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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 
 

PORTARIA Nº 58, DE 24 DE ABRIL DE 1997. 
 
 
O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 37, incisos I e X do regimento aprovado pelo Decreto nº 2.893. 
de 13 de maio de 1975, e tendo em vista o disposto nos Decretos nº 17.773, de 24 de 
outubro de 1996, 15.390, de 30 de dezembro de 1993, 13.059, de 8 de março de 1992 
e 914, de 14 de fevereiro de 1969, resolve: 
 
I – Listar as atividades consideradas de risco e destinadas à prestação de serviços na 
área educacional, especificamente na educação básica, para fins de obtenção ou 
renovação do alvará de funcionamento, quais sejam: 
a) educação infantil: 

- creche; 
- pré-escola; 

b) ensino fundamental – 1ª à 8ª série; 
c) ensino médio; 
d) educação de jovens e adultos; 
e) educação profissional; 
f) educação especial; 
g) cursos avulsos (livres) que solicitam autorização ao Sistema. 
 
II – Firmar a competência do Departamento de Inspeção do Ensino da Secretaria de 
Educação-DIE/SE para realizar inspeção quanto aos aspectos constantes dos Anexos 
I, II e III, nos estabelecimentos destinados a prestação de serviços na área 
educacional, listados no item I, para fins de obtenção ou renovação do alvará de 
funcionamento. 
 
III – Delegar competência à Divisão de Engenharia e Arquitetura da Fundação 
Educacional do Distrito Federal – DEA/FEDF para realizar vistoria, com vistas à 
expedição de laudo técnico, em estabelecimento de ensino que não tenha carta de 
Habite-se ou em prédios adaptados para fins educacionais. A vistoria observará os 
aspectos especificados no Anexo IV desta Portaria e será realizada após a 
formalização do pedido de autorização de funcionamento. 
 
IV – Determinar os procedimentos básicos no âmbito da Secretaria de Educação, para 
obtenção do alvará de funcionamento, a saber: 
a) o interessado deverá dirigir-se à Administração Regional da Circunscrição, para 

solicitar consulta prévia e receber as informações devidas e, caso necessário, 
procurar o DIE/SE para maiores esclarecimentos; 

b) o DIE/SE, mediante o pedido de alvará de funcionamento, protocolado na 
respectiva Administração Regional, procederá a vistoria nas instalações 
pedagógicas do prédio escolar e devolverá o documento ao órgão referido; 
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c) de posse do alvará de funcionamento, o interessado deverá dirigir-se ao DIE/SE, 
para dar entrada no pedido de autorização de funcionamento, por meio de 
formalização de processo, nos  termos da legislação pertinente. 

 
V – Para a renovação do alvará de funcionamento será necessário o atendimento ao 
disposto no item IV, alínea “b”, desta Portaria. 
 
VI – Constitui os Anexos I, II, III e IV desta Portaria o elenco de exigências mínimas 
para obtenção ou renovação do alvará de funcionamento de estabelecimentos de 
ensino. 
 
VII – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

ANTÔNIO IBAÑEZ RUIZ 
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ANEXO I 
 

(Anexo à Portaria nº 58, de 24 de abril de 1997) 
 
 
Exigências básicas quanto aos aspectos a serem verificados pelo Departamento de 
Inspeção do Ensino – DIE, tendo em vista a liberação de alvará de funcionamento para 
estabelecimentos localizados em áreas específicas e instalados em prédio próprio para 
fins educacionais. 
 
I – Exigências comuns à educação infantil e aos ensinos fundamental e médio. 
DEPENDÊNCIAS: 
Técnico-administrativas 

- sala para direção; 
- sala para secretaria; 

Técnico-pedagógicas 
- sala dos professores; 
- sala para o Serviço de Orientação Educacional – SOE; 

Pedagógicas 
- sala de aula 

• mobiliário adequado; 
• condições mínimas de: 

                 - isolamento termo-acústico; 
                 - ventilação; 
                 - proteção contra o sol e chuva; 
                 - iluminação natural (maior vão de iluminação natural localizado à   

esquerda do quadro de  giz, visto de frente); 
                 - iluminação artificial para cursos noturnos; 

•  proporção mínima de 1,00m² (um metro quadrado) por aluno em cada 
sala, observando-se os seguintes limites máximos: 
- educação infantil – 30 alunos; 
- ensino fundamental 
   1ª e 2ª séries – 35 alunos; 
   3ª e 4ª séries – 40 alunos; 
   5ª à 8ª série – 45 alunos; 
- ensino médio – 50 alunos; 

- laboratório; 
- outras salas. 

