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ANEXO ÚNICO
GLOSSÁRIO
Acessibilidade - Condição para utilização dos espaços públicos, do mobiliário e dos equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, dos sistemas e dos meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida, de forma segura e com autonomia total ou assistida.
Acesso - Chegada, entrada, aproximação, trânsito ou passagem. Em edificações, significa o
modo pelo qual se chega a um lugar ou se passa de um local a outro, ou seja, do exterior
para o interior ou de um pavimento para outro. Em espaços urbanos, é uma via de comunicação.
Afastamento - Distância mínima, determinada pela legislação em vigor, entre duas edificações ou entre a edificação e os limites da frente, laterais ou de fundos, do lote ou do
terreno sobre o qual foi ou está sendo edificada.
Agricultura urbana - Agricultura praticada em cidade ou metrópole, cultivando, produzindo,
criando, processando e distribuindo diversidade de produtos alimentares e não alimentares,
utilizando os recursos humanos e materiais, produtos e serviços encontrados dentro ou em
redor da área urbana.
Alinhamento - Linha imaginária que define a delimitação do conjunto ou da sequência de
terrenos e divide o espaço ocupado pela área privativa e o logradouro público, em geral
situada na divisa da frente ou de acesso ao interior do lote ou da projeção.
Altura máxima - Altura medida entre a cota de soleira e o ponto mais alto do telhado ou da
platibanda quando a norma urbanística permitir a exclusão das áreas técnicas em cobertura,
ou até o último elemento edificado quando a norma urbanística assim determinar.
Ambiente - Espaço arquitetônico relacionado a uma ou mais funções.
Anteprojeto - Etapa do projeto arquitetônico representada com os elementos edilícios definidores dos espaços internos e externos, com leiautes, indicação dos cômodos, cotas dos
elementos bastantes para determinar tamanho e altura dos cômodos, aberturas de portas e
esquadrias em suas paredes, com definição dos equipamentos ou elementos de circulação
horizontal e vertical, nomenclaturas, definições básicas de sistemas e elementos construtivos,
notas técnicas, comumente representado em escala 1:50 a 1:200 a depender da relação entre
edificação e tamanho máximo da prancha de desenho.
Área útil - Área efetivamente utilizada. Nos compartimentos, é a resultante do cálculo da
área do piso interno.
Áreas de gestão específica - Aquelas sujeitas a regramentos específicos de uso e ocupação do
solo, conforme aprovado pelo órgão gestor de planejamento urbano e territorial e indicadas
na Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS e no Plano de Preservação do Conjunto
Urbanístico de Brasília - PPCUB.
Áreas de uso comum - Áreas de acesso e uso coletivo no interior do lote, da projeção ou da
edificação.
Atestado de viabilidade legal - Documento que atesta a possibilidade da habilitação dentro
dos parâmetros definidos no memorial descritivo e que indica as demais fases necessárias
para habilitação de projeto arquitetônico.
Brise - Quebra-sol. Elemento de proteção de fachadas, utilizado para impedir a incidência
direta da radiação solar no interior do edifício, sem impedir a ventilação.
Calçadas - Largura entre os limites de lote ou projeção e a via pública mais próxima,
incluindo passeios, áreas verdes e de paisagismo, mobiliário urbano e redes de infraestrutura.
Carta de Habite-se de Regularização - Documento equivalente à Carta de Habite-se, utilizado
somente nos casos especificados nesta Lei.
Certidão de parâmetros urbanísticos - Documento que relaciona as normas de uso, de
ocupação e edilícias relativas a unidade imobiliária, como diretriz de orientação para a
elaboração de projetos arquitetônicos.
Compartimentos - Locais utilizados para pelo menos 1 das seguintes funções: repouso, estar
ou lazer, preparo ou consumo de alimentos, trabalho, ensino ou estudo, reunião ou recreação,
prática de esporte ou exercício físico, tratamento ou recuperação de saúde, serviços de
lavagem e limpeza.
Controle urbano - Monitoramento do cumprimento dos requisitos legais de ordenamento,
uso, parcelamento e ocupação do solo, bem como atos e procedimentos administrativos de
licenciamento de obras e edificações e atividades econômicas.
Cota de coroamento - Ponto mais alto da edificação definido pela legislação de uso e
ocupação do solo específica para o lote ou a projeção.
