
estudar os modelos de entidade delegatária que executam o papel de agência de bacia.
Depois de estudos e discussões, comentou que chegou em um formato que é adotado pela
Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina que
adotou esse modelo em 2017 e com esse modelo atende dezesseis CBHs com o apoio de
sete entidades sem fins lucrativos que executam a função de entidades executivas. Como
não se tem ainda a cobrança, a Adasa entendeu que seria melhor contratar essas entidades
sem fins lucrativos para finalização do termo de referência, onde os comitês irão
participar desse processo. Esclareceu que já foi elaborado um projeto onde a diretoria de
colegiados da Adasa já apreciou e aprovou e agora essas propostas serão levadas para os
comitês para que se tenha sugestões e contribuições. O conselheiro Ricardo/CBH
Paranaíba-DF parabenizou a apresentação e gostaria de fazer algumas colocações sobre o
assunto. Lembrou que nas reuniões dos comitês já tinha essa preocupação da contratação
do escritório de apoio e o assunto foi levantado em uma reunião com a diretoria da Adasa.
Disse que a Adasa pediu para os comitês quais seriam as necessidades básicas para
cumprir as suas funções. Em resposta, os comitês enviaram uma lista de demandas para
Adasa. Questionou o porquê dessa discussão está ocorrendo primeiro em uma reunião do
CRH antes de uma reunião dos comitês de bacias onde o colegiado dos comitês é
diferente do colegiado do CRH. Ressaltou a importância da celeridade desse processo e
que essa pauta passe pelos comitês para que se conheça as regras de contratação e saber
das atividades que vai exercer esse escritório de apoio. Lembrou que o processo de
contratação da estrutura de apoio, que atue como secretaria executiva, não impede que a
Adasa mantenha todas as funções da secretaria executiva dos comitês em pleno
funcionamento até que o processo seja finalizado. Informou que tem uma série de
questões para serem resolvidas como a falta de apoio da Adasa para com os comitês, o
não cumprimento dos comitês das funções dos Procomitês e por isso devem perder o
recurso do orçamento, o site dos comitês de bacia não funciona e por isso está sem poder
disponibilizar informações para a sociedade e o processo de capacitação dos comitês que
não houve esse ano. Finalizou comentando da necessidade do apoio da secretaria
executiva para que os comitês continuem funcionando. A conselheira Regina/Fórum de
Ongs pediu uma explicação para o representante da Adasa sobre esses fatos que
ocorreram nos CBHs. A conselheira Vandete/Adasa disse que só poderia explicar o que
foi exposto na apresentação e que encaminharia a diretoria da Adasa a necessidade de dar
celeridade ao escritório de apoio para subsidiar a secretaria executiva. Conforme foi
acertado no começo da reunião, o Presidente passou a palavra para a presidente da
Câmara Técnica Permanente de Assessoramento – CTPA, Raquel Brostel para fazer a
apresentação sobre as atividades de acompanhamento da CTPA dos Programas Progestão
1º e 2º ciclos, Procomitês, e da Resolução CRH-DF nº 02/2021. A Raquel agradeceu a
oportunidade e informou que a CTPA tem a competência e a obrigação semestralmente
de trazer ao conselho a situação do Progestão, do Procomitês e da Resolução CRH-DF nº
02/2021. Explicou que vem solicitando as informações aos entes responsáveis pelos
programas e a Resolução. A questão do Progestão – 1º ciclo, disse que ele foi finalizado
em 2020 (referente a 2019); teve uma nota final de 97,11% e obteve um recurso total do
programa de aproximadamente de 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)
distribuídos na elaboração do PRH Paranaíba-DF, rede de monitoramento e elaboração
dos PRH Preto-DF e PRH Maranhão-DF, incluindo a atualização do PGIRH. Lembrou
que já foi objeto de conflito no Progestão 1 a rede monitoramento como item da aplicação
do recurso. Sobre o Progestão – 2º ciclo, informou que o recurso financeiro do programa
aumentou; obteve uma nota final de 99,43% e na avaliação 2021 (referente a 2020) foi
cumprida as Metas Federativas, aprovação do Quadro de Metas e o relatório de
autoavaliação. A respeito da avaliação 2022 (referente a 2021), vai ter também o
cumprimento das Metas Federativas, aprovação do Plano Plurianual de Aplicações de
Recursos, relatório de Autoavaliação e relatório de Autodeclaração. Explicou que o envio
do Plano Plurianual de Aplicações de Recursos é necessário para conseguir o recurso do
ano que vem. Compartilhou com os conselheiros um trecho do ofício nº 1/2021 da ANA
que traz orientações ao CRH sobre proposta de aplicação dos recursos. Disse que tem que
ter essa orientação sobre a aplicação dos recursos onde não parece estar sendo retratado
na proposta que foi trazida pela Adasa. Reforçou que essa orientação foi feita para o CRH
e por isso cabe aos conselheiros uma reflexão bem objetiva sobre a prioridade da
aplicação dos recursos. Sobre os Procomitês, informou que o recurso financeiro do
programa tem no máximo 900.000,00 (novecentos mil reais); teve início em 2019 e uma
nota final de 97,10% na avaliação em março de 2020. Salientou que a avaliação de março
de 2021 (referente a 2020) não foi enviada à ANA e por isso não terá recurso esse ano de
2021. A mesma coisa com a avaliação de março de 2022 (referente a 2021) e o plano de
capacitação dos CBHs que não tem o relatório para ser enviado. Destacou que houve uma
descontinuidade do apoio da Adasa aos comitês provocando uma perda de recursos.
Sobre a Resolução do CRH-DF nº 02/2021, informou que está sendo atualizada e que ela
trata da Resolução nº 02/2014 que fala do enquadramento dos corpos de água superficiais
do DF onde cita uma série de itens e compromissos para a implementação dos
instrumentos de políticas de recursos hídricos. Sobre a base hidrográfica, citada no art. 1º,
inciso I, comentou que foi constituído um GT para atualização e adequação da base
hidrográfica; foi usado a base Ottocodificada da ANA; adoção do estudo das toponímias e
as informações vão ficar disponíveis no Sistema Distrital de Informações Ambientais -
SISDIA. Disse que ficará pendente a integração com o Sistema de Informações sobre
Recursos Hídricos – SIRH. Ressaltou que o importante é que todas as etapas principais da
base hidrográfica foram concluídas e tem um caráter de atualização contínua. Sobre o
SIRH, citado no art. 1º, inciso II, comentou que foi constituído um GT em 2019; nas
reuniões houveram discussões técnicas sobre qualidade da água e indicadores, com
posterior implementação dos indicadores do SIRH como Índice de Qualidade das Águas -
IQA, Índice de Conformidade ao Enquadramento - ICE e Índice do Estado Trófico – IET.

