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DECRETO Nº 40.233, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019
Inclui nota no item 6 das Normas de Edificação, Uso e Gabarito NGB 058/07, aplicáveis aos Lotes 6/6,
6/7, 6/8, 6/9 e 6/10, do Trecho 04, do Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS, da Região
Administrativa do Plano Piloto - RA I.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100,
incisos VII e XXVI da Lei Orgânica do Distrito Federal, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar
nº 771, de 16 de julho de 2008 e o que consta no processo administrativo SEI-GDF nº 00390-
00005184/2018-77, DECRETA:
Art. 1º Fica incluída nota no item 6 (TAXA MÁXIMA DE CONSTRUÇÃO = TmáxC) das Normas de
Edificação, Uso e Gabarito - NGB 058/07, aplicável aos Lotes 6/6, 6/7, 6/8, 6/9 e 6/10, do Trecho 04, do
Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS, da Região Administrativa do Plano Piloto - RA I, com a
seguinte redação:
"Nota - (Área total edificada: área do lote) x 100
TmáxC = 160% (cento e sessenta por cento) da área do lote."
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 05 de novembro de 2019
131º da República e 60º de Brasília.

IBANEIS ROCHA

DECRETO Nº 40.234, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019
Altera a alínea "b", do inciso IV, do art. 6º, do Decreto nº 29.975, de 27 de janeiro de 2009, que
regulamenta a Lei n° 4.208, de 25 de setembro de 2008, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VII e
XXVI, do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Art. 1 º O Decreto nº 29.975, de 27 de janeiro de 2009 passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 6º ...........................................................
.........................................................................
IV - ..................................................................
b) almoço, ao preço de R$ 1,00 para a população em geral;
.............................................................." (NR)
Art. 2º Revoga-se a alínea "a", do inciso IV, do art. 6º, do Decreto nº 29.975, de 27 de janeiro de 2009,
alterado pelo Decreto nº 37.708, de 14 de outubro de 2016.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 30 de
setembro de 2019.

Brasília, 05 de novembro de 2019
131º da República e 60º de Brasília.

IBANEIS ROCHA

DECRETO Nº 40.235, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019
Estabelece como pontos facultativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100,
incisos VII e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Art. 1º Ficam estabelecidos como pontos facultativos no âmbito da Administração direta e indireta do
Distrito Federal, em virtude da realização, em Brasília/DF, da XI Cúpula da Coordenação entre Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul - BRICS, os dias:
I - 13 de novembro de 2019, a partir das 12 horas;
II - 14 de novembro de 2019.
Parágrafo único. A decretação dos pontos facultativos visa resguardar a segurança de todos os participantes
do evento, a cargo das forças de segurança locais e federais.
Art. 2º As unidades responsáveis por atendimentos essenciais aos cidadãos deverão manter escalas de
modo a garantir a prestação ininterrupta dos serviços.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 05 de novembro de 2019.
131º da República e 60º de Brasília

IBANEIS ROCHA

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 76, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019
O ADMINISTRADOR REGIONAL DO GAMA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência
que lhe é atribuída pelo artigo 42, do Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, combinado com
Decreto nº 39.690, de 28 de fevereiro de 2019, resolve:
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no caput do artigo 7º do Decreto nº 39.690, de 28/02/2019,
comunicar e dar conhecimento público da proposta de cooperação apresentada pela empresa SD
Empreendimentos Praça Central Ltda., para a promoção de benfeitorias e manutenção em mobiliário
urbano e logradouro público, localizado no Setor Central do Gama em frente à rodoviária, na Região
Administrativa do Gama, para os fins do que estabelecem o §1º e o §2º desse mesmo artigo, conforme
consta no Processo SEI-GDF nº 00131-00003639/2019-89.
Art. 2º Os documentos urbanísticos referentes à aprovação dos projetos encontram-se disponíveis na
sede da Administração Regional, na Área Especial s/n , Setor Central - Gama/DF ou no endereço
eletrônico https://www.sisduc.seduh.df.gov.br/v1/, conforme determina a Portaria nº 6, de 8 de
fevereiro de 2017, que dispõe sobre os procedimentos para divulgação de documentos urbanísticos e
sua disponibilização no Sistema de Documentação Urbanística e Cartográfica - SISDUC, da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ELIAS SILVA DE JESUS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 77, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019
O ADMINISTRADOR REGIONAL DO GAMA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 42, incisos XI, XXXVIII e L, do Regimento Interno das Administrações
Regionais, aprovado pelo Decreto nº 38.094/2017, e com fulcro no § 2º, do art. 214, da Lei
Complementar nº 840/2011, resolve:
Art. 1º Prorrogar, a contar de 10 de novembro de 2019, por 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão
dos trabalhos da Comissão Especial de Sindicância, instituída pela Ordem de Serviço nº 45 de
06/08/2019, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 155, de 16/08/2019 pág
24.
Art. 2° Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ELIAS SILVA DE JESUS

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ
ORDEM DE SERVIÇO Nº 38, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO PARANOÁ DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições regimentais que lhe confere o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito
Federal, aprovado pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta), a contar do dia 4 (quatro) de novembro de 2019, o prazo para a Comissão
concluir os trabalhos, objeto do Processo SEI nº 00140-00001691/2019-91.
Art. 2º Permanece inalterados os demais artigos desta Ordem de Serviço.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

SÉRGIO COSTA DAMACENO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES
ORDEM DE SERVIÇO Nº 114, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE VICENTE PIRES DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas
atribuições que lhe confere o artigo 42, do Regimento Interno das Administrações Regionais, aprovado
pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Ordem de Serviço nº 108, de 24 de outubro de 2019, publicada no DODF nº
207, de 30 de outubro de 2019, página 15.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL DE CASTRO SOUSA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

