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CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 33. O servidor, a autoridade proponente e o titular do órgão ou entidade de lotação do
servidor respondem, na forma da lei, pelos atos praticados em desacordo com este De-
creto.
Art. 34. As despesas relativas às indenizações previstas neste Decreto dependem de empenho
prévio, observado o limite dos recursos orçamentários próprios, relativos a cada exercício.
Art. 35. Fica estabelecido o prazo de 30 dias, após a customização do SCDP e execução do
plano de capacitação dos usuários, para efetivação da utilização do referido sistema, por toda
a Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.
Art. 36. Compete à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito de
suas competências, editar instruções complementares ao cumprimento deste Decreto.
Art. 37. O inciso I do art. 2º do Decreto nº 36.496, de 13 de maio de 2015, passa a vigorar
com a seguinte redação.
"Art. 2º ........................................................................
I - autorizar o afastamento do país de servidores da Administração Pública direta e indireta
do Distrito Federal quando o período de afastamento for superior a quinze dias, incluído o
tempo necessário ao deslocamento;"
Art. 38. O parágrafo único do art. 2º do Decreto nº 36.496, de 13 de maio de 2015, deve ser
renumerado e acrescido o §2º nos seguintes termos:
"Art. 2º ........................................................................
§1º.............................................................................
§2º As autorizações de que trata o inciso I, quando inferiores a 15 dias, ficam delegadas aos
dirigentes máximos dos órgãos ou entidades em que esteja lotado o servidor."
Art. 39. Fica acrescidos ao Decreto nº 36.496, de 13 de maio de 2015, o art. 2º-A, com a
seguinte redação:
"Art. 2º-A. Quando o deslocamento for requerido para participação não remunerada em
evento técnico-científico fora do país, a autorização deve observar os seguintes requisitos:
I - o programa ou prospecto do evento deve ser apresentado acompanhado de tradução,
quando se tratar de documento em idioma estrangeiro;
II - a manifestação do servidor, esclarecendo a importância de sua participação no evento e
informando como os conhecimentos adquiridos devem ser compartilhados e aplicados em
prol da administração; e
III - prévia manifestação da chefia imediata, esclarecendo, necessariamente:
a) se ausência do servidor acarreta necessidade de contratação temporária ou incidência de
horas-extras de outros servidores;
b) se há prejuízo para a continuidade das atividades desenvolvidas no setor, especialmente
quanto aos eventuais serviços prestados ao público;
c) se o tema do congresso, seminário ou evento técnico-científico está diretamente re-
lacionado às atividades desenvolvidas pelo servidor.
§1º Se as atividades do servidor forem desenvolvidas em regime de escala ou plantão e o
deslocamento for solicitado com ônus limitado, deve ser feita, prioritariamente, a adequação
da escala, justificando-se a eventual impossibilidade do ajuste.
§2º Independentemente da adequação da escala nos casos descritos no § 1º, a chefia imediata
e o dirigente máximo do órgão ou entidade devem se manifestar expressamente, sem prejuízo
da autorização prévia do titular da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais
e Sociais, mantidos os demais requisitos."
Art. 40. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente:
I - o Decreto nº 21.564, de 26 de setembro de 2000, e alterações;
II - o Decreto nº 28.902, de 26 de março de 2008 e alterações;
III - o art. 4º do Decreto nº 29.020, de 2 de maio de 2008;
IV - o Decreto nº 33.246, de 5 de outubro de 2011;
V - o Decreto nº 34.036, de 13 de dezembro de 2012;
VI - a Portaria nº 144, de 10 de outubro de 2011.