Informou que em 2021, o GT não teve mais reuniões, não trabalhou na integração de dados
e que a Adasa, coordenadora do grupo, informou que não foi possível priorizar essa
atividade. Sobre os relatórios anuais no art. 1º, inciso III, informou que não teve a
publicação do relatório analítico no ano de 2020 e 2021 onde é de obrigação da Adasa.
Sobre os Planos de Recursos Hídricos - PRHs no art. 1º, inciso IV, informou que estão
dentro do prazo e espera que essa contratação dos planos da Bacia dos Afluentes dos Rios
Preto-DF e Maranhão-DF seja efetivada no ano de 2022. E por último, sobre a revisão do
Enquadramento no art. 1º, inciso V, informou que essas discussões já foram iniciadas no
CBH Paranaíba-DF e entende que é possível terminar essa revisão até dezembro de 2022.
O conselheiro Ricardo/CBH Paranaíba-DF comentou sobre os dados que esse relatório
sobre os corpos hídricos do DF tem que passar pelos comitês para aprovação e depois para
apreciação do conselho. Disse que a Adasa tem apresentados os dados quando solicitado,
mas esse relatório traz uma análise mais aprofundada sobre a situação e os avanços
importantes para a discussão do enquadramento. Item3. Informes. 3a) Relatórios analíticos
consolidados sobre os resultados do SIRH, dos anos de 2020 e 2021 a serem apreciados
pelos CBHs Distritais. O Presidente convidou o representante da Adasa para falar sobre os
relatórios. A Juliana/Adasa comentou que a Adasa está à disposição para realizar essa
apresentação conforme agendamento e alinhamento de agendas dos comitês. Prosseguiu
com o item 3b) Plano de Capacitação do Progestão. O Presidente convidou a senhora
Cássia para explanar sobre o informe do Plano de capacitação. A Cássia/Adasa lembrou
que ele foi aprovado no dia 24 de maio pelo conselho e no dia 8 de abril foram
encaminhados o plano, a programação anual e a resolução de aprovação do conselho a
ANA. O plano de capacitação será certificado pela ANA durante quatro anos. Disse que
essa certificação preencherá uma planilha, que a ANA disponibiliza, com todos os pontos
focais das instituições. A planilha terá os dados de cada servidor que realizou o curso de
capacitação. Enfatizou que é importante que todos os servidores enviem as suas
instituições os certificados. No dia 6 de outubro ocorreu a primeira avaliação com a CTPA
onde foi estabelecido em conjunto que até o dia 10 de dezembro, todos os entes vão
receber os certificados dos seus servidores. O item 3c) Informes Gerais. O Presidente
informou aos conselheiros que o Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal –
CRH/DF recebeu o pedido da presidente da Câmara Técnica Permanente de
Assessoramento – CTPA, Raquel Brostel, de inclusão na parte dos informes a proposta do
Governo Federal sobre novo "Marco Hídrico". Explicou que o "Marco Hídrico" vai trazer
proposta de alteração na política de recursos hídricos como por exemplo os planos de bacia
seriam aprovados pelos conselhos federais e não pelos comitês. Disse que pesquisou sobre
o assunto, mas a única informação que obteve é que a proposta será apresentada no CNRH.
Destacou que essa proposta vem sem nenhuma discussão com os entes do sistema. Sugeriu
que todos que atuem nessa área, de gestão de recursos hídricos, se manifestem sobre a
necessidade que esse novo "Marco Hídrico" seja discutido. A conselheira Regina/Fórum de
Ongs informou que foi criado um grupo para elaborar uma Moção que foi aprovada na
última reunião ordinária do conselho. Disse que o grupo está aberto a todos os conselheiros
que quiserem contribuir. O conselheiro Rodolfo/CBH Maranhão-DF concordou com os
dizeres da conselheira Raquel que tem que se preocupar com essa proposta do "Marco
Hídrico". Exaurida a pauta e os informes, o Presidente agradeceu a todos e declarou
encerrada a reunião. JOÃO CARLOS COUTO LÓSSIO FILHO, Conselheiro Suplente da
SEMA/DF, Presidente da Reunião.

