
DECRETO Nº 41.543, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020
Estabelece prazo para que os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e 
fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, encaminhe ao 
Órgão Central de Gestão de Pessoas diagnóstico do respectivo quadro de pessoal.
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, e considerando a Lei 
Complementar nº 173/2020 e o Decreto nº 39.133/2018, DECRETA:
Art. 1º Os órgãos e entidades da administração direta, autárquica, fundacional e os 
relativamente autônomos do Distrito Federal devem encaminhar, no prazo de 15 (quinze) 
dias, à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Economia do 
Distrito Federal - SUGEP/SEEC, diagnóstico do respectivo quadro de pessoal, contendo 
os seguintes dados e informações:
I - carreiras atuantes no respectivo órgãos e entidades;
II - quantitativo de servidores ativos por carreira/cargo/especialidade;
III - quantitativo de vacâncias ocorridas, por carreira/cargos, especificando o motivo que 
deu causa, no período de jan/2011 a out/2020;
IV - quantitativo de reposições ocorridas, por carreira/cargos, especificando se estas estão 
vinculadas as vacâncias ocorridas ou se foram para ampliação da força de trabalho, no 
período de jan/2011 a out/2020.
Art. 2º Os órgãos deverão informar contratos temporários e terceirizados e especificar se 
esses estão vinculados às vacâncias de cargos efetivos de baixa complexidade.
Art. 3º A Secretaria de Estado de Economia - SEEC, mediante Portaria, estabelecerá a 
forma de encaminhamento das informações de que tratam os art. 1º e 2º.
Art. 4º O prazo estabelecido no art. 1º será contado a partir da publicação da Portaria de 
que trata o art. 3º, podendo ser prorrogado por igual período, mediante solicitação.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de dezembro de 2020
133º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA

DECRETO Nº 41.544, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020
Aprova o Projeto Urbanístico de Regularização das Quadras 6 a 9 do Setor 
Habitacional Arniqueira, localizado na Região Administrativa de Arniqueira – RA 
XXXIII.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, tendo em vista o 
que dispõe a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, o artigo 75 da Lei 
Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, combinado com o art. 54-A do Decreto nº 
40.254, de 11 de novembro de 2019, a Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, a 
Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, a Lei nº 992, de 28 de dezembro de 
1995, o Decreto nº 28.864, de 17 de março de 2008, e o que consta dos autos do 
Processo SEI nº 00111-00002215/2018-91, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Projeto Urbanístico de Regularização das Quadras de 6 a 9 do 
Setor Habitacional Arniqueira – SHAr, localizado na Região Administrativa de 
Arniqueira – RA XXXIII, consubstanciado no Projeto de Urbanismo URB-RP 
005/2017 e no Memorial Descritivo MDE-RP 005/2017.
Art. 2º A aprovação do parcelamento de que trata o art. 1º deste Decreto está excluída 
da cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, nos termos dos §§1º e 
4º do art. 1º do Decreto nº 39.151, de 27 de junho de 2018.
Parágrafo único. A exclusão da cobrança de ONALT regulada no caputrefere-se 
exclusivamente à aprovação do parcelamento, ressalvando-se a possibilidade de sua 
cobrança, na forma da legislação aplicável, caso haja ulterior alteração de uso ou 
atividade das unidades imobiliárias que compõem o parcelamento aprovado.
Art. 3º Os documentos urbanísticos mencionados no art. 1º encontram-se disponíveis 
no endereço eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de dezembro de 2020
133º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA

DECRETO Nº 41.545, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020
Aprovação do Projeto Urbanístico de Regularização do Parcelamento Residencial Sol 
Nascente, localizado no Setor Habitacional Contagem, na Região Administrativa de 
Sobradinho II - RA XXVI.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, tendo em vista o que 
dispõe a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, o artigo 75 da Lei Federal nº 
13.465, de 11 de julho de 2017, a Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, a Lei 
Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, a Lei nº 992, de 28 de dezembro de 1995, o 
Decreto nº 28.864, de 17 de março de 2008, e o que consta dos autos do Processo SEI nº 
0250-000144/2000, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Projeto Urbanístico de Regularização do Parcelamento 
Residencial Sol Nascente, localizado no Setor Habitacional Contagem, na Região 
Administrativa de Sobradinho II - RA XXVI, consubstanciado no Projeto de Urbanismo 
de Regularização de Parcelamento - URB-RP 039/10 e no Memorial Descritivo de 
Regularização de Parcelamento - MDE-RP 039/10.
Art. 2º A aprovação do parcelamento de que trata o art. 1º deste Decreto está excluída da 
cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, nos termos dos §§1º e 4º do 
art. 1º do Decreto nº 39.151, de 27 de junho de 2018.

