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II - promover a realização de estudos, debates, oficinas e outras atividades para produção e 
difusão de conhecimento nas áreas relacionadas à Agenda Brasiliense do Trabalho Decente;
III - produzir relatórios periódicos sobre a Agenda, com a colaboração dos órgãos executores 
das suas ações;
IV - articular parcerias com instituições e profissionais para viabilizar e potencializar as ações 
da Agenda;
V - instituir Grupos de Trabalho para tratar de assuntos específicos, que subsidiem a Agenda;
VI - divulgar a proposta da Agenda do Trabalho Decente e as atividades do Comitê Gestor; e
VII - instituir e fiscalizar a comissão organizadora da 1ª Conferência Distrital do 
Trabalho Decente, em consonância com as orientações do Regimento Interno da 1ª 
Conferência Nacional do Trabalho Decente organizada pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego - MTE.
§ 2º O CGBTD poderá propor outras ações correlatas ao trabalho decente não elencadas neste 
Decreto, desde que autorizadas previamente pelo Governador do Distrito Federal.
Art. 2º O Comitê Gestor de que trata este Decreto será composto pelos seguintes membros:
I - o Secretário de Estado de Trabalho do Distrito Federal, que o coordenará;
II - um representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal;
III - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do 
Distrito Federal;
IV - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de 
Renda do Distrito Federal;
V - um representante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal;
VI - um representante da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do 
Distrito Federal;
VII - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito 
Federal;
VIII - um representante da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal;
XIX - um representante da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal;
X - um representante da Secretaria de Estado da Juventude do Distrito Federal;
XI - um representante da Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal;
XII - um representante da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal; e
XIII - um representante da Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal.
§ 1º O Comitê Gestor deve contar com a participação de organizações representantes dos tra-
balhadores, por meio das Centrais Sindicais, e organizações representantes dos empregadores 
do Estado, em igual número, a serem convidadas pelo seu Coordenador.
§ 2º Poderão, ainda, integrar o Comitê Gestor:
I - um representante da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
II - um representante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios;
III - um representante do Ministério Público do Trabalho; e
IV - um representante da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.
§ 3º O Comitê Gestor poderá convidar um representante da Organização Mundial do Trabalho 
(OIT) para prestar assistência técnica aos seus trabalhos.
§ 4º Os membros do Comitê Gestor, titulares e suplentes, serão nomeados pelo Governador 
do Distrito Federal.
§ 5º A participação no Comitê Gestor será considerada prestação de serviços relevantes 
e não remunerada.
§ 6º O Coordenador do Comitê Gestor poderá convidar, a qualquer tempo, outras instituições 
para participar de atividades específicas ou das atividades ordinárias do Comitê.
Art. 3º O Comitê Gestor contará com uma Secretaria Executiva, a ser exercida pela Secretaria 
de Estado de Trabalho do Distrito Federal, competindo-lhe prestar o apoio administrativo para 
a consecução dos trabalhos desenvolvidos.
Art. 4º As ações do CGBTD serão desenvolvidas dentro dos limites orçamentários e opera-
cionais dos órgãos do Distrito Federal e demais parceiros executores de ações de promoção 
do trabalho decente.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 10 de maio de 2011.
123º da República e 52º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

DECRETO Nº 32.919, DE 10 DE MAIO DE 2011.
Constitui Comissão Especial de Acompanhamento do Processo de Elaboração do Plano de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB.