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 09 JUNHO DE 2022
Estabelece os procedimentos para os estudos de fauna no âmbito do Licenciamento
Ambiental e da Autorização para Supressão de Vegetação.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos VI, IX, XIX, do artigo 3º, da Lei nº 3.984, de 28 de maio de
2007, e os incisos I e II do artigo 60, do Decreto nº 39.558, de 20 de dezembro de 2018, que
aprova o Regimento Interno do Instituto Brasília Ambiental, resolve:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Estabelecer os procedimentos para elaboração e análise dos estudos de fauna no
âmbito do licenciamento ambiental e da Autorização para Supressão de Vegetação - ASV.
Art. 2º Para efeito desta Instrução entende-se por:
I - Adesão e Compromisso: regime pelo qual o responsável legal se compromete com o
cumprimento de condicionantes preestabelecidas pelo órgão ambiental, aplicado às
atividades cujas consequências sobre o ambiente sejam conhecidas, conforme Lei nº 6.269,
de 29 de janeiro de 2019;
II - Análise Ordinária: submissão de plano de trabalho previamente à realização do estudo
para análise pelo Brasília Ambiental;
III - Área Alvo de Supressão de Vegetação - AASV: área na qual há a supressão de
vegetação nativa;
IV - Área Diretamente Afetada - ADA: área na qual o empreendimento licenciável é
instalado, incluindo os locais efetivamente afetados pelos projetos e obras, bem como as
estruturas do empreendimento, correspondendo assim à área que sofrerá impactos
ambientais mais significativos previstos durante as diferentes fases do empreendimento;
V - Área de Influência Direta - AID: área em que os impactos gerados afetam diretamente o
meio ambiente e a sociedade, engloba a ADA, e geralmente corresponde à área adjacente ao
empreendimento e à unidade hidrográfica em que este se localiza;
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VI - Atividades de baixo potencial poluidor ou baixo impacto ambiental: são aquelas
reconhecidas pelas Resoluções do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal -
CONAM, em especial as que tratam de dispensas do licenciamento ambiental,
Licenciamento Ambiental Simplificado - LAS e Declaração de Conformidade de Atividade
Agropecuária - DCAA, assim como os identificados pelo Brasília Ambiental mediante o
procedimento de Consulta Prévia - CP;
VII - Autorização para Diagnóstico de Fauna (autorização para coleta, captura e transporte
de fauna para fins de licenciamento ambiental - diagnóstico de fauna): ato autorizativo que
permite a coleta, a captura e o transporte de animais silvestres para realização de estudo de
fauna;
VIII - Autorização para Monitoramento de Fauna (autorização para coleta, captura e
transporte de fauna para fins de licenciamento ambiental - monitoramento de fauna): ato
autorizativo que permite a coleta, a captura e o transporte de animais silvestres para
monitorar e acompanhar a situação da fauna no local alvo de efeitos antrópicos advindo da
implantação de atividade licenciada;
IX - Autorização para Resgate de Fauna (autorização para coleta, captura e transporte de
fauna para fins de licenciamento ambiental - resgate de fauna): ato autorizativo que permite
a coleta, a captura e o transporte de animais silvestres para condução ativa de animais
passíveis de impactos diretos oriundos de atividades licenciáveis para áreas menos
impactadas;
X - Estação seca: período entre os meses de maio a setembro;
XI - Estação chuvosa: período entre os meses de outubro a abril;
XII - Estudo de fauna: estudo baseado em levantamento de dados primários e secundários
de fauna podendo ou não haver coleta e captura de animais silvestres;
XIII - Estudo de fauna aquática: estudo baseado em levantamento de dados primários e
secundários de fauna aquática no qual necessariamente há coleta e captura de animais
silvestres;
XIV - Medidas mitigadoras: ações realizadas pelo empreendedor, com a finalidade de
reduzir os impactos do empreendimento na fauna local;
XV - Protocolo de métodos e amostragem de fauna: conjunto de instruções, disponível no
sítio eletrônico do Brasília Ambiental, para elaboração do estudo de fauna, com orientações
específicas sobre cada nível de complexidade do estudo;
XVI - Protocolo de fauna para supressão de vegetação: conjunto de orientações e boas
práticas, disponível no sítio eletrônico do Brasília Ambiental, a serem seguidas para o
manejo de espécimes de fauna silvestre quando da realização de supressão de vegetação;
XVII - Zona Sagui: composta por remanescentes de Cerrado com algum grau de
intervenção e potencial para recuperação, inclusive em ambientes urbanos, estabelecida
pelo Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal - ZEE/DF (Lei nº 6.269, de 29
de janeiro de 2019);
XVIII - Zona Lobo Guará: zona que constitui os corredores ecológicos composta pelas
unidades de conservação de uso sustentável e remanescentes florestais e savânicos e por
áreas com potencial para recuperação, estabelecida pelo ZEE/DF;
XIX - Zona Suçuarana: zona que constitui os corredores ecológicos composta pelas
unidades de conservação de proteção integral e remanescentes florestais e savânicos de
Cerrado, estabelecida pelo ZEE/DF.

CAPÍTULO II
DOS TIPOS DE ESTUDO DE FAUNA

Art. 3º A identificação do nível de complexidade do estudo de fauna se dará em função do
tamanho e da localização espacial da ADA ou da respectiva AASV do empreendimento,
conforme matriz a seguir:

Matriz de Definição da Complexidade do Estudo de Fauna

Delimitação em área
2 ha <AASV/ADA

≤20 ha

20 ha < AASV/ADA

≤70 ha
AASV/ADA
>70 ha

Corredor
ZEE

Sagui Baixa Média Média

Lobo-
Guará

Baixa Média Alta

Suçuarana Média Alta Alta

§ 1º O estudo pode assumir três níveis de complexidades conforme descrito abaixo:
a) baixa complexidade: consiste em levantamento simplificado de dados primários, sem
coleta e captura, com duas campanhas, uma na estação seca e outra na estação chuvosa;
b) média complexidade: consiste em levantamento de dados primários, podendo haver
coleta e captura, com duas campanhas, uma na estação seca e outra na estação chuvosa; ou
c) alta complexidade: consiste em levantamento de dados primários com quatro campanhas,
duas campanhas na estação chuvosa e duas na estação seca, com coleta e captura.
§ 2º Os períodos mínimos para as campanhas são definidos no protocolo de métodos e
amostragem da fauna, o qual deve ser revisado periodicamente para contemplar as
atualizações metodológicas publicadas pela comunidade científica.
§ 3º A eventual publicação de revisão do protocolo de métodos e amostragem de fauna não
deve ser imposta aos estudos em curso, devendo estes seguir o protocolo vigente à época da
emissão de suas autorizações.
§ 4º Nos casos em que houver solicitação de licença ambiental concomitante com supressão
de vegetação, o nível de complexidade do estudo deve ser determinado pela área de maior
tamanho.
§ 5º As localidades de ADA e/ou AASV, em área rural, não incluídas em nenhuma zona
dos corredores ecológicos estabelecidas pelo ZEE/DF, devem requerer análise da
necessidade do estudo de fauna.