Brasília, 24 de junho de 2016
128º da República e 57º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

ANEXO I
Diárias nacionais

CLASSIFICAC?AÞO DO CARGO SÍMBOLO VALOR BASE DA
DIAìRIA (R$)

A - Cargo de Natureza Poliìtica CNP-01 385,60
B - Cargo de Natureza Poliìtica CNP-02 354,74
C - Cargo de Natureza Poliìtica CNP-03 308,48
D - Cargo de Natureza Poliìtica CNP-04 257,07
E - Cargos de Natureza Especial CNE-01, CNE-02, CNE-

03, CNE-04, CNE-05,
CNE-06, CNE-07

257,07

F- Cargos em ComissaÞo superiores DF-17, DF-16, DF-15, DF-
14, DF-13, DF-12, DF-11,
DF-10, DF-09, DF-08

214,22

G - Cargos em ComissaÞo intermediaìrios -
Cargos de provimento efetivo de niìvel supe-
rior ou equivalente

DF-07, DF-06, DF-05, DF-
04, DF-03, DF-02, DF-01

178,51

H - Cargos de provimento efetivo de niìvel
meìdio, auxiliar ou equivalente

148,77

O valor da diária (grupos A, B, C, D, E, F, G e H) será acrescido da importância cor-
respondente a 90% (noventa por cento) nas hipóteses de deslocamento para as cidades de
Manaus/AM, Boa Vista/RR, Rio Branco/AC, Macapá/AP e Rio de Janeiro/RJ, 80% (oitenta
por cento) nos deslocamentos para São Paulo/SP, Recife/PE, Belo Horizonte/MG, Porto
Alegre/RS, Belém/PA, Fortaleza/CE e Salvador/BA, 70% (setenta por cento) nos deslo-
camentos para as demais capitais de Estado, e 50% (cinquenta por cento) nos deslocamentos
para as cidades com mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes.

ANEXO II
Diárias internacionais

CLASSIFICAC?AÞO DO CARGO SÍMBOLO BASE DE CÁLCULO
EQUIVALENTE A USD 350
(ou EUR 350, nos casos com-
preendidos na hipótese do §1º,

art. 9º deste Decreto)
A - Cargo de Natureza Poliìtica CNP-01 125%
B - Cargo de Natureza Poliìtica CNP-02 11 5 %
C - Cargo de Natureza Poliìtica CNP-03 100%
D - Cargo de Natureza Poliìtica CNP-04 95%

E - Cargos de Natureza Especial CNE-01, CNE-02, CNE-
03, CNE-04, CNE-05,
CNE-06, CNE-07

85%

F- Cargos em ComissaÞo superiores DF-17, DF-16, DF-15, DF-
14, DF-13, DF-12, DF-11,
DF-10, DF-09, DF-08

75%

G - Cargos em ComissaÞo intermediaì-
rios - Cargos de provimento efetivo de
niìvel superior ou equivalente