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 tendo em vista o que 
dispõem o art. 11, inciso VII, o art. 67, parágrafo único, o art. 148, inciso I, alínea “d”, e os 
artigos 153 e 154, todos da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a 
revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras 
providências, DECRETA:
Art. 1º Fica constituída a Comissão Especial de Acompanhamento do Processo de Elaboração 
do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB, objeto do Contrato 
de Prestação de Serviços nº 014/2009, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente do Distrito Federal – SEDUMA, a qual será composta dos seguintes membros:
I - GRACO MELO SANTOS, representante da Diretoria do Conjunto Urbanístico Tombado de 

Brasília – DCT/SUPLAN, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação 
do Distrito Federal – SEDHAB (Supervisão Geral);
II - LÍDIA ADJUTO BOTELHO, representante da Diretoria do Conjunto Urbanístico Tombado 
de Brasília – DCT/SUPLAN, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação 
do Distrito Federal – SEDHAB (Coordenação Técnica);
III - RANIERE TEIXEIRA SOARES, representante titular da Diretoria do Conjunto Urbanístico 
Tombado de Brasília – DCT/SUPLAN, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação do Distrito Federal – SEDHAB;
IV - DULCE BLANCO BARROSO, representante suplente da Diretoria do Conjunto Urba-
nístico Tombado de Brasília – DCT/SUPLAN, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDHAB;
V - SIMONE ROSE MALTY, representante suplente da Diretoria do Conjunto Urbanístico 
Tombado de Brasília – DCT/SUPLAN, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação do Distrito Federal – SEDHAB;
VI - MARCONE MARTINS SOUTO, representante da Diretoria de Informação Urbana – 
DINFU/SUPLAN da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito 
Federal – SEDHAB;
VII - MARA SOUTO MARQUEZ, representante da Diretoria de Desenvolvimento Urbano 
Local – DIDUL/SUPLAN, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação 
do Distrito Federal – SEDHAB;
VIII - HANNA REITSCH VON DAUDT MOHN, representante titular da Administração 
Regional de Brasília – RA I;
IX - LEANDRO MAGALHÃES MARIANI, representante suplente da Administração Regional 
de Brasília – RA I;
X - ROSÂNGELA DINIZ NOBLAT, representante titular da Administração Regional do 
Cruzeiro – RA XI;
XI - MARIA ROSÂNGELA CAVALCANTE BARROSO, representante suplente da Admi-
nistração Regional do Cruzeiro – RA XI;
XII - ADRIANO DE LIMA SILVA, representante titular da Administração Regional da Can-
dangolândia – RA XIX;
XIII - MARIA ELENA NEIVA GENTIL, representante suplente da Administração Regional 
da Candangolândia – RA XIX;
XIV - ADRIANA LEITE FIGUEIREDO LAGO, representante titular da Administração Re-
gional do Sudoeste/Áreas Octogonais – RA XXII;
XV - SIMONE DO PRADO DIAS, representante suplente da Administração Regional do 
Sudoeste/Áreas Octogonais – RA XXII;
XVI - JOSÉ DELVINEI LUIZ DOS SANTOS, representante titular da Subsecretaria de Patri-
mônio Histórico e Cultural, da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal – SeCult;
XVII - JÔNATAS NUNES BARRETO, representante suplente da Subsecretaria de Patrimônio 
Histórico e Cultural da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal – SeCult;
XVIII - EDUARDO PIERROTI ROSSETTI, representante titular da Superintendência do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Distrito Federal – IPHAN/DF;
XIX - ANA CLARA GIANNECCHINI, representante suplente da Superintendência do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Distrito Federal – IPHAN/DF;
XX - JOSÉ LIMA SIMÕES, representante titular do Departamento de Trânsito do Distrito 
Federal – DETRAN/DF;
XXI - IVO CLÁUDIO DE SOUZA, representante suplente do Departamento de Trânsito do 
Distrito Federal – DETRAN/DF;
XXII - RAFAEL MARTINS MENDES, representante titular da Companhia Imobiliária de 
Brasília – TERRACAP;
XXIII - BRUNO TAMM RABELLO, representante suplente da Companhia Imobiliária de 
Brasília – TERRACAP. 
Art. 2º São atribuições da Comissão Especial de Acompanhamento do Processo de Elaboração 
do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB:
I – aprovar o Projeto Básico de elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
de Brasília, os seus subprodutos – Plano Geral de Trabalho e Programa de Participação da 
População – bem como os demais produtos estabelecidos no Termo de Referência constante 
do Anexo I do Edital de Concorrência nº 001/2008 – EC/CPL/SEDUMA, propondo os ajustes 
neles necessários;
II – convocar reuniões com a empresa contratada no âmbito do Contrato de Prestação de 
Serviços nº 014/2009 – SEDUMA;
III – viabilizar contatos e consultas com as unidades da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Urbano e Habitação do Distrito Federal e outros órgãos de governo, inclusive federais, 
com vista ao desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Referência relativo ao pro-
cesso de trabalho de elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. 