PORTARIA Nº 332, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019
Estabelece normas sobre o funcionamento, controle de acesso, uso, circulação e permanência de pessoas
nas dependências do Edifício Anexo do Palácio do Buriti.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos I e III do parágrafo único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal
e o Decreto nº 31.716, de 25 de maio de 2010, resolve:
Art. 1º Implementar diretrizes básicas sobre o funcionamento, controle de acesso, circulação e
permanência de pessoas nas dependências do Edifício Anexo do Palácio do Buriti.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º O controle de acesso, de circulação e de permanência de pessoas nas dependências do Edifício
Anexo do Palácio do Buriti deve observar o disposto nesta Portaria, com o objetivo de viabilizar a
segurança física e patrimonial da edificação e dos usuários.
§ 1º Toda e qualquer pessoa que tenha acesso às dependências do Edifício Anexo do Palácio do Buriti
está sujeita aos procedimentos estabelecidos nesta Portaria.
§ 2º O horário de funcionamento do Edifício Anexo do Palácio do Buriti é de segunda-feira à sexta-
feira, das 7h às 19h, respeitados os horários de funcionamento dos órgãos ocupantes do Edifício Anexo
do Palácio do Buriti, de acordo com o previsto no Decreto nº 29.018, de 2 de maio de 2008.
§ 3º A solicitação de ingresso em horário especial, para servidores e prestadores de serviços, deverá
ser encaminhada para a unidade responsável pela administração predial da Secretaria de Estado de
Economia , com antecedência mínima de 24h.
§ 4º Para solicitação de acesso especial para servidores, o responsável da unidade do servidor deve
preencher solicitação em formulário próprio disponível no sítio eletrônico www.
s i t e . f a z e n d a . d f . g o v. b r.
§ 5º Para os prestadores de serviços, a solicitação deverá feita por meio de ofício, que após análise e
autorização da unidade responsável pela administração predial, será encaminhada à vigilância do
Edifício Anexo do Palácio do Buriti para liberação na ocasião da entrada.
§ 6º É vedado o acesso de visitantes fora do horário de funcionamento do Edifício Anexo do Palácio
do Buriti.
Art. 3º Para os efeitos desta Portaria, considera-se:
I - Área restrita: perímetro de segurança, sala ou conjunto de salas, de acesso restrito, definido para
proteger ativos críticos ou informações sigilosas;
II - Autoridade: Governadores e Vice-Governadores, Secretários de Estado, Procurador-Geral,
Secretários-Adjuntos e Secretários Executivos, Deputados Distritais e Federais, Senadores, Chefes de
Gabinetes Civil e Militar, Dirigentes de Empresas Públicas, Subsecretários, Administradores Regionais
e autoridades de função equivalentes devidamente identificadas com o seu boton ou registro na
recepção;
III - bombeiro civil: prestador de serviços terceirizados vinculado à unidade responsável por
operacionalizar a segurança do Edifício Anexo do Palácio do Buriti;
IV - Cartão de acesso: cartão destinado à liberação das catracas e de uso obrigatório na permanência
do Edifício Anexo do Palácio do Buriti;
V - Crachá: cartão, de uso obrigatório, destinado à identificação dos servidores e prestadores de
serviços, nas dependências do Edifício Anexo do Palácio do Buriti;
VI - Credenciamento: registro, em solução de tecnologia da informação, dos dados referentes à
identificação da pessoa autorizada a ingressar nas dependências do Edifício Anexo do Palácio do Buriti
e entrega do respectivo cartão de acesso;
VII - identificação: verificação do documento pessoal, com foto, concernente à pessoa interessada em
ingressar nas dependências do Edifício Anexo do Palácio do Buriti;
VIII - inspeção de segurança: procedimento destinado a verificar se a conduta das pessoas, a
movimentação de cargas, bens móveis e outros objetos, bem como os espaços de circulação estão em
conformidade com as normas de segurança do Edifício Anexo do Palácio do Buriti;
IX - Posto de vigilância: local específico onde o vigilante realizará a suas atividades de segurança física
e patrimonial, nas áreas comuns do Edifício Anexo do Palácio do Buriti;
X - Prestador de serviço: funcionário terceirizado de empresa prestadora de serviço, estagiário ou
qualquer pessoa com vínculo temporário com os órgãos e que tenha acesso, de forma autorizada, às
dependências do Edifício Anexo do Palácio do Buriti;
XI - revista pessoal: vistoria do corpo de uma pessoa, de suas vestes e dos demais acessórios, com
discrição e na presença de testemunha, realizada por agente da segurança, com consentimento do
inspecionado;
XII - segurança física e patrimonial: conjunto de medidas, procedimentos, estruturas e princípios que
objetivam proteger a incolumidade física de pessoas e ativos da instituição; e
XIII - vigilante: prestador de serviços terceirizados vinculado à unidade responsável por operacionalizar
a segurança física e patrimonial, nas áreas comuns do Edifício Anexo do Palácio do Buriti.

CAPÍTULO II
DOS CRACHÁS

Art. 4º Para o acesso e permanência nas dependências do Edifício Anexo do Palácio do Buriti é
obrigatório o uso constante do crachá ou da identidade funcional de identificação a todos os servidores
e prestadores de serviços.
§ 1º É recomendável a utilização do crachá de forma visível enquanto durar a permanência e a
circulação da pessoa nas dependências da edificação.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
Luis Caddah
Realce
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