DF-07, DF-06, DF-05, DF-
04, DF-03, DF-02, DF-01

60%

H - Cargos de provimento efetivo de
niìvel meìdio, auxiliar ou equivalente

50%

DECRETO Nº 37.438, DE 24 DE JUNHO DE 2016
Institui o Programa Habita Brasília, no âmbito da Política Habitacional do Distrito Federal e
cria o Comitê Gestor e o Grupo Técnico Executivo para desenvolvimento das ações de
implantação do Programa.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art.
100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito, DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Programa Habita Brasília no âmbito da Política Habitacional do
Distrito Federal.
Art. 2º São objetivos do Programa Habita Brasília:
I - promover a diversificação das soluções de moradia, ampliando as alternativas de produção
habitacional frente ao déficit e à inadequação habitacional;
II - promover o uso racional do espaço urbano consolidado, priorizando a implantação de
moradias em áreas com infraestrutura urbana e próximas às centralidades urbanas existentes
e previstas nos planos estruturadores do território do Distrito Federal, Zoneamento Ecológico
Econômico - ZEE e o Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT;
III - integrar as ações do Estado para uma atuação conjunta na promoção da moradia
adequada, no combate ao uso irregular do solo urbano e rural, e na regularização fundiária
urbana; e
IV - integrar as áreas destinadas à produção habitacional com o desenvolvimento produtivo
econômico do Distrito Federal, ampliando o acesso da população ao emprego e à renda, nas
subzonas e diretrizes emanadas do ZEE.
Art. 3º Compõem o Programa Habita Brasília as seguintes linhas de ação:
I - o serviço de locação social;
II - a produção de lotes urbanizados;
III - a provisão habitacional por construção de novas unidades imobiliárias;
IV - a assistência técnica à população de baixa renda; e
V - o incentivo à produção habitacional na aquisição de unidades imobiliárias.
§1º As linhas do Programa Habita Brasília não são excludentes entre si, sendo suas ações
complementares, observadas as diretrizes do Programa.
§2º O beneficiário pode optar pelo atendimento por mais de uma linha de ação, desde que em
pelo menos uma delas não configure em aquisição de unidade habitacional.
Art. 4º São diretrizes gerais do Programa Habita Brasília:
I - promover formas de acesso à moradia digna compatíveis com a demanda por faixa de
renda;
II - priorizar a provisão de moradia às famílias de baixa renda com rendimento equivalente
a até 3 salários mínimos;
III - promover alternativas de moradia em áreas com infraestrutura urbana e próximas dos
centros de emprego, em zonas urbanas consolidadas, em processo de consolidação, ou
indicadas no Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE, observada a capacidade de suporte
ambiental socioeconômico e do território;
IV - promover o uso de imóveis urbanos ociosos para provisão habitacional, evitando a
criação de novos núcleos urbanos dissociados da trama urbana existente;
V - promover a assistência técnica, prioritariamente às famílias de baixa renda e residentes
em áreas urbanas vulneráveis, sejam os beneficiários de forma individual ou coletiva;
VI - priorizar a atuação da assistência técnica em áreas caracterizadas como de interesse
social e integradas com outras políticas governamentais;
VII - incentivar pesquisas e desenvolver técnicas de produção e recuperação para oferta de
moradias dignas à população urbana e rural que venham a promover a inclusão socioes-
pacial;
VIII - implementar meios adequados de acompanhamento e de controle do desempenho e de
avaliação das ações do programa, mantendo atualizadas, em sistema georeferenciado, as
informações de cadastro dos beneficiados e dos inscritos em programas habitacionais;
IX - articular a política habitacional com as demais políticas setoriais, em especial com as
políticas de desenvolvimento social, ambiental, de mobilidade urbana e de desenvolvimento
econômico produtivo; e
X - promover a ocupação do território de forma equilibrada, com setores socialmente
diversificados e áreas integradas ao meio ambiente natural, respeitadas as áreas de risco à
saúde e a capacidade de suporte socioambiental.
Parágrafo único. O atendimento pela disponibilidade de nova unidade habitacional por linha
de ação do Programa Habita Brasília é único por beneficiário, podendo haver sobreposição
apenas no atendimento por locação social, até a entrega de unidade imobiliária à família, e
no atendimento pela assistência técnica ao domicílio próprio da família.
Art. 5º O Programa Habita Brasília tem como fontes de recursos:
I - Orçamento Geral da União;
II - fundos de recursos que compõem o Sistema Financeiro da Habitação - SFH;
III - Orçamento Geral do Distrito Federal;
IV - recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal- FUNDURB;
V - recursos do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS;
VI - recursos provenientes da TERRACAP e CODHAB; e
VII - outras fontes que lhe forem atribuídas.
Art. 6º Fica instituído o Comitê Gestor responsável pelo estabelecimento das ações de gestão,
monitoramento e de avaliação do Programa Habita Brasília.
§1º O Comitê Gestor de que trata o caput deste artigo é composto pelos titulares dos
