
DECRETO Nº 43.079, DE 10 DE MARÇO DE 2022
Aprova o Projeto de Urbanismo que dispõe sobre ajuste de lotes e adequação do sistema
viário do Centro Hoteleiro do Gama - Setor Central, na Região Administrativa do Gama -
RA II, e dá outras providências.
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
disposto na Lei nº 4.164, de 26 de junho de 2008, alterada pela Lei nº 6.134, de 16 de abril
de 2018, a Decisão nº 24/2020 do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do
Distrito Federal - CONPLAN, e o que consta dos autos do Processo SEI-GDF 00390-
00004609/2020-45, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Projeto de Urbanismo de ajuste de lotes e adequação do sistema
viário do Centro Hoteleiro do Gama - Setor Central, na Região Administrativa do Gama -
RA II, consubstanciado no Projeto de Urbanismo - URB 138/2020 e no Memorial
Descritivo - MDE 138/2020.
Art. 2º Fica autorizada a inclusão de nota nas Plantas de Urbanismo CSG PR-188/1 e CSG
PR 199/1, com a seguinte redação:
“Nota: Esta Planta de Urbanismo foi alterada pela URB 138/2020, no que se refere ao
ajuste dos lotes 2, 3 e 4, e adequação do sistema viário do Centro Hoteleiro do Gama.”
Art. 3º Os documentos urbanísticos referentes à aprovação devem estar disponíveis no
endereço eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/, no prazo máximo de 7 (sete) dias,
contados a partir da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, conforme
determinação da Portaria nº 95, de 21 de outubro de 2021, que dispõe sobre os
procedimentos para divulgação de documentos urbanísticos e sua disponibilização no
Sistema de Documentação Urbanística e Cartográfica - SISDUC, da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de março de 2022
133º da República e 62º de Brasília

IBANEIS ROCHA

DECRETO Nº 43.080, DE 10 DE MARÇO DE 2022
Aprova o Projeto Urbanístico de Regularização do parcelamento denominado Paraíso, localizado
no Setor Habitacional Contagem, na Região Administrativa 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 art. 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, o Decreto nº 28.863, de 17 de março de 2008,
o Capítulo II do Decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017, e o que consta dos autos do
Processo SEI nº 0429-000309/2017, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Projeto Urbanístico de Regularização do parcelamento denominado
Paraíso, localizado no Setor Habitacional Contagem, na Região Administrativa de
Sobradinho II - RA XXVI, consubstanciado no Projeto de Urbanismo de Regularização de
Parcelamento URB-RP 055/10 e no Memorial Descritivo de Regularização de
Parcelamento MDE-RP 055/10.
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, por estar contemplado na excepcionalidade
mencionada no §4º, do art. 1º, do Decreto nº 39.151, de 27 de junho de 2018, 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 devem estar disponíveis no
endereço eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/, no prazo máximo de 7 (sete) dias,
contados da publicação deste decreto no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de março de 2022
133º da República e 62º de Brasília

IBANEIS ROCHA

DECRETO Nº 43.081, DE 10 DE MARÇO DE 2022
Aprova as Instruções Reguladoras dos Documentos Sanitários de Origem (DSO), para a
Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovadas as Instruções Reguladoras que estabelecem, no âmbito da Polícia
Militar do Distrito Federal, a elaboração e o processamento dos Documentos Sanitários de
Origem (DSO), na forma dos Anexos ao presente Decreto.
Art. 2º O Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, estabelecerá no âmbito
da Corporação, no prazo de 90 (noventa) dias, os atos normativos complementares que se
fizerem necessários à aplicação das instruções de que trata o presente Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se o Decreto nº 26.604, de 23 de fevereiro de 2006.

Brasília, 10 de março de 2022
133º da República e 62º de Brasília

IBANEIS ROCHA

 

ANEXO I

INSTRUÇÕES REGULADORAS DOS DOCUMENTOS SANITÁRIOS DE ORIGEM

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I

Dos Documentos Sanitários de Origem e Da Prova de Nexo Causal Post Mortem

Art. 1º Estas Instruções têm por objetivo regulamentar a confecção e o processamento
dos Documentos Sanitários de Origem - DSO, relativos ao pessoal integrante da
Polícia Militar do Distrito Federal, e a Prova de Nexo Causal Post Mortem.