Cota de soleira - Referência altimétrica a partir da qual se mede a altura máxima da
edificação.
Demolição - Processo utilizado na construção civil que visa à derrubada controlada de obra
ou edificação.
Desenho universal - Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados
por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os
recursos de tecnologia assistida.
Documento público de titularidade - Escritura pública, concessões públicas ou equivalente
que tenha fé pública e permita a comprovação do direito de posse, de concessão pública ou
de propriedade.
Edificação - Construção destinada a abrigar qualquer atividade humana, materiais ou equipamentos.
Edificação abandonada - Aquela sem sinal de uso, sem manutenção das condições de
salubridade e segurança, cujo proprietário não esteja contatável por mais de 180 dias.
Estande de venda - Construção não residencial licenciada por tempo determinado que utiliza
materiais construtivos adequados à finalidade proposta, com características transitórias e de
fácil remoção; é vinculado a pelo menos uma obra em execução.
Estudo de acessibilidade - Estudo contendo as rotas acessíveis da edificação, o detalhamento
dos banheiros e dos sanitários acessíveis localizados em áreas abertas ao público ou em áreas
de uso comum da edificação e o leiaute da unidade imobiliária que demonstre a possibilidade
da adequação ao desenho universal.
Estudo preliminar - Etapa do projeto destinada à concepção e à representação das informações técnicas iniciais e aproximadas, necessário à compreensão da configuração da
edificação, podendo incluir soluções alternativas.
Faixa de segurança - Espaço situado em área pública, associado ao canteiro de obras ou a
obras de urbanização, com sinalização e equipamentos adequados para viabilizar o trânsito
de pedestres em condições adequadas de segurança.
Habilitação de projeto - Ato administrativo do Poder Executivo que considera o projeto apto
para licenciamento de execução da obra pretendida com as devidas anuências e documentos
necessários e suficientes, após análise e eventual cumprimento de exigências ou alterações.
Habitação - Uso residencial permitido para o lote, assim caracterizado pela legislação de uso
e ocupação do solo.

Instrumento urbanístico - Conjunto de ações legalmente autorizadas ao Poder Executivo para
intervir nos processos e na produção do espaço urbano, por meio de regulação, controle e
direcionamento do uso e da ocupação do solo.
Marquise - Pequena cobertura, apoiada ou em balanço, que tem por objetivo proteger o
acesso a edifícios. Em geral, se projeta na fachada do prédio por sobre a área pública.
Mezanino - Piso intermediário encaixado entre o piso e o teto de um compartimento, em
ambientes com pé-direito duplo, aberto, com acesso interno e vinculado ao ambiente principal, com área máxima de 50% da área do ambiente ao qual se vincula.
Movimento de terra - Conjunto de operações de escavações, nivelamento, carga, transporte,
descarga, compactação e acabamento executados a fim de passar-se de um terreno em seu
estado natural para nova configuração desejada.
Normas técnicas brasileiras - Aquelas exaradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT em documento estabelecido por consenso em processo técnico participativo,
que fornece regras, diretrizes ou características mínimas para atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de grau ótimo de ordenação em dado contexto.
Numeração predial - Definição da sequência numérica lógica e compreensível das unidades
imobiliárias seguindo parâmetros gerais exarados pelo órgão gestor de planejamento urbano
e territorial.
Obras - Edifício em construção, reparação ou remodelação.
Obra abandonada - Obra paralisada sem conservação ou sem a devida comunicação pelo
responsável técnico ou pelo proprietário ao órgão de fiscalização.
Obra ou edificação passíveis de regularização - Aquela executada sem licenciamento ou em
desacordo com ele, que tenha condições de se adequar à legislação edilícia, ambiental e de
uso e ocupação do solo ou aos parâmetros de regularização fundiária estabelecidos pelo
poder público.
Pallet - Plataforma móvel de veículos para otimização de espaço destinado a vaga de
garagem, no sentido horizontal ou vertical.
Parcelamento - Divisão de uma área de terreno em porções autônomas, sob a forma de
desmembramento ou loteamento.
Pavimento - Espaço da edificação, fechado ou vazado, compreendido entre os planos de 2
pisos sucessivos ou entre o piso e a cobertura respectiva.
Pavimento térreo - Aquele definido pelo projeto arquitetônico.
Pé-direito - Medida vertical de um pavimento da edificação, do piso ao teto acabado ou do
piso ao forro.