 
ÁREAS: 
De recreação ou prática de esportes 
- descobertas 

• proporção mínima de 3,00m² (três metros quadrados) por criança para até 45 
(quarenta e cinco) alunos por turno; 

• proporção mínima de 4,00m² (quatro metros quadrados) por criança para mais de 
45 (quarenta e cinco) alunos por turno; 

• cercadas em todo o perímetro; 
• 50% (cinqüenta por cento) do piso da área deve ser permeável, com revestimento 

de pó-de-pedra, areia ou grama; 
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• “playground” (se houver) – obrigatório o uso, sob os brinquedos, de um dos pisos 
permeáveis descritos acima. 

- cobertas 
• proporção mínima de 0,50m² (meio metro quadrado) por aluno para mais de 45 

(quarenta e cinco) alunos por turno; 
• quando destinadas para prática de esportes e fechadas devem obedecer as normas 

referentes a ginásio coberto e ficar, no mínimo, a 10m (dez metros) de distância das 
salas de aula. 

De acesso 
- o passeio de acesso à escola deve ser pavimentado; 
- o acesso às salas de aula e aos banheiros, nas instalações internas da escola, deve 

ser coberto; 
- todas as escadas e rampas devem ser equipadas com guarda-corpo e ter pisos de 

material antiderrapante; 
- as saídas sejam portas, circulações, escadas ou rampas, devem garantir a vazão das 
dependências a que atendem, calculadas na base de 1,00m (um metro) de largura para 
cada 100 (cem) pessoas em seu somatório. 
 
INSTALAÇÕES: 
Sanitários e cozinha 
- proporção de: 

• 1 (um) vaso sanitário para cada 25 (vinte e cinco) alunas; 
• 1 (um) vaso sanitário e 1 (um) mictório para cada 40 (quarenta) alunos; 
• 1 (um) lavatório para cada 70 (setenta) alunos; 
• 1 (um) vaso sanitário 1 (um) lavatório para cada 5 (cinco) salas de aula, para uso 

dos professores; 
- as instalações sanitárias devem ser separadas para alunos e professores e 

independentes para cada sexo; 
- os pisos e paredes devem ser impermeáveis; 
 
Bebedouros 
- proporção de 1 (um) para cada 70 (setenta) alunos; 
- instalados com água filtrada. 
 
OBSERVAÇÕES GERAIS: 
• As salas devem estar adequadamente mobiliadas e equipadas. 
• Janelas localizadas a partir do segundo pavimento ou em locais que ofereçam 

perigo devem apresentar grades de proteção. 
• Nos locais destinados à educação infantil, os equipamentos sanitários e outros 

próprios de edificação escolar devem ser adequados ao porte dos usuários 
previstos. 

• Deve ser garantido aos educandos portadores de necessidades especiais livre 
acesso aos ambientes da edificação, a eles necessários na vivência diária, bem 
como sua utilização. 

 
II – Fundamentação legal: 
• Lei nº 258, de 5 de maio de 1992: determina a inclusão em edifícios e logradouros 

de uso público de medidas para assegurar o acesso, naquelas áreas, de pessoas 
portadoras deficiências físicas e dá outras providências. 
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• Decreto nº 13.059/91: homologa a Decisão nº 129/90, do Conselho de Arquitetura, 
Urbanismo e Meio Ambiente do Distrito Federal, que aprovou o Código de Obras e 
Edificações das Regiões Administrativas de Brasília e Cruzeiro. 

• Decreto nº 914/69: aprova o Código de Edificações das Cidades-Satélites. 
• Resolução nº 04/84 – CEDF: aprova medidas para simplificar a instrução de 

processos, a fim de agilizar a sua tramitação. 
• Ordem de Serviço nº 29, de 26 de novembro de 1984-DIE: aprova os Subsídios 

para Elaboração de Regimento Escolar. 
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ANEXO II 
 

 (Anexo à Portaria nº 58, de 24 de abril de 1997) 
 
 
Exigências básicas quanto aos aspectos a serem verificados pelo Departamento de 
Inspeção do Ensino – DIE, tendo em vista a liberação de alvará de funcionamento para 
estabelecimentos localizados em áreas residenciais e instalados em prédios adaptados 
para fins educacionais. 
 
