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1. Atos da Diretoria Colegiada: 

1.1. Portarias: 

  

 PORTARIA Nº 99, DE 17 DE JUNHO DE 2021 

  

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 

E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – Adasa, no uso das atribuições que lhe 

confere o inciso I, art. 22 da Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008, e tendo em vista deliberação 

pela Diretoria Colegiada, bem como o que consta no Processo SEI nº 00197-00001851/2020-62, 

Resolve: 

  

Art. 1º - Designar o servidor Weber Rosa de Oliveira, matrícula nº 266.960-9, como 

executor do Contrato nº 06/2021, celebrado entre a Agência Reguladora de Águas, Energia e 

Saneamento Básico do Distrito Federal - Adasa e a empresa Braz & Braz Ltda., que tem por objeto a 

contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de natureza continuada de locação 

de veículos, com motoristas, abastecimento, manutenção, seguro e outros, para transporte de pessoas 

em serviço, materiais e pequenas cargas da Adasa, tendo como seu substituto o servidor Tiago Barbosa 

Vianna, matrícula nº 272.236-4. 

  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

RAIMUNDO RIBEIRO 

 

 

2. Atos do Serviço de Gestão de Pessoas - SGP: 

2.1. Ordem de Serviço: 

 
 

ORDEM DE SERVIÇO N° 7, DE 18 DE JUNHO DE 2021 

  

O CHEFE DO SERVIÇO DE GESTÃO DE PESSOAS DA AGÊNCIA REGULADORA DE 

ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA, no uso das 

atribuições que lhe confere o Artigo 19 da Resolução nº 16,  de 17 de setembro de 2014, alterada pelo 

Resolução nº 01, de 29 de janeiro de 2016, bem como consoante à delegação de competência prevista 

na Portaria nº 206, de 20 de agosto de 2018, RESOLVE designar a servidora Augusta Gonçalves de O. 

Dantas, Reguladora de Serviços Públicos, matrícula nº 182.118-0, como executora do contrato n° 

07/2021 -  Adasa SEI - n° (63093074), cujo objeto é o curso de capacitação dos servidores da Adasa, 

no tocante ao tratamento de resíduos orgânicos com valorização energética e estruturação de projetos 

de concessão de serviços de manejo de resíduos sólidos, que se caracteriza pela capacitação de pessoal, 

que abordará tópicos relativos a 1 – valorização orgânica, 2 – recuperação energética de resíduos 

sólidos urbanos, e 3 – estruturação de projetos de concessão e PPP para a prestação dos serviços de 

manejo dos RSU.. 

  

CARLOS BIZZOTTO 