IV – negociar a redefinição, complementação ou substituição de itens componentes dos conte-
údos mínimos estabelecidos nos Anexos II a VI do Termo de Referência relativo ao Contrato 
de Prestação de Serviços nº 014/2009 – SEDUMA, exceto nas dispensas parcial ou total dos 
produtos contratados;
V – negociar o cronograma estabelecido no Termo de Referência relativo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 014/2009 – SEDUMA, exceto o prazo total estabelecido para a 
execução do trabalho;
VI – acompanhar os trabalhos de elaboração, avaliar e aprovar todos os produtos entregues 
pela contratada, no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços nº 014/2009 – SEDUMA; 
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VII – deliberar sobre o “aceite” dos produtos previstos no Termo de Referência relativo ao 
Contrato de Prestação de Serviços nº 014/2009 – SEDUMA, para fins do respectivo pagamento;
VIII – submeter ao contratante pedido de substituição de integrantes da equipe da empresa 
contratada, em cumprimento ao disposto no item 14 – Qualificação e Habilitação – do Termo 
de Referência relativo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 014/2009 – SEDUMA, bem 
como julgar os pedidos de mesma natureza submetidos pela prestadora dos serviços; 
IX – agendar reuniões com cidadãos, profissionais, órgãos e entidades diversos, com vistas ao 
cumprimento dos ritos técnicos, administrativos e jurídicos necessários ao desenvolvimento 
das atividades previstas no Termo de Referência relativo ao processo de trabalho de elaboração 
do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. 
X – dirimir dúvidas e decidir questões relacionadas ao trabalho previsto no Termo de Referência 
relativo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 014/2009 – SEDUMA. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 30.663, de 07 de 
agosto de 2009, e o Decreto nº 31.040, de 13 de novembro de 2009.

Brasília, 10 de maio de 2011.
123º da República e 52º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

DECRETO Nº 32.920, DE 10 DE MAIO DE 2011.
Altera o Decreto nº 32.850, de 08 de abril de 2011, que dispõe sobre a criação do Comitê 
Gestor do Plano Nacional de Banda Larga – PNBL no âmbito do Distrito Federal, e dá outras 
providências, para incluir a Secretaria de Estado de Fazenda.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
100, incisos VII e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Art. 1º O artigo 1º, do Decreto nº 32.850, de 08 de abril de 2011, passa a vigorar com a se-
guinte redação:
“Art. 1º ..........................................................................................................................
I - ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
VI - Secretaria de Estado de Fazenda”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de maio de 2011.
123º da República e 52º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

DECRETO N° 32.921, DE 10 DE MAIO DE 2011.
Cria Comissão para análise, avaliação e recebimento dos produtos decorrentes da elaboração 
do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, na área do Guará – Avenida Contorno e SMAS 
– RA X, 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 Fica criada a Comissão para Análise, Avaliação e Recebimento dos Produtos Decor-
rentes da Elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, na área do Guará – Avenida 
Contorno e SMAS – RA X.
Art. 2º Compõem a Comissão os seguintes órgãos:
I - Subsecretaria de Controle Urbano – SUCON, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação – SEDHAB;
II - Subsecretaria de Planejamento Urbano – SUPLAN, da Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Urbano e Habitação – SEDHAB;
III - Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF;
IV - Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF;
V - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB e
VI - Companhia Energética de Brasília – CEB.
§ 1º A Subsecretaria de Controle Urbano, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação coordenará a Comissão.
§ 2º Cada órgão deverá encaminhar à Subsecretaria de Controle Urbano, da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, impreterivelmente no prazo de 5 (cinco) dias, a 
contar da data de publicação deste Decreto, a indicação do seu representante titular e suplente.
Art. 3º A instalação da Comissão dar-se-á por ato da Subsecretaria de Controle Urbano – SU-
CON, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDHAB, com a 
convocação dos demais membros. 
Art. 4º Poderão ser convidados para acompanhar os trabalhos da Comissão, representantes de  
outros órgãos ou entidades da Administração Pública e entes privados.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 10 de maio de 2011.
123º da República e 52º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

DECRETO Nº 32.922, DE 10 DE MAIO DE 2011.
Institui o Comitê Intersetorial para elaborar e acompanhar a implantação das ações desti-
nadas a execução dos planos de resíduos sólidos no âmbito do Distrito Federal e entorno, 
e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 100, IV e X, 278, 333, da Lei Orgânica do Distrito Federal, considerando a obrigação 
do atendimento ao disposto na Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
Considerando o Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamentou o 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos;
Considerando o disposto nas Políticas Nacionais de Meio Ambiente, de Educação Ambiental, 
Saneamento Básico, de Recursos Hídricos e de Saúde harmonizados aos resíduos sólidos;
Considerando que as ações governamentais, em todos os níveis, devem primar pela integração 
e consórcio da gestão pública para promover o gerenciamento dos resíduos sólidos no Distrito 
Federal e entorno, DECRETA:
Art. 1º Fica criado, no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal, o Comitê Intersetorial 
de Resíduos Sólidos, para elaborar e acompanhar a implantação das ações destinadas a exe-
cução dos planos de resíduos sólidos, bem como a gestão integrada e consorciada de resíduos 
sólidos no âmbito do Distrito Federal e entorno.