Pilotis - Pavimento livre situado no nível do solo que sustenta o edifício por meio de pilares,
permitindo maior integração entre os espaços público e privativo.
Platibanda - Moldura contínua, mais larga do que saliente, que contorna uma construção
acima da laje, formando proteção ou camuflagem do telhado.
Projeção - Unidade imobiliária peculiar do Distrito Federal que constitui parcela autônoma
de parcelamento caracterizada por possuir, no mínimo, 3 divisas voltadas para área pública
e taxa de ocupação de 100% de sua área.
Projeto aprovado - Projeto arquitetônico analisado pelo Poder Executivo, nos moldes previstos pela legislação anterior, considerado apto ao licenciamento de obras. Equivale ao
projeto habilitado.
Projeto arquitetônico ou projeto de arquitetura - Representação gráfica de uma atividade
técnica de criação, pela qual é concebida uma edificação. Tem características autorais e
autonomia disciplinar. Necessariamente precede a execução de uma obra civil.
Projeto arquitetônico de modificação - Define a alteração de uma edificação já existente.
Pode ser aplicado apenas ao ambiente interno da edificação ou prever o acréscimo ou o
decréscimo da área construída.
Projetos complementares - Projetos elaborados a partir do projeto de arquitetura que viabilizam a execução das obras e a segurança da edificação.
Projeto habilitado - Projeto arquitetônico analisado pelo Poder Executivo nos moldes previstos por esta Lei, considerado apto ao licenciamento da obra civil.
Proprietário - Todo aquele que possua propriedade, título de posse, cessão ou procuração ou
exerça mandato eletivo diretivo de organizações coletivas de gestão de imóveis condominiais
ou de entidades proprietárias de bem imóvel. Também considerado como o titular do direito
de construir.
Requalificação - Remodelação, modernização ou atualização da edificação, por meio da
incorporação de novas tecnologias e conceitos, normalmente visando a valorização do imóvel, mudança de uso, aumento da vida útil, sustentabilidade ambiental e eficiência operacional ou energética.
Salubridade - Condição que uma obra ou edificação deve proporcionar a fim de garantir a
saúde de seus ocupantes, por meios adequados de ventilação, iluminação, conforto higrotérmico, manutenção e segurança.
Subsolo - Qualquer pavimento da edificação situado abaixo do pavimento térreo.
Unidade autônoma - Parte da edificação vinculada a uma fração ideal de terreno e áreas de
uso comum, sujeita às limitações da lei, constituída de dependências e instalações de uso
privativo e de parcela das dependências e instalações de uso comum da edificação.
Unidade residencial - Conjunto de compartimentos ou ambientes destinados a estar, repouso,
preparo de alimentos, higiene pessoal e serviços de lavagem e limpeza, de uso privativo em
habitação unifamiliar ou multifamiliar.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012018042700009

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DECRETO Nº 39.009, DE 26 DE ABRIL DE 2018
Regulamenta a cessão e a disposição de servidores de que trata a Lei Complementar nº
840/2011 em seus artigos 152 a 157 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 100, caput, incisos VII, X e XXVI e VI da Lei Orgânica do Distrito Federal e tendo em
vista o disposto nos artigos 152 a 157 da Lei Complementar nº 840/2011, DECRETA:
Âmbito de aplicação
Art. 1º Este Decreto se aplica às cessões e às disposições em que figure a administração
pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal como cedente ou cessionária.
Parágrafo único. O disposto neste Decreto:
I - aplica-se aos servidores públicos efetivos; e
II - não implica afastamento de regras especiais constantes de lei ou de decreto nos pontos
em que forem incompatíveis.
Cessão
Art. 2º A cessão é o ato autorizativo pelo qual o agente público, sem suspensão ou interrupção do vínculo funcional com a origem, passa a ter exercício em outro órgão.
§1º Não haverá cessão sem o pedido do cessionário, a concordância do cedente e a concordância do agente público cedido.
§2º A cessão é realizada para a ocupação de cargo em comissão ou de função de confiança
em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
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Disposição
Art. 3º A disposição é o ato autorizativo pelo qual o agente público, sem suspensão ou
interrupção do vínculo funcional, é colocado à disposição para exercício em outro órgão ou
entidade, no exercício de atribuições específicas e sem nomeação para cargo em comissão ou
função de confiança.