Parágrafo único. A exclusão da cobrança de ONALT regulada no caput refere-se 
exclusivamente à aprovação do parcelamento, ressalvando-se a possibilidade de sua 
cobrança, na forma da legislação aplicável, caso haja ulterior alteração de uso ou atividade 
das unidades imobiliárias que compõem o parcelamento aprovado.
Art. 3º Os documentos urbanísticos mencionados no art. 1º encontram-se disponíveis no 
endereço eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de dezembro de 2020
133º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA

DECRETO Nº 41.546, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a criação da Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro e dá 
outras providências
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal e 
considerando os dispostos nos Incisos III e V, do Art. 3º, da Lei Complementar no 
934, de 07 de dezembro de 2017, DECRETA:
Art. 1º Fica criada a Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro, visando o 
fortalecimento das identidades, da diversidade e do pluralismo cultural do Distrito 
Federal e a valorização das diversas expressões da cultura nacional.
Art. 2º A Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro será conferida a 
pessoas (nacionais ou estrangeiras), organizações ou instituições que mereçam 
reconhecimento em razão de distinta atuação ou incentivo à Cultura no Distrito 
Federal.
Art. 3º A condecoração a que se refere este Decreto far-se-á em ato do Governador do 
Distrito Federal, anualmente, durante as comemorações da data de 21 de abril, com 
base em lista sugestiva aprovada pelo Secretário de Estado de Cultura e Economia 
Criativa do Distrito Federal (SECEC).
Art. 4º Cabe ao Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito 
Federal editar os atos complementares necessários à implementação do disposto neste 
Decreto.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto serão atendidas 
à conta de dotações orçamentárias consignadas a Secretaria de Estado de Cultura e 
Economia Criativa do Distrito Federal.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de dezembro de 2020
133º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 147, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE SAMAMBAIA DO DISTRITO FEDERAL, no 
uso das atribuições, que lhe confere o artigo 42, do Regimento Interno das Administrações 
Regionais, aprovado pelo Decreto de nº 38.094, de 28 de março de 2017, resolve: 
TORNAR SEM EFEITO a Ordem de Serviço nº 123, de 09 de outubro de 2020, 
republicada no DODF nº 199, de 20 de outubro de 2020, página 32.

GUSTAVO ALMEIDA AIRES

ORDEM DE SERVIÇO Nº 149, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020
O ADMINISTRADOR REGIONAL DE SAMAMBAIA DO DISTRITO FEDERAL, 
no uso das 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 público a decisão do Administrador Regional de Samambaia 
(Julgamento - documento SEI n° 51487547), que não acolheu o Relatório SEI-GDF n.º 
9/2020 - RA-XII/GAB (42549916), confeccionado pela Investigação prévia a Tomada 
de Contas Especial- TCE, visando apurar suposta irregularidade administrativa e dano 
ao erário, designada pela Ordem de Serviço nº 01, publicada no DODF n.º 10, de 15 
de janeiro de 2020, reconduzida através da Ordem de Serviço n.º 63 publicada no 
DODF n.º 74, de 20 de abril de 2020, referente à Investigação prévia quanto à dano ao 
erário, para apuração dos fatos e indicação de responsabilidades, quanto a pagamentos 
de contas de luz do próprio situado na QN 210, onde esta instalada uma feira, 
incluindo no caso o pagamento da energia consumida nos box dos feirantes, tratada no 
Processo SEI: 00142-00003465/2018-16. Salientando imediata instauração de Tomada 
de Contas Especial, em acordo ao sugerido pela Assessoria Técnica desta R.A-XII, 
através da Nota Técnica N.º 68/2020 - RA-XII/GAB/ASTEC (51474937), que está, 
sendo realizada em conjunto com a Secretaria de Estado de Governo, conforme 
Portaria Conjunta Nº 04, de 15 de outubro de 2020, entre esta Administração Regional 
e a referida Secretaria, no tocante a Instrução Normativa nº 04/2016– CGDF- 
Estabelece normas de instauração, organização e processamento de Tomadas de 
Contas Especiais no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO ALMEIDA AIRES
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