§ 6º Para o caso de mais de uma atividade licenciável ou solicitação de supressão de
vegetação dentro de áreas de mesma titularidade, deve ser priorizada a realização de um
único estudo que abranja toda a área de influência direta dos empreendimentos.
§ 7º Podem ser utilizados dados secundários restritos à Unidade Hidrográfica do
empreendimento para complementação dos resultados, independente do nível de
complexidade do levantamento.
§ 8º Nos casos em que houver sobreposição da AASV ou ADA em mais de um corredor
do ZEE, deve ser considerado o corredor em que incide a maior porção de área.

CAPÍTULO III
ESTUDOS DE FAUNA

Art. 4º Os estudos de fauna para fins de Licenciamento Ambiental e/ou Autorização para
Supressão de Vegetação - ASV devem, necessariamente, contemplar as seguintes
diretrizes:
I - descrever e avaliar os principais componentes da fauna existentes nas áreas de
influência do empreendimento para compor o diagnóstico ambiental;
II - identificar as espécies de fauna existentes nas áreas de influência do
empreendimento, indicando as espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas,
cinegéticas e exóticas;
III - identificar e avaliar os impactos do empreendimento na fauna da região;
IV - indicar estratégias e ações para mitigar ou compensar as pressões da atividade ou
empreendimento sobre as populações de animais silvestres visando à conservação da
fauna local, bem como medidas de controle de espécies exóticas; e
V - identificar áreas prioritárias para conservação da fauna.
Art. 5º Os estudos de fauna devem ser elaborados conforme o protocolo de métodos e
amostragem de fauna expedido pelo Brasília Ambiental.
§ 1º O responsável técnico poderá submeter proposta de metodologia diferente, com a
devida justificativa, devendo seguir o rito de Análise Ordinária, não cabendo, neste caso,
a modalidade de adesão e compromisso.
§ 2º Para todos os casos o Relatório Final do estudo de fauna deve indicar:
a) necessidade de Programa de Monitoramento de Fauna, com sugestão das diretrizes
específicas para espécies endêmicas, raras e/ou exóticas registradas;
b) necessidade de Programa de Resgate de Fauna, com sugestão das diretrizes específicas
para espécies endêmicas, raras e/ou exóticas registradas;
c) duração do(s) programa(s); e
d) áreas prioritárias para conservação da fauna.
Art. 6º Podem ser utilizados dados primários de outros estudos mediante justificativa
específica a ser apresentada pelo interessado e desde que atendidos os seguintes critérios
simultaneamente:
I - a área do levantamento de fauna a ser aproveitado apresentar conectividade direta com
a área alvo da análise atual;
II - a coleta dos dados ter sido realizada dentro da mesma Zona do Corredor definido no
ZEE/DF e na AID do empreendimento;
III - o relatório final analisado e aprovado do levantamento de fauna a ser utilizado como
fonte de dados ter sido apresentado há, no máximo, dois anos; e
IV - o estudo utilizado estar no mesmo grau de complexidade ou maior do que o solicitado.
Parágrafo único. A concessão do uso do estudo anterior pelo Brasília Ambiental não dispensa
a apresentação do relatório final do estudo com a análise dos dados, incluindo as medidas
mitigadoras, as áreas prioritárias para conservação e os dados espaciais correlatos.
Art. 7º Deve ser realizado estudo de fauna aquática sempre que a implantação da
atividade licenciável causar intervenção ou impacto em algum corpo hídrico superficial
enquadrado como classe especial ou classe 1, conforme Resolução CONAM-DF nº 02, de
17 de dezembro de 2014.
Art. 8º Nos casos em que houver a necessidade de coleta, captura e/ou transporte de
animais silvestres para a realização do estudo de fauna, o empreendedor deve solicitar
Autorização para Diagnóstico de Fauna por meio do instrumento de adesão e
compromisso.
§ 1º Para a emissão da autorização mencionada no caput, devem ser apresentados os
documentos previstos no art. 26, juntamente com as declarações para adesão e
compromisso do responsável legal e responsável técnico, conforme modelo disponível no
sítio eletrônico do Brasília Ambiental.
§2º Caso o responsável técnico aborde metodologia diferente, deve ser encaminhado o
plano de trabalho para análise ordinária, não cabendo neste caso o instrumento de adesão
e compromisso.
§ 3º Os documentos devem ser apresentados à Central de Atendimento ao Cidadão
(CAC) para autuação em processo específico, relacionado ao processo de licenciamento
ambiental ou de supressão de vegetação, e encaminhamento à Superintendência de
Licenciamento Ambiental - SULAM.
§ 4º Cabe à SULAM emitir minuta da Autorização Ambiental para Diagnóstico de Fauna
e encaminhá-la à Presidência para assinatura.