§1º A disposição fundamentada no interesse do serviço ou por deficiência de pessoal em
órgão, autarquia ou fundação que não tenha quadro próprio de servidores de carreira é restrita
ao mesmo Poder e deve atender a fim determinado e a prazo certo.
§2º Exceto se houver norma em contrário, aplicam-se à disposição todas as regras sobre
cessão constantes deste Decreto.
Art. 4º Na disposição para outros órgãos ou entidades do complexo administrativo do
Governo do Distrito Federal ou para outros entes da federação, há necessidade de concordância do órgão ou da entidade de origem, à exceção das disposições para a Presidência
da República, para o Tribunal Superior Eleitoral, para o Tribunal Regional Eleitoral e da
excepcionalidade prevista no §3º do art. 157 da Lei Complementar 840/2011.
Dos prazos
Art. 5º A cessão será concedida por prazo indeterminado.
Art. 6º À exceção das hipóteses previstas no art. 3º, § 1º, a disposição poderá ser concedida
por prazo indeterminado.
Encerramento da cessão e da disposição
Art. 7º A cessão poderá ser encerrada a qualquer momento por ato unilateral do cedente, do
cessionário ou do agente público cedido.
§1º O retorno do agente público ao órgão ou à entidade de origem, quando requerido pelo
cedente, deverá ocorrer nos termos do parágrafo único, do art. 153, da Lei Complementar nº
840/2011.
§2º Caso o servidor não se apresente nos termos do §1º, o órgão cessionário será notificado
pelo órgão cedente para que determine que o servidor cedido se apresente imediatamente, sob
pena de suspensão do pagamento de seu subsídio ou remuneração.
§3º Na hipótese de cessão em curso há mais de um ano, o cessionário poderá solicitar a
manutenção da cessão, no interesse da administração pública, pelo prazo de até um mês,
contado da data de recebimento da notificação do cedente.
§4º A disposição não pode ser encerrada por ato unilateral do cedente.
Reembolso
Art. 8º O reembolso é a restituição das parcelas despendidas pelo cedente com o agente
público cedido nos casos em que o ônus for do cessionário, respeitadas as limitações deste
Decreto e de normas específicas, inclusive quanto ao disposto no inciso XI do art. 37 da
Constituição Federal.
Parágrafo único. É do órgão ou da entidade cessionária o ônus pela remuneração ou subsídio,
acrescidos dos encargos sociais e das provisões para férias, adicional de férias, décimo
terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade.
Obrigação de Reembolso
Art. 9º Haverá reembolso nas cessões de agentes públicos do Distrito Federal:
I - para órgãos ou entidades de outros entes federativos, ressalvado o previsto no artigo 154,
parágrafo único, inciso I, da LC 840/2011; e
II - para empresas públicas ou sociedades de economia mista que não recebam recursos do
Tesouro do Distrito Federal para o custeio total ou parcial de despesas de pessoal ou para o
custeio em geral.
Parágrafo único. No caso de cessão de agente público de outro ente federativo ou de outro
Poder para a administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, o
reembolso seguirá as regras do órgão ou da entidade cedente, respeitadas as limitações deste
Decreto e de outras normas vigentes no Distrito Federal.
Da Inexigibilidade de reembolso
Art. 10. Não haverá reembolso pela administração pública direta, autárquica e fundacional,
nas cessões no âmbito da administração direta do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, para o custeio de despesas de pessoal ou para o custeio em geral.
Impossibilidade financeira de reembolso
Art. 11. Não poderá ser requerida ou mantida cessão no caso de impossibilidade, orçamentária ou financeira, de o cessionário efetuar o reembolso.
Processamento do reembolso
Art. 12. O valor a ser reembolsado será apresentado mensalmente ao cessionário pelo
cedente, discriminado por parcelas remuneratórias, encargos sociais e provisões, bem como
por e agente público.
§1º O reembolso será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao do pagamento.
§2º O descumprimento do disposto no caput implica o encerramento da cessão, e o cedente
procederá na forma estabelecida no art. 7o, § 2o e § 3o.
Parcelas reembolsáveis
Art. 13. Estão sujeitos a reembolso pela administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal:
I - parcelas de natureza remuneratória;
II - gratificações em geral, incluídas as de qualificação;
III - adicionais por tempo de serviço, por produtividade e por mérito;
IV - vantagem Pessoal Nominalmente Identificável - VPNI;
V - contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
VI - quaisquer outras verbas ou vantagens pessoais recebidas que não possuam natureza
indenizatória e estejam incorporadas à remuneração do cedido;
VII - provisão de valores necessários a garantir o pagamento futuro de parcelas decorrentes
do período da cessão;
VIII - parcela patronal de assistência à saúde e odontológica, de caráter periódico e de
natureza permanente, decorrente de contrato ou convênio de plano de saúde, passível de
adesão pela totalidade de empregados e dirigentes da empresa, e que possua valores fixos,
conhecidos e preestabelecidos.
Parcelas não reembolsáveis
Art. 14. Não haverá reembolso pela administração pública direta, autárquica e fundacional do
Distrito Federal, das seguintes parcelas:
I - valores que excedam o teto remuneratório aplicável aos servidores da administração
pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal;
II - gratificações concedidas pelo cedente em virtude da cessão, independentemente da
denominação adotada;
III - participações nos lucros ou nos resultados;
IV - parcelas relativas a cargo em comissão ou função de confiança exercido no órgão ou
entidade cedente;
V - valores decorrentes de adesão do servidor ou do empregado a programas de demissão
incentivada;

VI - valores despendidos pelo cedente com assistência médica e odontológica que não se
enquadrem no previsto no inciso VIII do caput do art. 13; e
VII - quaisquer outras parcelas, indenizatórias ou remuneratórias, que, não incorporadas à
remuneração ou ao salário do servidor ou do empregado cedido, possuam natureza temporária, eventual ou sejam pagas em decorrência da função exercida no órgão ou na entidade
de origem.
Cálculo do teto remuneratório
Art. 15. Para fins de observância do teto remuneratório estabelecido no inciso XI do caput
do art. 37 da Constituição, não serão considerados:
I - creche, medicamentos e moradia;
II - auxílio alimentação e cesta-alimentação;
III - indenização ou provisão de licença-prêmio;
IV - parcela patronal de assistência à saúde e odontológica;
V - parcela patronal de previdência complementar do agente público;
VI - contribuição patronal para o custeio da previdência social; e
VII - outras parcelas indenizatórias, consideradas, exclusivamente, aquelas definidas em lei,
decorrentes do ressarcimento de despesas incorridas no exercício das atribuições funcionais.
Divulgação do reembolso
Art. 16. Os dados de reembolsos realizados por órgãos e entidades da administração pública
direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal serão divulgados, de maneira individualizada e com especificação das parcelas, no Portal da Transparência do Governo do
Distrito Federal.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às cessões em que figurem empresas não
dependentes de recursos do Tesouro do Distrito Federal para o custeio de despesas de pessoal
ou para o custeio em geral como cessionárias.
Limitação da cessão com reembolso
Art. 17. As cessões que impliquem reembolso pela administração pública direta, autárquica
e fundacional do Distrito Federal, somente ocorrerão para o exercício de cargo em comissão
ou função de confiança com graduação mínima equivalente ao símbolo:
I - CNE-7, na hipótese de o cedente ser órgão ou entidade da administração pública direta,
autárquica ou fundacional de outro ente federativo; ou
II - CNE-3, na hipótese de o cedente ser empresa estatal ou sociedade de economia mista de
outro ente federativo.
Graduação mínima para cessão
Art. 18. A cessão para outros Poderes ou entes federativos somente ocorrerá para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança com graduação mínima equivalente ao
Símbolo CNE-7, ressalvados os casos previstos em legislação específica.
Art. 19. A cessão no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal somente ocorrerá para
exercício de cargo em comissão ou função de confiança com graduação mínima equivalente
ao Símbolo DF-14, ressalvados os casos previstos em legislação específica.
Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério da SEPLAG, fica autorizada a cessão de
função de confiança de Símbolo DFG-12 a depender do porte da unidade e relevância da
função.
Competência para ceder
Art. 20. No âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito
Federal, a competência para autorizar e solicitar a cessão, a disposição e suas prorrogações
é do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, por delegação do Governador do Distrito Federal, inclusive as cláusulas de excepcionalidades previstas no § 3º do
art. 152 e no §3º do art. 157 da Lei Complementar nº 840.
§1º Na hipótese de o agente público já cedido ser nomeado no mesmo órgão ou na mesma
entidade para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança diverso do que
ensejou o ato originário, será dispensado novo ato de cessão, desde que mantidas as condições mínimas exigidas para a cessão do agente público ao órgão ou à entidade cessionária.
§2º A alteração do cargo ou da função exercida pelo agente público cedido, será comunicada
ao cedente pelo cessionário.
Do procedimento administrativo de cessão e disposição
Art. 21. A autorização de cessão e disposição deve ser precedida por expediente encaminhado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão que o redirecionará
à autoridade máxima do órgão ou entidade a que pertencer o agente público.
§1º A autoridade máxima do órgão ou entidade a que pertencer o agente público, após
receber o expediente de solicitação de cessão deve encaminhá-lo ao Setorial de Gestão de
Pessoas para autuação e instrução do pedido, com posterior devolução ao Gabinete da Pasta
para sua manifestação.
§2º Após a apresentação de sua manifestação favorável à cessão ou disposição, a autoridade
máxima do órgão ou entidade a que pertencer o agente público deverá devolver o processo
ao Gabinete do Secretário de Estado de Planejamento, que demandará manifestação técnica
da unidade especializada a fim de subsidiar decisão de deferimento ou não de acordo com os
critérios de conveniência e oportunidade.
§3º Na hipótese de decisão desfavorável à cessão, a autoridade máxima do órgão comunicará
a sua decisão diretamente ao órgão requisitante.
§4º Publicado o ato autorizativo de cessão ou disposição, a apresentação do servidor ao órgão
ou entidade requisitante será feita por ato da autoridade máxima do órgão ou entidade a que
pertencer o agente público.
§5º Nas cessões com ônus para o órgão ou entidade cessionária, deverá constar no processo
de cessão, mensalmente, o comprovante de cobrança do reembolso bem como os demonstrativos de sua quitação.
Art. 22. As cessões já efetivadas até a data de publicação deste Decreto devem ser revistas
de forma que o ônus passe a ser suportado pelo órgão ou entidade cessionária, observadas as
exceções previstas na Lei Complementar nº 840/2011.
§1º Não havendo interesse do órgão ou entidade cessionária em proceder ao ressarcimento da
remuneração ou subsídio, a cessão deverá ser revogada.
§2º Revogada a cessão ou disposição, nos termos do art. 7º deste Decreto, o servidor deve
se apresentar ao seu órgão ou entidade de origem no prazo e condições estabelecidas nos
termos de seu §3º, sob pena de suspensão do pagamento de seu subsídio ou remuneração.
§3º Nos termos do art. 155, da Lei Complementar nº 840/2011, fica autorizada a compensação de valores, quando o Distrito Federal for cedente e cessionário de servidores.
Art. 23. Os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito
Federal devem proceder à avaliação da situação de servidores cedidos por outros órgãos ou
entidades dos Poderes da União, dos Estados ou dos Municípios, e determinar a devolução
daqueles servidores cujo valor de ressarcimento mensal exceda ao teto de remuneração
previsto no art. 19, X, da Lei Orgânica do Distrito do Distrito Federal e art. 70 da Lei
Complementar nº 840/2011.
Parágrafo único. Ficam excetuadas as cessões de ocupantes de cargo em comissão de
natureza política e de natureza especial símbolos CNE 1 e 2.
Art. 24. Em até 30 dias da publicação deste Decreto, os órgãos da administração pública
direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal devem manter nos registros de gestão de
pessoas:
I - a relação de servidores cedidos, com as respectivas matrículas e carreiras, bem como a
discriminação da situação do ônus financeiro e indicação do respectivo órgão cessionário;
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II - a relação de servidores cedidos por outros órgãos ou entidades dos Poderes da União, dos
Estados ou dos Municípios para exercício no complexo administrativo do Distrito Federal,
com as respectivas matrículas e carreiras, bem como a discriminação do ônus financeiro e
indicação do respectivo órgão cedente, assim como o valor de ressarcimento mensal, caso a
requisição tenha se dado com ônus para o Distrito Federal;
Cessões em curso
Art. 25. Aplicam-se as disposições deste Decreto às cessões em curso na data de sua entrada
em vigor.
§1º As cessões concedidas pela administração pública direta, autárquica e fundacional do
Distrito Federal, por prazo limitado ficam convertidas em cessões concedidas por prazo
ilimitado.