I – Exigências comuns à educação infantil e ao ensino fundamental – 1ª à 4ª série. 
DEPENDÊNCIAS: 
Técnico-administrativas 

- sala para direção; 
- sala para secretaria ( opcional para educação infantil); 

Técnico-pedagógicas 
- sala dos professores; 
- sala para o Serviço de Orientação Educacional – SOE; 
- sala de leitura; 

Pedagógicas 
- sala de aula 

• mobiliário adequado; 
• condições mínimas de: 

                 - isolamento termo-acústico; 
                 - ventilação e iluminação naturais e permanentes; 
                 - proteção contra o sol e chuva; 

• proporção mínima de 1,00m² (um metro quadrado) por aluno em cada   
sala, observando-se os seguintes limites máximos: 
- educação infantil – 30 alunos; 
- ensino fundamental 
   1ª e 2ª séries – 35 alunos; 
   3ª e 4ª séries – 40 alunos; 

 
ÁREAS: 
De recreação ou prática de esportes 
- descobertas 

• proporção mínima de 3,00m² (três metros quadrados) por criança para até 45 
(quarenta e cinco) alunos por turno; 

• proporção mínima de 4,00m² (quatro metros quadrados) por criança para mais de 
45 (quarenta e cinco) alunos por turno; 

• cercadas em todo o perímetro; 
• 50% (cinqüenta por cento) do piso da área, deve ser permeável, com revestimento 

de pó-de-pedra, areia ou grama; 
• obrigatório no “play-ground” o uso, sob os brinquedos, de um dos pisos permeáveis 

descritos acima. 
- cobertas 

• proporção mínima de 0,50m² (meio metro quadrado) por aluno para mais de 45 
(quarenta e cinco) alunos por turno; 

De acesso 
- o passeio de acesso à escola deve ser pavimentado; 
- o acesso às salas de aula e aos banheiros, nas instalações internas da escola, deve 

ser coberto 
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- todas as escadas e rampas devem ser equipadas com guarda-corpo e ter pisos de 
material antiderrapante; 

 
 
INSTALAÇÕES: 
Sanitários e cozinha 
• proporção, por turno: 
  - educação infantil 

• 1 (um) vaso sanitário para cada 20 (vinte) crianças; 
• 1 (um) lavatório para cada 30 (trinta) crianças; 
• 1 (um) box com chuveiro para cada 45 (quarenta e cinco) crianças. 

- ensino fundamental – 1ª à 4ª série 
• 1 (um) vaso sanitário para cada 25 (vinte e cinco) alunas; 
• 1 (um) vaso sanitário para cada 40 (quarenta) alunos; 
• 1 (um) lavatório para cada 70 alunos; 

- as instalações sanitárias devem ser independentes para cada sexo; 
- os pisos e paredes da cozinha e sanitários devem ser impermeáveis; 
- deve haver 1 (um) banheiro exclusivo para professores e servidores, na proporção de 
1 (um) vaso sanitário e 1 (um) lavatório para cada 5 (cinco) salas de aula; 
 
Bebedouros 
- proporção de 1 (um) para cada 70 (setenta) alunos; 
- devem ser instalados com água filtrada. 
- podem ser substituídos por filtros, na proporção de 1 (um) para cada sala de aula e 
com dimensão adequada ao número de crianças. 

 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 
• A edificação deve ser de alvenaria. 
• As instalações elétricas devem apresentar-se devidamente protegidas, não sendo 

admitidas situações provisórias tipo “gambiarras”. 
• Os equipamentos sanitários e outros próprios de edificação escolar, bem como o 

mobiliário de salas, quando for o caso, devem adequar-se ao porte do usuário. 
• As salas devem estar mobiliadas e equipadas apropriadamente. 
• Janelas localizadas a partir do segundo pavimento ou em locais que ofereçam 

perigo devem apresentar grades de proteção. 
• Utensílios e material de limpeza devem ser guardados em local seguro e arejado. 
• Os ralos para escoamento de água devem possuir grelhas protetoras. 
• A escola deve ser orientada no sentido que sejam garantidos aos educandos 

portadores de necessidades especiais livre acesso aos ambientes da edificação,  a 
eles necessários na vivência diária, bem como sua utilização. 

 
II – Fundamentação legal: 
• Lei nº 258, de 5 de maio de 1992: determina a inclusão em edifícios e logradouros 

de uso público de medidas para assegurar o acesso, naquelas áreas, de pessoas 
portadoras de deficiências físicas e dá outras providências. 

 
 
 
• Decreto nº 15.390, de 30 de dezembro de 1993: regulamenta a Lei nº 587, de 4 de 

novembro de 1993, e dá outras providências.  
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• Resolução nº 04/84 – CEDF: aprova medidas para simplificar a instrução de 
processos, a fim de agilizar a sua tramitação. 

• Ordem de Serviço nº 29, de 26 de novembro de 1984-DIE: aprova os Subsídios 
para Elaboração de Regimento Escolar. 
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ANEXO III 

 
(Anexo à Portaria nº 58, de 24 de abril de 1997) 

 
 
I - Exigências básicas quanto aos aspectos a serem verificados pelo Departamento de 
Inspeção do Ensino – DIE, tendo em vista a liberação de alvará de funcionamento para 
estabelecimentos localizados em áreas comerciais e instalados em prédios adaptados 
para a oferta exclusiva de educação de jovens e  adultos. 
 
Técnico-administrativas 

- sala para direção; 
- sala para secretaria; 

Técnico-pedagógicas 
- sala dos professores; 
- sala para o Serviço de Orientação Educacional – SOE; 
- biblioteca; 

Pedagógicas 
- sala de aula 

• mobiliário adequado; 
• condições mínimas de: 

                 - isolamento termo-acústico; 
                 - ventilação e iluminação naturais e permanentes; 
                 - proteção contra o sol e chuva; 
                 - iluminação artificial para cursos noturnos; 

 proporção mínima de 1,00m² (um metro quadrado) por aluno em cada 
sala,  
- laboratórios; 
- outras salas. 

 
ÁREAS: 
Para prática de esportes descoberta 
- proporção mínima de 3,00m² (três metros quadrados) por aluno para até 45 (quarenta  

e cinco) alunos por turno; 
- proporção mínima de 4,00m² (quatro metros quadrados) por aluno para mais de 45 

(quarenta e cinco) alunos por turno; 
- cercada em todo o seu perímetro; 
- 50% (cinqüenta por cento) do piso da área deve ser permeável, com revestimento de 

pó-de-pedra, areia ou grama; 
De acesso 
- o passeio de acesso ao estabelecimento deve ser pavimentado; 
- o acesso às salas de aula e aos banheiros, nas instalações internas da escola, deve 

ser coberto 
- todas as escadas e rampas devem ser equipadas com corrimão e ter pisos de 

material antiderrapante; 
 
INSTALAÇÕES: 
Sanitários e cozinha 
- proporção de: 

• 1 (um) vaso sanitário para cada 25 (vinte e cinco) alunas; 
• 1 (um) vaso sanitário e 1 (um) mictório para cada 40 (quarenta) alunos; 
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• 1 (um) lavatório para cada 70 (setenta) alunos; 
- as instalações sanitárias devem ser independentes para cada sexo; 
- deve haver 1 (um) banheiro exclusivo para professores e servidores, na proporção de 

1 (um) vaso sanitário e 1 (um) lavatório para cada 5 (cinco) salas de aula; 
- os pisos e paredes devem ser impermeáveis; 
 
Bebedouros 
- proporção de 1 (um) para cada 70 (setenta) alunos; 
- instalados com água filtrada. 
 
OBSERVAÇÕES GERAIS: 
• A edificação deve ser de alvenaria. 
• As instalações elétricas devem apresentar-se devidamente protegidas, não sendo 

admitidas situações provisórias. 
• As salas devem estar mobiliadas e equipadas apropriadamente. 
• Janelas localizadas a partir do segundo pavimento ou em locais que ofereçam 

perigo devem apresentar grades de proteção. 
• A escola deve ser orientada no sentido que sejam garantidos aos educandos 

portadores de necessidades especiais livre acesso aos ambientes da edificação,   a 
eles necessários na vivência diária, bem como sua utilização. 