CAPÍTULO IV
DOS CASOS DE DISPENSA

Art. 9º Estão dispensados da elaboração de estudo de fauna os empreendimentos
enquadrados nas categorias abaixo:
I - ADA e/ou AASV de até dois hectares;
II - localizados nas seguintes zonas do Plano Diretor de Ordenamento Territorial -
PDOT/DF (Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009):
a) Zona Urbana do Conjunto Tombado - ZUCT;
b) Zona Urbana Consolidada - ZUC, exceto a ZUC 4;
c) Zona Urbana de Uso Consolidado - ZUUC: II - 2, 3, 4, 5,11, 13, 14,15 e 20; e
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d) Zona Urbana de Expansão e Qualificação - ZUEQ: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 18.

III - empreendimentos cuja ADA e/ou AASV seja menor ou igual a 20 ha e esteja inserida
na Zona Sagui, exceto quando se tratar de atividade de significativo impacto ambiental,
com a realização de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto
Ambiental - EIA/RIMA para o licenciamento ambiental;

IV - empreendimentos considerados pela Lei Federal nº 12.651/2012, de de 25 de maio de
2012, como de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, exceto quando
se tratar de atividade de significativo impacto ambiental, com a realização de Estudo de
Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA para o
licenciamento ambiental;
V - empreendimentos de pequenos produtores rurais ou possuidores, assim definidos
conforme inciso V do art. 3º da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, salvo quando
se tratar de atividades de significativo impacto ambiental, com a realização de Estudo de
Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA para o
licenciamento ambiental.
Parágrafo único. Nos casos deste artigo e independente da realização do estudo de fauna, o
Brasília Ambiental pode exigir a execução de Programa de Monitoramento como
condicionante de Licença de Instalação - LI ou equivalente, assim como Autorização
Ambiental - AA ou Autorização de Supressão de Vegetação - ASV.
Art. 10. Cabe ao empreendedor comprovar formalmente que seu empreendimento é
dispensado da exigência de estudo de fauna, por meio de declaração motivada acerca da
dispensa.
§1º A declaração mencionada no caput deve ser assinada por profissional habilitado e
acompanhada de anotação de responsabilidade técnica e apresentada juntamente com os
demais documentos no momento do requerimento da licença ou autorização.
§ 2º Deve ser utilizado pelo requerente o modelo de declaração disponível no sítio
eletrônico do Brasília Ambiental.

CAPÍTULO V
DO RITO PROCESSUAL PARA REQUERIMENTO DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 11. Quando do requerimento da primeira licença ambiental do empreendimento ou de
autorização de supressão de vegetação que não tenha sido precedida de estudo de fauna no
oportuno do licenciamento, além dos documentos específicos, o empreendedor deve
apresentar um dos seguintes documentos:
I - declaração atestando a condição que lhe concede a dispensa conforme art. 10 desta
Instrução; e
II - relatório final do estudo de fauna.
Parágrafo único. Fica dispensado estudo de fauna para requerimentos de Licença Ambiental
Simplificada e Autorização Ambiental.
Art. 12. Nos casos de requerimentos de ASV, além dos documentos específicos e dos
mencionados no art. 11, o empreendedor deve apresentar os seguintes documentos:
I - declaração da existência ou não de abrigo de espécies da fauna silvestres ameaçadas de
extinção na área alvo, acompanhado de ART específica, para atendimento do Art. 11, inciso
I, do Decreto nº 39.469/2018, em requerimentos de Autorização de Supressão de Vegetação
- ASV, visando a instalação de atividades de baixo potencial poluidor ou baixo impacto
ambiental, onde a AASV possui polígono de até 20ha;
II - Declaração de Adesão e Compromisso ao Protocolo de Fauna para Supressão de
Vegetação, obrigatória em todos os casos;
III - cronograma das ações relacionadas à fauna;
IV - carta de aceite da Instituição que irá receber os espécimes coletados; e
V - certificado de regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal de todos os responsáveis
técnicos envolvidos na supressão.
Parágrafo único. A declaração de que trata o inciso I do caput, quando aplicada, substitui o
Relatório de que trata o inciso II do art. 11, o qual não será alvo de análise, e a metodologia
a ser definida pelo Responsável Técnico pode seguir o Protocolo de Métodos e
Amostragem de Fauna como documento norteador.
Art. 13. Nos casos de empreendimentos licenciáveis, o estudo apresentado para requerer a
licença é suficiente para atender a exigência no momento do requerimento para ASV.
Art. 14 Para os casos previstos na norma, o estudo de fauna será requerido apenas uma vez
no rito do licenciamento ambiental, assim como, nos requerimentos de autorização de
supressão de vegetação, quando couber.
Art. 15. O Relatório Final deve ser encaminhado para o setor responsável pela ASV ou pelo
licenciamento ambiental do empreendimento de origem.
Parágrafo único. Podem ser solicitadas correções no Relatório Final de forma motivada,
tendo em vista o enquadramento de complexidade do estudo de fauna e o termo de
referência adequado ao cenário objeto da análise.
Art. 16. A Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento - SUFAM deve
ser comunicada acerca do período de realização dos estudos de fauna a fim de eventuais
ações de monitoramento e fiscalização.
Parágrafo único. As datas exatas de realização do estudo de fauna em campo devem ser
informadas no processo administrativo de fauna com antecedência mínima de 15 dias.
Art. 17. Nos casos de supressão de vegetação, as condicionantes, as exigências e as
restrições para afugentamento, manejo e resgate de fauna devem compor a Autorização para
Supressão de Vegetação Nativa, a qual deve estar presente no momento da supressão.

CAPÍTULO VI
AUTORIZAÇÕES DECORRENTES DO ESTUDO DE FAUNA

Art. 18.O programa de monitoramento de fauna deve ser implantado mediante solicitação
de Autorização para Monitoramento de Fauna.
§ 1º A implantação do programa de monitoramento mencionado no caput é pré-requisito
para a emissão da licença de operação se for o caso do empreendimento.

§ 2º Os documentos necessários para a solicitação da Autorização para Monitoramento de
Fauna mencionada no caput são os previstos no art. 26.

Art. 19. O programa de monitoramento é obrigatório, independentemente de prévio estudo
de fauna, para os casos abaixo:

I - empreendimentos que apresentam áreas de cavernas localizadas na AID;

II - ações de asfaltamento ou duplicação de vias não inseridas na zona urbana; e

III - quando ocorrer lançamento de efluentes em corpo hídrico superficial.

Art. 20. O tempo de monitoramento fica definido conforme o nível de complexidade do
estudo de fauna:

I - para estudos de alta complexidade: obrigatório o monitoramento por no mínimo 2 anos;
e

II - para estudos de baixa e média complexidade ou se não houver estudo de fauna prévio:
duração de no mínimo 1 ano, se houver necessidade de monitoramento.

Art. 21. O Programa de Monitoramento deve ser iniciado, necessariamente, quando do
início da intervenção na área.

Art. 22. Caso o estudo de fauna indique a necessidade de estabelecimento de programa de
afugentamento, resgate e destinação de fauna, este deve ser implantado mediante solicitação
de Autorização para Resgate de Fauna.

Parágrafo único. Os documentos necessários para a solicitação da Autorização para Resgate
de Fauna mencionada no caput estão descritos no art. 26.

Art. 23. O Brasília Ambiental pode solicitar o programa de afugentamento, resgate e
destinação de fauna de forma motivada tecnicamente, mesmo que não tenha sido indicado
pelo responsável técnico no estudo de fauna.

Art. 24. O Brasília Ambiental deve manter disponível em seu sítio eletrônico as
recomendações necessárias para o programa de monitoramento de fauna e o programa de
afugentamento, resgate e destinação de fauna.

Art. 25. Cabe à CAC criar processo específico relacionado a cada programa e remetê-lo à
SULAM para o devido encaminhamento ao setor responsável pelo licenciamento do
empreendimento.
Parágrafo único. Os relatórios de monitoramento devem ser entregues periodicamente e
inseridos no processo específico de fauna pela CAC, que também atualizará os itens
atendidos no Sistema URUTAU.

CAPÍTULO VII
DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 26. Para solicitar a Autorização Ambiental de Coleta e Captura, a Autorização
Ambiental para Monitoramento de Fauna e a Autorização Ambiental para Resgate de
Fauna, o interessado deve apresentar ao Brasília Ambiental a seguinte documentação:
I - requerimento formal assinado pelo interessado, se pessoa física, ou pelo representante
legal da pessoa jurídica, conforme formulário disponível no sítio eletrônico do Brasília
Ambiental;
II - CPF e RG do interessado, se pessoa física ou do representante legal se pessoa jurídica;
III - procuração, se for o caso, bem como os documentos pessoais do procurador legalmente
constituído (RG e CPF);
IV - formulário padrão do plano de trabalho, disponível no sítio eletrônico do Brasília
Ambiental, devidamente preenchido e assinado pelos Responsáveis Técnicos, quando for o
caso;
V - arquivo espacial dos pontos de amostragem do levantamento ou monitoramento de
fauna em projeção UTM, Datum SIRGAS 2000, Zona 23S;
VI - cronograma das ações;
VII - ART emitida pelos conselhos de classe;
VIII - certificado de regularidade de todos os responsáveis técnicos envolvidos no
levantamento junto ao Cadastro Técnico Federal;
IX - carta de aceite da Instituição que irá receber os espécimes coletados; e
X - comprovante de pagamento do preço público, conforme Decreto nº 36.992, de 17 de
dezembro de 2015.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. Na abertura dos requerimentos previstos nesta norma, caso o interessado declare
não conseguir reunir todas as documentações previamente definidas pelo órgão ambiental,
mediante justificativa, o processo será encaminhado para análise, anulando por
consequência a modalidade de adesão compromisso.
Art. 28. Os relatórios de resultados relacionados à fauna devem ser acompanhados via
Sistema URUTAU, Observatório da Natureza e Desempenho Ambiental - ONDA e
operações planejadas de fiscalização.
Art. 29. O Brasília Ambiental deve disponibilizar em seu sítio eletrônico as recomendações,
documentos de referência e formulários necessários para a aplicação da presente norma.
Art. 30. Os requerimentos para licenciamento ambiental e autorização de supressão de
vegetação nativa anteriores a esta Instrução Normativas deverão ser tratados da seguinte
forma:
I - requerimentos já iniciados e categorizados quanto à matriz de definição da complexidade
do estudo de fauna do artigo 4º devem seguir a orientação já constante nos processos
administrativos;
II - requerimentos já iniciados e ainda não categorizados quanto à fauna devem ser
instruídos conforme a presente Instrução; e
III - licenças e autorizações ambientais já emitidas, cujas análises não constam a temática
fauna, não precisarão assumir as obrigações da presente Instrução.
Art. 31. A Autorização Ambiental deve conter o Coordenador-Geral dos trabalhos de coleta
e captura, monitoramento ou resgate de fauna, o qual é o responsável pela
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composição da equipe técnica com especialização comprovada nos táxons
necessários ao levantamento ou manejo de fauna.
Art. 32. A veracidade das informações prestadas é de inteira responsabilidade do
responsável legal e responsável técnico do requerimento e, caso seja constatada a
inveracidade dos fatos ou informações fornecidas, o Conselho de Classe deve ser
comunicado para averiguações, assim como devem ser adotadas as medidas cabíveis
conforme disposto na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 33. Os responsáveis técnicos devem ter habilitação compatível às técnicas a
serem implantadas, sendo obrigatória a apresentação de documento de
Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho de Classe em todos os documentos
entregues ao Brasília Ambiental.
Art. 35. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 34. Esta Instrução Normativa revoga a Instrução Normativa nº 05, de 26 de
janeiro de 2022.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

PORTARIA Nº 24, DE 09 DE JUNHO DE 2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 105, da Lei
Orgânica do Distrito Federal, e com fulcro nos artigos 211, 217, 229 e 255, II, 'b', da
Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Reconduzir por sessenta dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar, conduzida pela Portaria nº 11, de 18 de agosto
de 2021, publicada no DODF nº 160, de 24 de agosto de 2021, tendo como último ato a
Portaria nº 22, de 13 de abril de 2022, publicada no DODF nº 72, de 18 de abril de
2022, referente ao processo 00002.00003477/2020-42, processos
04007.00000076/2021-69 e 04007.00000077/2021-11.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VITOR PAULO JUNIOR

TRIBUNAL DE CONTAS

SECRETARIA DAS SESSÕES
 

EXTRATO DE PAUTA Nº 21/2022
SESSÕES PLENÁRIAS DO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 (*)

Processos ordenados, sequencialmente, por tipo de sessão, Relator, assunto e
interessado.
Sessão Ordinária Nº 5302
CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO: 1) 24584/2007-e,
Tomada de Contas Especial, TCDF; 2) 29698/2011-e, Inspeção, SES; 3) 17036/2013-
e, Tomada de Contas Especial, Secretaria de estado de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do DF; 4) 14140/2019-e, Tomada de Contas Especial, SECRIANCA; 5)
24170/2019-e, Tomada de Contas Especial, PMDF; 6) 223850/2019-e, Representação,
Deputado Distrital; 7) 00600-00000231/2020-05-e, Tomadas e Prestações de Contas
Anuais e Extraordinárias, ECONTAS; 8) 00600-00005060/2021-83-e, Representação,
MPjTCDF; 9) 00600-00010729/2021-59-e, Prestação de Contas Anual, ECONTAS;
10) 00600-00011990/2021-76-e, Análise de Concessão, SIRAC; 11) 00600-
00002322/2022-39-e, Consulta, ADILSON MARQUES FERREIRA; 12) 00600-
00004884/2022-17-e, Análise de Concessão, SIRAC; 13) 00600-00005305/2022-53-e,
Análise de Concessão, SIRAC; 14) 00600-00006357/2022-47-e, Representação,
TCDF;
CONSELHEIRO ANTONIO RENATO ALVES RAINHA: 1) 3020/2007-e, Tomada
de Contas Especial, SE; 2) 8975/2012-e, Tomada de Contas Especial, Secretaria de
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania; 3) 6983/2018-e, Análise de Defesa, Dirigentes
e ex-dirigente Terracap; 4) 31317/2018-e, Tomada de Contas Especial, NOVACAP; 5)
24080/2019-e, Tomada de Contas Especial, FAP/DF; 6) 00600-00000288/2021-87-e,
Parcerias Público-Privadas e Concessões Comuns, TCDF; 7) 00600-00007039/2021-
12-e, Licitação, Secretaria de Estado de Economia- SEEC; 8) 00600-00009910/2021-
12-e, Admissão de Pessoal, Secretaria de Estado de Educação - SEE; 9) 00600-
00012735/2021-41-e, Tomadas e Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias,
ECONTAS; 10) 00600-00000273/2022-08-e, Tomada de Contas Especial, ECONTAS;
11) 00600-00000514/2022-19-e, Estudos Especiais, GCIM; 12) 00600-
00005411/2022-37-e, Análise de Concessão, SIRAC; 13) 00600-00005480/2022-41-e,
Representação, TCDF Sociedade IGESDF;
CONSELHEIRA ANILCÉIA LUZIA MACHADO: 1) 00600-00000292/2022-26-e,
Tomada de Contas Especial, ECONTAS; 2) 00600-00000297/2022-59-e, Tomada de
Contas Especial, ECONTAS; 3) 00600-00002976/2022-62-e, Análise de Concessão,
SIRAC; 4) 00600-00003856/2022-82-e, Admissão de Pessoal, Secretaria de Estado de
Educação - SEE; 5) 00600-00004496/2022-36-e, Análise de Concessão, SIRAC; 6)
00600-00004649/2022-45-e, Análise de Concessão, SIRAC; 7) 00600-00004650/2022-
70-e, Análise de Concessão, SIRAC; 8) 00600-00005037/2022-70-e, Análise de
Concessão, SIRAC; 9) 00600-00005414/2022-71-e, Análise de Concessão, SIRAC;
10) 00600-00005676/2022-35-e, Concessão - Análise Automatizada, SIRAC;
CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO: 1) 19701/2010-e, Tomada de Contas
Especial, SGA; 2) 30796/2016-e, Auditoria Financeira, SEMAG - DIAUP; 3) 11728/2019-
e, Auditoria Integrada, SEASP; 4) 19214/2019-e, Tomada de Contas Especial, PMDF; 5)
25877/2019-e, Tomada de Contas Especial, PMDF; 6) 26083/2019-e,