§2º As limitações a reembolsos estabelecidos no inciso I do Art. 14 e no art. 15 se aplicam
a partir da data de entrada em vigor deste Decreto.
§3º Não se aplica o disposto no art. 17 e no art. 18 às cessões em curso na data de entrada
em vigor deste Decreto.
Empresas públicas e Sociedades de Economia Mista
Art. 26. Aplicam-se subsidiariamente as disposições deste decreto ao procedimento de cessão
ou disposição de empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista do
Distrito Federal, no que a Lei nº 2.469, de 21 de outubro de 1999 for silente.
Vigência
Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cláusula revocatória
Art. 28. Ficam revogados:
I - o Decreto nº 36.787 de 01/10/2015;
II - o art. 1º do Decreto nº 36.496, de 13/05/2015;
III - as demais disposições regulamentares em contrário.
Brasília, 26 de abril de 2018
130º da República e 59º de Brasília
RODRIGO ROLLEMBERG
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DECRETO Nº 39.011, DE 26 DE ABRIL DE 2018
Abre crédito suplementar no valor de R$ 12.438.149,00 (doze milhões, quatrocentos e trinta
e oito mil, cento e quarenta e nove reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art.
100, VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 8º, § 1º, I, "a" da Lei
nº 6.060, de 29 de dezembro de 2017, e com o art. 41, I, das Normas Gerais de Direito
Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta dos
processos nºs 060.001.047.56/2018-41, 090.000.576/2016 e 140.000.050/2016, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à diversas unidades, crédito suplementar no valor R$ 12.438.149,00 (doze
milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, cento e quarenta e nove reais), para atender às
programações orçamentárias indicadas nos anexos II e III.
Art. 2º O crédito suplementar de que trata o art. 1º será financiado, nos termos do art. 43, §
1º, III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação de dotações orçamentárias
constantes do anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 2018
130º da República e 59º de Brasília
RODRIGO ROLLEMBERG

DECRETO Nº 39.010, DE 26 DE ABRIL DE 2018
Altera a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 100, incisos VII, X e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o
art. 3º, inciso III e parágrafo único, da Lei nº 2.299, de 21 de janeiro de 1999, DECRETA:
Art. 1º As Unidades Administrativas e os Cargos em Comissão relacionados no Anexo I
ficam transformados nas Unidades Administrativas e os Cargos em Comissão na forma do
Anexo II.
Parágrafo único. A transformação do cargo a que se refere o caput artigo é decorrente de
reestruturação e não acarreta aumento de despesas.
Art. 2º O saldo financeiro remanescente da transformação de cargos e funções deste Decreto
passa a compor o Banco de Cargos e Funções administrados pela Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Gestão do Distrito Federal.
Art. 3º Compete ao Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal, antes da posse ou da
entrada em exercício relativas aos Cargos de Natureza e em Comissão a que se refere este
Decreto, a exigência de apresentação prévia dos documentos relacionados no art. 3º do
Decreto nº 33.564, de 09 de março de 2012, e a verificação de inexistência de nepotismo, nos
termos dos §§ 9º e 10 do art. 19 da Lei Complementar n.º 840, de 23 de dezembro de 2011
e do Decreto nº 32.751, de 04 de fevereiro de 2011.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 2018
130º da República e 59º de Brasília
RODRIGO ROLLEMBERG
ANEXO I
UNIDADE ADMINISTRATIVA E CARGOS DE NATUREZA
ESPECIAL E EM COMISSÃO
(Art. 1º, do Decreto nº 39.010, de 26 de abril de 2018)
ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA/CARGO/SÍMBOLO/QUANTIDADE - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SUBSECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - DIRETORIA
DE GESTÃO DE PESSOAS - GERÊNCIA DE REGISTROS FUNCIONAIS - NÚCLEO
DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - Chefe, DFG-12, 01 (código do SIGRH
01000400).
ANEXO II
UNIDADE ADMINISTRATIVA E CARGOS DE NATUREZA
ESPECIAL E EM COMISSÃO
(Art. 1º, do Decreto nº 39.010, de 26 de abril de 2018)
ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA/CARGO/SÍMBOLO/QUANTIDADE - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SUBSECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - DIRETORIA
DE GESTÃO DE PESSOAS - GERÊNCIA DE REGISTROS FUNCIONAIS - NÚCLEO
DE CADASTRO E BENEFÍCIOS - Chefe, DFG-12, 01.
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