• O perímetro de segurança escolar deve abranger, onde não houver regra oficial em 
vigor, uma faixa de 100 (cem) metros de extensão, a partir dos limites da área em 
que se situa o estabelecimento de ensino. Nesse perímetro, disciplinam-se as 
atividades de comércio e de mercância ambulante, que podem comprometer ou 
prejudicar, de alguma forma, a tranqüilidade e a segurança dos estabelecimentos 
escolares. 

 
 
II – Fundamentação legal: 
• Lei nº 258, de 5 de maio de 1992: determina a inclusão em edifícios e logradouros 

de uso público de medidas para assegurar o acesso, naquelas áreas, de pessoas 
portadoras de deficiências físicas e dá outras providências. 

• Decreto nº 12.387, de 22 de maio de 1990: cria o Perímetro de Segurança Escolar 
no Plano Piloto e Cidades-Satélites do Distrito Federal. 
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ANEXO IV 
 

 (Anexo à Portaria nº 58, de 24 de abril de 1997) 
 
 
I - Exigências básicas quanto aos aspectos a serem verificados pela Divisão de 
Engenharia e Arquitetura da Fundação Educacional do Distrito Federal - DEA/FEDF, 
em prédios adaptados para fins educacionais ou em prédios que não tenham Carta de 
habite-se. 
 O estabelecimento de ensino deve apresentar instalações físicas satisfatórias, 
que atendam aos seguintes requisitos mínimos: 
 
PROGRAMA BÁSICO OBRIGATÓRIO 

- Administração; 
- sala de professores; 
- sala de aula; 
- área coberta 
- área descoberta 
- instalações sanitárias específicas para alunos e professores (adultos e crianças); 
- salas para serviços técnico-pedagógicos (obrigatórios para o ensino 

fundamental); 
- biblioteca ou sala de leitura. 

 
 
DEPENDÊNCIAS: 
Técnico-administrativas 

- sala para direção; 
- sala para secretaria; 

Técnico-pedagógicas 
• sala dos professores; 

- obrigatória para o ensino fundamental 
- a área deve obedecer à proporção mínima de 2.00m² (dois metros quadrados) 

por cada sala de aula existente no estabelecimento, não podendo ser inferior  a 
8,00m² (oito metros quadrados); 

• salas de aula 
- a destinação e capacidade devem ser especificadas em projeto; 
- o número mínimo deve estar de acordo com a modalidade de ensino que o 

estabelecimento se propõe a oferecer; 
- a proporção mínima deve ser de 1,00m² (um metro quadrado) por aluno em 

cada sala, observando-se os seguintes limites máximos: 
- educação infantil – 30 alunos; 
- ensino fundamental 
   1ª e 2ª séries – 35 alunos; 
   3ª e 4ª séries – 40 alunos; 

- a profundidade máxima deve ser igual a três vezes o pé direito, incluindo a 
projeção dos beirais ou outras coberturas; 

- os vãos de acesso devem ter uma largura mínima de 0,90m (noventa 
centímetros); 

- deve haver  elementos de vedação com mecanismos móveis que permitem 
controle de ventilação no ambiente; 

- a abertura de iluminação e ventilação deve corresponder, no mínimo, a 1/8 da 
área do piso e dar para a área descoberta; 
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- as janelas localizadas a partir do segundo pavimento ou em locais que ofereçam 
perigo devem apresentar grades de proteção. 

 
 
ÁREAS: 
De recreação 

• os estabelecimentos de ensino devem ter, obrigatoriamente, áreas para recreio 
coberta e descoberta obedecendo, para cada uma dessas áreas, a proporção 
mínima de 2,50 m² por aluno, considerando para este cálculo a sala de aula com 
maior capacidade de alunos; 

• deve ser cercada em todo o perímetro; 
• 50% da área descoberta deve apresentar revestimento de areia ou grama; 
• no caso da existência de “play-ground”, será obrigatório o uso, sob os brinquedos, 

de um dos pisos permeáveis acima descritos; 
 

De acesso 
- os passeios de acesso à escola, internos e externos, devem ser pavimentados; 
- o acesso às salas de aula e aos banheiros, nas instalações internas da escola, deve 

ser coberto; 
- todas as escadas e rampas devem ser equipadas com guarda-corpos e/ou  corrimãos 

seguros e adaptados às crianças; 
- o piso das escadas e rampas deve ser antiderrapante ou, não sendo possível, podem 

ser colocadas fitas antiderrapantes em todos os degraus; 
- nos estabelecimentos que oferecem ensino fundamental – 1ª a 4ª série, a largura 

mínima para rampas será de 1,00m, observando-se o raio mínimo de  0,90m em 
relação a seu eixo, quando se tratar de rampas  curvas ou circulares, e sua 
declividade máxima será de 15º. 

 
 
INSTALAÇÕES: 
Sanitários e cozinha 
• proporção, por turno: 
  - educação infantil 

• 1 (um) vaso sanitário para cada 20 (vinte) crianças; 
• 1 (um) lavatório para cada 30 (trinta) crianças; 
• 1 (um) box com chuveiro para cada 45 (quarenta e cinco) crianças. 

   - ensino fundamental;  
• 1 (um) vaso sanitário para cada 25 (vinte e cinco) alunas; 
• 1 (um) vaso sanitário e 1 (um) mictório para cada 40 (quarenta) alunos; 
• 1 (um) lavatório para cada 70 alunos; 

- os pisos e paredes devem ser impermeáveis; 
- as instalações sanitárias devem ser separadas para alunos e professores e  

independentes para cada sexo; 
- deve existir 1 (um) banheiro exclusivo para funcionários e professores, obedecendo a 
proporção de 1 (um) sanitário e 1 (um) lavatório para cada 175 (cinco) alunos por turno 
ou fração; 
- os estabelecimentos de ensino fundamental com mais de 175 alunos por turno devem 
possuir instalações sanitárias para servidores, independentes para cada sexo. 
Bebedouros 
- proporção de 1 (um) para cada 70 (setenta) alunos; 
- devem ser instalados com água filtrada; 



13  

- podem ser substituídos por filtros, na proporção de 1 (um) para cada sala de aula e 
com dimensão adequada ao número de alunos. 

 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 
• A edificação deve ser em alvenaria e possuir laje ou forro em todas as 

dependências. 
• Não serão aceitos rebocos aparentes. 
• Os pisos internos devem ser laváveis (concreto polido, cerâmica ou granitina). 
• Se houver fissuras em paredes e forem de 45º devem ser sanadas, mediante laudo 

técnico de profissional competente. 
• Os ralos para escoamento de água devem possuir grelhas protetoras. 
• As instalações elétricas devem apresentar-se devidamente protegidas e em 

perfeitas condições, não sendo admitidas situações provisórias. 
• Os equipamentos sanitários e outros próprios de edificação escolar devem adequar-

se ao porte do usuário. 
• As dependências devem ser convenientemente iluminadas e ventiladas, tanto 

natural como artificialmente. 
• O estabelecimento deve apresentar instalações apropriadas de combate a incêndio. 
• As piscinas, se não estiverem isoladas, devem estar gradeadas em seu perímetro 

externo, numa altura mínima de 2,10m. 
• Devem ser garantidos aos educandos portadores de necessidades especiais livre 

acesso aos ambientes da edificação, a eles necessários na vivência diária, bem 
como sua utilização, obrigatória a existência de pelo menos uma instalação 
sanitária adequada para esse fim. 

• As salas de aula devem  obedecer ao nível de iluminação mínimo de 300 lux para 
cursos noturnos. 

 
II – Fundamentação legal: 
• Lei nº 258, de 5 de maio de 1992: determina a inclusão em edifícios e logradouros 

de uso público de medidas para assegurar o acesso, naquelas áreas, de pessoas 
portadoras deficiências físicas e dá outras providências. 

• Decreto nº 914, de 14 de fevereiro de 1969 – GDF: aprova o Código de Edificações 
das Cidades Satélites. 

• Decreto nº 13.059, de 8 de março 1991 – GDF: homologa a Decisão nº 129/90, do 
Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente do Distrito Federal, que 
aprovou o Código de Obras e Edificações das Regiões Administrativas de Brasília e 
Cruzeiro. 

• Decreto nº 15.390, de 30 de dezembro de 1993 - GDF: regulamenta a Lei nº 587, de 
4 de novembro de 1993, e dá outras providências.  
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