§ 1º Os DSO são provas comprobatórios das incapacidades físicas, temporárias ou
definitivas, oriundas de acidentes ocorridos em consequência de ato de serviço dos
policias militares da ativa da PMDF.

§ 2º A Prova de Nexo Causal Post Mortem consiste no documento comprobatório de
óbito em consequência de acidente em ato de serviço de policial militar da ativa, ou
doença adquirida em ato de serviço de policial militar da ativa, reserva remunerada
ou reforma.

Art. 2º São espécies de Documento Sanitário de Origem:

I - o Atestado de Origem - AO;

II - o Inquérito Sanitário de Origem - ISO.

Seção II

Do Acidente em Ato de Serviço

Art. 3º Ato de serviço é todo aquele praticado por policial militar, no estrito
cumprimento do dever, resultante de disposições legais ou de ordem recebida de
autoridade competente, ou ainda para intervir nos diversos tipos de ocorrências
pertencentes às suas obrigações profissionais.
Parágrafo único. Constitui, também, ato de serviço todo deslocamento do policial
militar entre a sua residência e o local onde deverá desempenhar suas obrigações de
serviço, e vice-versa, qualquer que seja o meio de transporte, devendo ainda serem
considerados os seguintes aspectos:
I - a relação de tempo e espaço do deslocamento do local de serviço à residência ou
ao local de origem;
II - o itinerário percorrido pelo policial militar;
III - se constava em escala de serviço.
Art. 4º Considera-se acidente em serviço, todo aquele em que se verificarem a relação
de causa e efeito com atos de serviço, conforme definido no artigo anterior, salvo se
existir por parte do acidentado, ação ou omissão voluntária para violar direito.
Parágrafo único. Também são considerados acidentes em serviço:
I - os acidentes ocorridos durante o serviço em virtude de motivos de força maior ou
de casos fortuitos;
II - os danos decorrentes de agressão sofrida e não provocada pelo policial militar no
exercício de ato de serviço, ou aquele sofrido nos deslocamentos previstos no
parágrafo único do art. 3º destas instruções;
III - os acidentes sofridos pelo policial militar, ainda que fora do local e horário de
serviço, quando ocorrido em viagem a serviço, cursos, congressos ou missões,
devidamente autorizados, independentemente do meio de locomoção utilizado,
inclusive em caso de uso de veículo de propriedade do policial militar.
Art. 5º As Instruções Profissionais e de Educação Física Militar serão consideradas
atos de serviço quando realizadas nas Unidades Policiais Militares (UPM’s), com a
aprovação da autoridade competente.
Parágrafo único. As lesões sofridas pelos policiais militares durante as práticas
desportivas não autorizadas, ainda que ocorridas no interior das UPM's, não serão
levadas a efeito para caracterização como acidente em serviço.
Art. 6º O acidente ocorrido em consequência de ato de serviço será confirmado por
intermédio da produção de provas, voltadas a esclarecer e evidenciar as circunstâncias
que cercaram o fato que deu origem ao acidente:
I - Atestado de Origem, caso não resulte em morte;
II - Prova de Nexo Causal Post Mortem, caso resulte em morte.

Seção III
Da Comunicação do Acidente ou Óbito em Ato de Serviço

Art. 7º Todo acidente ou óbito em serviço ou em ato de serviço deverá ser
comunicado oficialmente ao Comandante, Diretor ou Chefe da UPM responsável,
imediatamente após o ocorrido.
§ 1º O documento de comunicação de acidente, tratado no caput, será uma parte, que
deverá conter:
I - nome completo, posto ou graduação, UPM de origem do militar acidentado,
número do telefone do local em que presta serviço, de sua residência domiciliar e das
testemunhas (se houverem) do acidente, no mínimo, em número de 02 (duas);
II - local, hora e data em que ocorreu o acidente;
III - órgão de saúde no qual o policial militar acidentado foi socorrido e/ou internado,
se for o caso;
IV - relato detalhado do acidente com as possíveis circunstâncias que o envolveram,
bem como a natureza do serviço que o acidentado executava.
Art. 8º A responsabilidade pela comunicação do acidente ou óbito do policial em
serviço recairá sobre o policial militar mais antigo que presenciar ou tiver
conhecimento do fato.
Parágrafo único. Caso, no momento do acidente, não se encontre outro policial militar, e
estando o acidentado em condições, este mesmo deverá apresentar sua comunicação ao
seu comandante, por meio de parte.
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