seguintes órgãos e entidades do Distrito Federal:
I - Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH;
II - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINESP;
III - Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais - Casa Civil;
IV - Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA;
V - Escritório de Projetos Especiais da Governadoria;
VI - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB;
VII - Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP;
VIII - Banco de Brasília S. A. - BRB; e
IX - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM.
§2º A Segeth é responsável pela coordenação do Comitê Gestor e pela prestação de apoio
logístico e operacional para o funcionamento do referido Comitê.
§3º Compete ao Comitê Gestor:
I - definir e rever as ações do Programa Habita Brasília;
II - solicitar aos órgãos e entidades do Distrito Federal apoio na execução do Programa;
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III - acompanhar a disponibilização de informações do andamento das ações do programa no
sistema de monitoramento;
IV - orientar, revisar e aprovar o plano de trabalho do Programa; e
V - instalar o Grupo Técnico Executivo - GTE.
Art. 7º Fica instituído o Grupo Técnico Executivo - GTE responsável pela execução das
ações necessárias ao pleno desenvolvimento do Programa Habita Brasília em consonância
com as diretrizes estabelecidas por este Decreto e das ações definidas pelo Comitê Gestor.
§1º O GTE é composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades do Distrito
Federal:
I - Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH;
II - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINESP;
III - Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA;
IV - Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável - SEDS;
V - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB;
VI - Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP;
VII - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM;
VIII - Banco de Brasília S. A. - BRB;
IX - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB;
X - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal -
ADASA;
XI - Companhia Energética de Brasília - CEB;
XII - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP; e
XIII - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER.
§2º A coordenação executiva dos trabalhos do GTE é exercida pela Segeth.
§3º Os titulares dos órgãos e entidades elencados no § 1º deste artigo devem indicar os
respectivos representantes à Segeth, no prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação deste
Decreto.
§4º O Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação promoverá a designação, em
ato próprio, dos representantes indicados pelos órgãos e entidades integrantes do GTE.
Art. 8º São atribuições do Grupo Técnico Executivo:
I - promover estudos técnicos de subsídio à política habitacional de interesse social do
Distrito Federal;
II - realizar o levantamento de áreas com vocação para servir à produção habitacional de
interesse social, em consonância com o ZEE e o PDOT;
III - realizar levantamento dos imóveis com potencial uso habitacional e que estejam em
condição de subutilização;
IV - elaborar e definir critérios para escolha de áreas, que obedeçam à capacidade de suporte
ambiental, principalmente quanto à capacidade de suporte hídrico;
V - verificar a situação dominial e documental dos imóveis verificados;
VI - desenvolver plano de trabalho e relatórios de acompanhamento relativos ao Programa
objeto deste Decreto;
VII - desenvolver diretrizes, estudos e projetos urbanísticos conforme cronograma de ações
definidas para o Programa Habita Brasília; e
VIII - promover junto à Superintendência de Patrimônio da União no Distrito Federal os
projetos de provisão habitacional de interesse social em imóveis de propriedade da União.
Art. 9º Para execução de suas atividades, o Comitê Gestor e o Grupo Técnico Executivo
devem utilizar o apoio técnico administrativo dos órgãos e entidades que os integram.
Art. 10. O Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação poderá expedir re-
gulamentos específicos para definição da organização e funcionamento do Comitê Gestor e
do Grupo Técnico Executivo.
Art. 11. O Comitê Gestor e o Grupo Técnico Executivo podem convidar representantes de
órgãos e entidades governamentais, não governamentais e especialistas para participar dos
trabalhos com a finalidade de realizar consultas ou receber o assessoramento de atividades
específicas.
Art. 12. O Comitê Gestor e o Grupo Técnico Executivo têm vigência por prazo inde-
terminado.
Art. 13. A participação nas atividades dos grupos instituídos por este Decreto é considerada
prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 14. A compensação florestal dos empreendimentos de interesse social vinculados ao
programa Habita Brasília se dará pela implantação e manutenção de áreas protegidas de
cerrado, nos termos da regulamentação específica a ser editada em até 180 dias da publicação
deste Decreto.
Art. 15.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de junho de 2016
128º da República e 57º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