Tomada de Contas Especial, PMDF; 7) 2008/2020-e, Tomada de Contas Especial,
PMDF; 8) 2032/2020-e, Tomada de Contas Especial, PMDF; 9) 2229/2020-e, Tomada
de Contas Especial, PMDF; 10) 3411/2020-e, Tomada de Contas Especial, VIAÇÃO
VALMIR AMARAL ; 11) 3560/2020-e, Tomada de Contas Especial, RÁPIDO
BRASÍLIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA; 12) 3586/2020-e, Tomada de
Contas Especial, ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI; 13)
3616/2020-e, Tomada de Contas Especial, VIAÇÃO SATÉLITE LTDA; 14)
3632/2020-e, Tomada de Contas Especial, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA;
15) 00600-00003612/2021-19-e, Representação, Ministério Público junto ao TCDF.
DIASP3.; 16) 00600-00007173/2021-13-e, Admissão de Pessoal, Secretaria de Estado
de Saúde do Distrito Federal - SES; 17) 00600-00008686/2021-41-e, Denúncia,
TCDF; 18) 00600-00000085/2022-71-e, Representação, TCDF - TRIBUNAL DE
CONTAS DO DISTRITO FEDERAL; 19) 00600-00002692/2022-76-e, Licitação,
Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP; 20) 00600-00005868/2022-
41-e, Análise de Concessão, SIRAC; 21) 00600-00006325/2022-41-e, Representação,
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI;
CONSELHEIRO MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA: 1) 15872/2017-e,
Tomada de Contas Especial, SEC; 2) 3349/2020-e, Tomada de Contas Especial,
CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA; 3) 00600-00005386/2020-20-e,
Aposentadoria, SIRAC; 4) 00600-00007168/2020-20-e, Representação, GP2 -
Gabinete da Procuradora Cláudia Fernanda; 5) 00600-00000461/2021-47-e, Licitação,
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP; 6) 00600-
00005740/2021-05-e, Representação, SEFIPE; 7) 00600-00007398/2021-70-e,
Licitação, Secretaria de Estado de Saúde - SES; 8) 00600-00009333/2021-69-e,
Tomada de Contas Especial, SEJUS; 9) 00600-00000011/2022-35-e, Tomadas e
Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias, ECONTAS; 10) 00600-
00002275/2022-23-e, Análise de Concessão, SIRAC; 11) 00600-00002276/2022-78-e,
Análise de Concessão, SIRAC; 12) 00600-00002695/2022-18-e, Licitação,
Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal - DER-DF; 13) 00600-
00005247/2022-68-e, Análise de Concessão, SIRAC; 14) 00600-00005410/2022-92-e,
Análise de Concessão, SIRAC; 15) 00600-00005583/2022-19-e, Concessão - Análise
Automatizada, SIRAC; 16) 00600-00005601/2022-54-e, Admissão de Pessoal -
Análise Automatizada, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal -
CBMDF/AJGER/SEI; 17) 00600-00005656/2022-64-e, Concessão - Análise
Automatizada, SIRAC; 18) 00600-00005717/2022-93-e, Licitação, Banco de Brasília
- BRB; 19) 00600-00005953/2022-18-e, Análise de Concessão, SIRAC; 20) 00600-
00006287/2022-27-e, Análise de Concessão, SIRAC;
CONSELHEIRO ANDRE CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA: 1) 27095/2007-e,
Tomadas e Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias, SES; 2) 3034/2010-e,
Inspeção, Secretaria de Saúde; 3) 1500/2015-e, Tomada de Contas Especial, SEMAG;
4) 00600-00000899/2020-44-e, Dispensa / Inexigibilidade de Licitação / Adesão,
Segem; MPjTCDF; 5) 00600-00001366/2020-80-e, Tomadas e Prestações de Contas
Anuais e Extraordinárias, ECONTAS; 6) 00600-00005799/2021-95-e, Tomada de
Contas Especial, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. DETRAN-DF. ; 7)
00600-00010018/2021-84-e, Consulta, SEFIPE;
Sessão Reservada Nº 1417
CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO: 1) 15103/2019-e,
Auditoria de Desempenho/Operacional, DIGEM1;
CONSELHEIRA ANILCÉIA LUZIA MACHADO: 1) 26276/2016-e, Denúncia,
Cidadão ;
CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO: 1) 34419/2017-e, Denúncia,
CIDADÃO;
CONSELHEIRO MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA: 1) 25169/2017-e,
Auditoria de Regularidade, TCDF;
Sessão Administrativa Nº 1128
CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO: 1) 00600-00005518/2021-02-e,
Solicitações Diversas, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL;
(*) Elaborado conforme o art 116, § 3º do RI/TCDF.

 
ACÓRDÃO Nº 099/2022

Ementa: Tomada de Contas Especial. Objetivo: apurar a ocorrência de prejuízo aos
cofres do então Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTrans, pela empresa
Alternativa Ltda. - Cooperativa de Trabalho do Transporte Autônomo de Passageiro
Regular Ltda., diante dos achados nº 12 e 17 do Relatório de Auditoria Especial nº
01/2014- DIMAT/CONIE/CONT/STC. Decisão nº 125/2020: citação. Revelia. Contas
julgadas irregulares. Imputação de débito.
Processo TCDF: 3381/2020-e
Responsável: Alternativa Ltda. - Cooperativa de Trabalho do Transporte Autônomo
de Passageiro Regular Ltda. (CNPJ nº 05.220.523/0001-67).
Órgão: Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS (atual Secretaria de
Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB).
Relator: Conselheiro Inácio Magalhães Filho.
Unidade Técnica: Secretaria de Contas.
Representante do MPjTCDF: Procurador Marcos Felipe Pinheiro Lima.
Síntese de impropriedades/falhas apuradas: recebimentos indevidos de passagens
rodoviárias urbanas de usuários de cartões tipo vale-transporte cujas utilizações
permitiam a identificação, por parte da empresa, de uso irregular dos referidos
cartões, gerando prejuízos aos cofres públicos.
Débito imputado à responsável: no valor original de R$ 59.474,77 em 30.11.14,
atualizado monetariamente, na forma do art. 212 da Resolução nº 296/2016, c/c a Lei
Complementar do DF nº 435/2001, perfazendo o valor de R$ 121.436,67 (atualizado
em 5.5.19).
Vistos, relatados e discutidos os autos, tendo em conta as conclusões da Unidade Instrutiva
e do Ministério Público junto a esta Corte, acordam os Conselheiros, nos termos do voto
proferido pelo Relator deste feito em:
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