Art. 2º O Comitê Intersetorial de Resíduos Sólidos será constituído por um representante e 
um suplente dos seguintes órgãos:
I - Secretaria de Estado de Governo – SEG/DF;
II – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH/DF; 
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN/DF;
III - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos  do Distrito Federal- BRASÍLIA 
AMBIENTAL;
IV – Secretaria de Estado da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;
V - Secretaria de Estado da Saúde – SES/DF;
VI - Serviço de Limpeza Urbana - SLU;
VII - Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP;
§1º Caberá a Secretaria de Estado de Governo a coordenação do Comitê Intersetorial de 
Resíduos Sólidos.
§2º Os titulares dos órgãos acima referidos deverão encaminhar para Secretaria de Estado de 
Governo a indicação dos seus representantes no Comitê Gestor no prazo de cinco dias após 
a publicação deste Decreto.
§3º Recebidas as indicações, a Secretaria de Estado de Governo fica incumbida de designar 
os membros do Comitê Gestor por meio de Portaria.
Art. 3º Compete ao Comitê Intersetorial de Resíduos Sólidos:
I - Elaborar e articular junto aos órgãos das esferas de Governo Federal, Distrital e dos Muni-
cípios integrantes da RIDE a implantação da Política Distrital de Resíduos Sólidos;
II - acompanhar e apoiar as ações relativas à gestão regionalizada, integrada e consorciada 
de resíduos sólidos;
III - construir estratégias para a promoção de um modelo de gestão regionalizado, integrado 
e consorciado de resíduos sólidos;
IV - estimular a participação da sociedade civil organizada e do setor produtivo na gestão 
regionalizada, integrada e consorciada de resíduos sólidos;
V - apoiar os municípios da RIDE na definição de diretrizes para a implantação do modelo de 
gestão regionalizado, integrado e consorciado de resíduos sólidos;
VI - acompanhar os mecanismos de gestão de resíduos sólidos instituídos pelos municípios da 
RIDE, sem prejuízo de suas competências, bem como apoiá-los tecnicamente, quando for o caso.
VII - Elaborar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Distrito Federal observando 
aos seguintes objetivos:
a) fomento à inclusão social daqueles que trabalham na cadeia produtiva de atividades rela-
cionada aos resíduos sólidos através do estímulo à organização de cooperativas e associações 
produtivas e transformadoras de materiais reaproveitáveis;
b) diagnóstico das dificuldades e das potencialidades relacionados aos resíduos sólidos, para 
o estabelecimento de estratégias de precaução e prevenção, referentes ao desenvolvimento 
de políticas ambientais, tecnológicas, sociais e econômicas para todos os segmentos sociais 
produtivos ou consumidores;
c) estabelecimento de um sistema de gestão com metas claras e metrificadas com a devida e 
respectiva designação de responsabilidades;
d) estímulo ao mercado regional de produtos reaproveitáveis enquanto insumos ou não por 
meio de incentivos fiscais, financeiros e creditícios;
e) estímulo aos programas de prevenção e redução da geração de resíduos sólidos nos processos 
produtivos, bem como a proposição de programas educativos para mudança dos padrões de 
consumo e produção de produtos e serviços;
f) suporte técnico e jurídico aos municípios da RIDE na elaboração e implantação dos seus 
respectivos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, com vista a promoção da integração 
e consorciamento de iniciativas;
g) promoção do adensamento da cadeia produtiva regional de reciclagem e da correta destinação 
final para os resíduos ainda sem tecnologias viáveis de reaproveitamento;
h) capacitação dos agentes integrantes das instituições públicas e privadas no que se refere a 
gestão de resíduos sólidos;
VIII - formular os instrumentos para a implantação das ações previstas neste Decreto, elabo-
rando propostas de acordos, convênios, ajustes ou instrumentos congêneres;
IX - propor a criação de Subcomissões específicas para cada tipo de resíduo sólido bem como 
recepcionar e encaminhar as propostas por eles geradas.
Art. 4º Os membros do Comitê Intersetorial de Resíduos Sólidos se reunirão ordinariamente 


