118 do Decreto n° 36.589/2015, 
RESOLVO:
Julgar PROCEDENTE o Auto de Infração nº 1856-D, datado de 25/06/2019 lavrado em 
desfavor de JOSÉ CORDOVAL DE BARROS RIBEIRO NETO e aplico a penalidade de 
MULTA prevista no artigo 111, inciso I do Decreto 36.589, por descumprir artigo 4º, 
inciso V da Lei nº. 5.224/2013
NOTIFICO-O de que, em conformidade com o Art. 119, do Decreto n° 36.589 de 07 de 
julho de 2015, o interessado dispõe de 10 (dez) dias contados do recebimento desta 
decisão para, querendo, recorrer em segunda instância ao Secretário de Estado de 
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federa, nos termos da 
Portaria nº. 20, de 14/05/2020. INTIME-SE o infrator da presente decisão.
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