DECRETO Nº 37.439, DE 24 DE JUNHO DE 2016.
Altera o art. 15 do Decreto nº 37.010, de 23 de dezembro de 2015, que regulamenta a
prestação do serviço voluntário no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito
Federal, consoante a regência da Lei Distrital e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art.
100, VII, X, e XXVI da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Art. 1º O art. 15 do Decreto nº 37.010 de 23 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 15 A Administração, direta e indireta, do Distrito Federal tem o prazo de 360 dias para
adequar seus serviços de voluntariado às normas constantes deste Decreto.
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser prorrogado mediante comprovada
justificação." (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de junho de 2016
128º da República e 57º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

DECRETO Nº 37.440, DE 24 DE JUNHO DE 2016
Abre crédito suplementar, no valor de R$ 210.436,00 (duzentos e dez mil, quatrocentos e
trinta e seis reais) para reforço de dotação orçamentária consignada 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, II, da Lei nº 5.601,
de 30 de dezembro de 2015, 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
400.000.609/2016 e 400.000.615/2016, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto, à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do DF,
crédito suplementar no valor de R$ 210.436,00 (duzentos e dez mil, quatrocentos e trinta e
seis reais), para atender às programações orçamentárias indicadas no anexo II.
Art. 2º O crédito suplementar de que trata o art. 1º será financiado, nos termos do art. 43, §
1º, II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pelo excesso de arrecadação proveniente de
recursos dos Convênios nºs 07/2015 e 30/2012 firmados entre a Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República e a SEJUS-DF.
Art. 3º Em função do disposto no art. 2º, a receita da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos
Humanos e Cidadania do DF fica acrescida na forma do anexo I.

ANEXO I R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO FISCAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FONTE TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
DO DISTRITO FEDERAL

1325.01.40 121 10.436

7761.99.00 132 200.000

210.436

TOTAL 210.4362016AC00293

ANEXO II

CRÉD. SUPLEMENTAR TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS

SUPLEMENTAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

ORÇAMENTO  FISCAL

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FONTE DETALHADO TOTALREG IDUSO

440101/00001 44101 SECRETARIA DE ESTADO DE 
JUSTIÇA, DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA 
DO DISTRITO FEDERAL

210.436

14.244.6211.2360 IDENTIDADE SOLIDÁRIA

Ref. 010668 0001 IDENTIDADE SOLIDÁRIA-
ERRADICAÇÃO DO SUB-
REGISTRO CIVIL DE 
NASCIMENTO E 
AMPLIAÇÃO DO ACESSO À 
DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 
SECRETARIA DE JUSTIÇA E 
CIDADANIA-DISTRITO 
FEDERAL

99 33.90.39 121 10.4360

10.436

14.422.6211.2593 PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, 
TESTEMUNHAS E SEUS 
FAMILIARES - PROVITA

Ref. 010965 7080 PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, 
TESTEMUNHAS E SEUS 
FAMILIARES - PROVITA-
SECRETARIA DE JUSTIÇA E 
CIDADANIA-DISTRITO 
FEDERAL

99 33.50.43 132 200.0000

200.000

TOTAL2016AC00293 210.436

DECRETO Nº 37.441, DE 24 DE JUNHO DE 2016
Abre crédito suplementar no valor de R$ 9.155.429,00 (nove milhões, cento e cinquenta e
cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais) para reforço de dotações orçamentárias con-
signadas 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, I, "a", da Lei nº
5.601, de 30 de dezembro de 2015, 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 094-000.313/2016, 060-005.126/2016, 431-000.563/2016, 370-000.357/2016,
113-009.608/2016 e 055-016.776/2016, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto a diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$
9.155.429,00 (nove milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais)
para atender às programações orçamentárias indicadas nos anexo III e IV.
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 dos anexos I e II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de junho de 2016
128º da República e 57º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

Art. 4º As despesas decorrentes do art. 3º do presente decreto serão ajustadas ao valor da
efetiva e correspondente arrecadação, devendo a unidade orçamentária proceder, ao final do
exercício, a reversão ou o cancelamento da diferença empenhada.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de junho de 2016
128º da República e 57º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG


