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SEÇÃO I

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 40.908, DE 23 DE JUNHO DE 2020
Remaneja o cargo que especifica e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 100, incisos VII, X e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 3º, inciso III, 
da Lei nº 2.299, de 21 de janeiro de 1999, e com o art. 2°, inciso II, da Lei n° 6.525, de 1° 
de abril de 2020, e nos termos do Processo SEI 04018-00000735/2020-11, DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado o cargo de Assessor, Símbolo CC-08, código SIGRH 00000162, 
da Assessoria de Projetos Especiais, da Administração Regional do Recanto das Emas, 
para a Assessoria Especial da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, 
mantido o atual ocupante.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de junho de 2020.
132º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA

DECRETO Nº 40.909, DE 23 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a aprovação do projeto Urbanístico de Parcelamento denominado ‘Paranoá’, 
localizado na Região Administrativa do Paranoá (RA VII) e atribui à Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do DF-CODHAB a competência para promoção da 
REURB-S, nos termos na Lei Federal nº 13.465/2017, do Decreto 40.254, de 11 de 
novembro de 2019 e do Decreto nº 40.582, de 31 de março de 2020 e dá outras 
providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem 
o artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Projeto Urbanístico de Parcelamento denominado ‘Paranoá’, 
localizado na Região Administrativa do Paranoá – RA VII, consubstanciado no Projeto de 
Urbanismo – URB – 023/09, no Memorial Descritivo – MDE 023/09 e cujos parâmetros 
urbanísticos encontram-se determinados nas Normas de Edificação, Uso e Gabarito – 
NGB 023/09, 06/15, 07/15, 08/15, 09/15, 10/15 e 11/15.
Art. 2º Ficam anuladas as Normas de Edificação, Uso e Gabarito – NGB’s 15/90, 16/90, 
55/90, 56/90, 57/90, 58/90, 101/90, 106/90, 50/92, 51/92, 52/92, 53/92, 60/98, 61/98 e 
62/98.
Art. 3º Fica atribuído à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal 
(CODHAB) a competência para promover a regularização de toda a área de Parcelamento 
denominado ‘Paranoá’, localizado na Região Administrativa do Paranoá – RA VII, bem 
como a titulação dos ocupantes de imóveis unifamiliares, que se enquadre na REURB-S, 
nos termos da Lei Federal n° 13.465/2016, do Decreto nº 40.254, de 11 de novembro de 
2019 e do Decreto nº 40.582, de 31 de março de 2020.
Parágrafo único. Os ocupantes de imóveis residenciais que não se enquadrarem na 
REURB-S unifamiliares e aqueles que ocupam imóveis com destinação diversa da 
residencial, serão titulados pela TERRACAP, utilizando-se o regramento da companhia 
para REURB-E.
Art. 4º A CODHAB ficará incumbida de promover a conciliação extrajudicial entre os 
litigantes nas ações judiciais (entes públicos e privados), em que se discute o domínio da 
área do parcelamento denominado Paranoá (RA –VII), visando o desbloqueio da matrícula 
da área junto ao TRF1, podendo, ainda, celebrar acordos que não envolva indenização de 
natureza pecuniária, nos termos do art. 16, Parágrafo único, da Lei nº 13.465/2017, firmar 
Termo de Compromisso ou Termo de Cooperação Técnica, visando a regularização da 
área objeto deste Decreto.
Parágrafo único. Todo e qualquer acordo firmado pela CODHAB deverá ser apresentado 
em juízo, com vista à homologação, para que surta seus efeitos legais.
Art. 5º A CODHAB, na promoção da titulação dos imóveis localizados na área de 
Parcelamento denominado ‘Paranoá’ – RA VII, buscará o ressarcimento do custeio na 
implementação e execução da REURB - S, assim como a compensação urbanística ao 
Distrito Federal em razão da infraestrutura básica já implementada e a forma de alienação 
dos lotes aos atuais ocupantes.
Art. 6º A CODHAB promoverá as ações necessárias frente aos demais órgãos distritais 
visando agilizar e viabilizar a regularização urbanística de que trata esse Decreto, bem 
como propor medidas para coibir a expansão e construção irregulares na área de 
Parcelamento denominado ‘Paranoá’, localizado na Região Administrativa do Paranoá – 
RA VII.
Art. 7º Aplica-se no que couber, as disposições do Decreto nº 40.603, de 07 de abril de 
2020, devendo a CODHAB promover a segurança jurídica dos atos advindos da 
regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis, e conforme o caso concreto, a 
confecção de minuta padrão de escritura de compra e venda a ser emitida para titulação 
dos respectivos ocupantes da área, objeto deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Fica revogado o Decreto nº 36.683, de 20 de agosto de 2015 e outras disposições 
em contrário.

Brasília, 23 de junho de 2020.
132º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA

DECRETO Nº 40.910, DE 23 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a reserva aos negros e negras de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas 
nas seleções para estágio no âmbito da administração pública distrital.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Art. 1º Ficam reservadas aos negros e negras 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas 
nas seleções para estágio no âmbito da administração pública distrital.

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br



DIÁRIO OFICIAL
DO DISTRITO FEDERAL

Redação, Administração e Editoração: 
Anexo do Palácio do Buriti, Sala 102, Térreo. 
CEP: 70075-900, Brasília/DF. 
Telefones: (0XX61) 3961-4503 - 3961-4596 

IBANEIS ROCHA
Governador

MARCUS VINICIUS BRITTO
Vice-Governador

GUSTAVO DO VALE ROCHA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

RAIANA DO EGITO MOURA
Subsecretária de Atos Oficiais

ANTÔNIO PÁDUA CANAVIEIRA
Subsecretário de Tecnologia da Informação

§ 1º A reserva de vagas de que trata o caput será aplicada quando o número de vagas 
oferecidas na seleção for igual ou superior a três.

§ 2º Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a 
candidatos negros:

I - o quantitativo será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de 
fração igual ou maior que cinco décimos; ou

II - o quantitativo será diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de 
fração menor que cinco décimos.

§ 3º A reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente nos editais das 
seleções, que especificarão o total de vagas correspondentes à reserva para cada vaga de 
estágio oferecida.

§ 4º A contratação dos candidatos selecionados respeitará os critérios de alternância e 
proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total para o estágio 
e o número de vagas reservadas a candidatos negros.

Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se 
autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição na seleção de estágio, conforme o 
quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE.

Art. 3º A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal constituirá 
Comissão Especial, ou órgão incumbido das políticas públicas de promoção da igualdade 
racial do Distrito Federal, para, mediante processo de entrevista, decidir sobre a 
veracidade da autodeclaração.

§1º As formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem 
considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados, 
obrigatoriamente, na presença do candidato.

§2º A comissão deverá ser composta por servidores de reconhecida representatividade de 
combate ao racismo, sendo essa Comissão constituída por:

I - um servidor do Estado, designado pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania ou 
órgão incumbido das políticas públicas de promoção da igualdade racial do Distrito 
Federal;

II - dois representante da Subsecretaria de Direitos Humanos e de Igualdade Racial, ou 
órgão incumbido das políticas públicas de promoção da igualdade racial do Distrito 
Federal; e
III - dois representantes do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro do Distrito Federal- 
CDDN.
§ 3º A comissão designada para a verificação da veracidade da autodeclaração deve ter 
seus membros distribuídos por gênero, raça e, preferencialmente, naturalidade.
§ 4º O mandato dos integrantes da Comissão Especial, de que trata o § 2º será de dois 
anos, permitida sua recondução.
§ 5º As funções de membro da Comissão Especial não serão remuneradas, sendo seu 
exercício considerado relevante serviço prestado.
§ 6º O órgão incumbido das políticas públicas de promoção da igualdade racial do Distrito 
Federal, fornecerá o suporte técnico e administrativo necessário à execução dos trabalhos 
e ao funcionamento do Comitê.
§ 7º O candidato será considerado não enquadrado na condição de pessoa negra (preta ou 
parda) quando:
I - não comparecer à entrevista designada; e
II - a maioria dos integrantes da comissão considerar o não atendimento do quesito raça 
por parte do candidato autodeclarado negro.
§ 8º Na hipótese de constatação de declaração falsa, será instaurado procedimento 
administrativo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa e, se, ao final 
do processo administrativo, for constatada a falsidade da declaração, o candidato será 
eliminado do processo seletivo e, se houver sido selecionado ou contratado, será desligado 
do programa de estágio, sem prejuízo das sanções cabíveis.
§ 9º Até que seja comprovada a má-fé, o candidato deverá permanecer no processo 
seletivo, para concorrer as vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua 
classificação na seleção.
§ 10. O resultado das avaliações promovidas pela comissão será divulgado pelos 
responsáveis da seleção de estágio.
§ 11. Cabe recurso da decisão da comissão no prazo e condições estabelecidos no 
edital da seleção.

§ 12. O controle de verificação das características raciais dos candidatos é realizado 
entre as provas objetiva e subjetiva, no caso de seleção com 2 (duas) fases ou mais.
§ 13. No caso de processo seletivo com apenas 1 (uma) fase, o controle é efetuado 
antes da homologação do resultado final.
Art. 4º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às 
vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação na seleção.
§ 1º Após a apuração dos candidatos aprovados nas vagas oferecidas para ampla 
concorrência, devem ser classificados os candidatos aprovados nas vagas destinadas às 
ações afirmativas.
§ 2º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla 
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
§ 3º Na hipótese de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga 
será preenchida pelo candidato negro classificado na posição imediatamente posterior.
§ 4º Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para 
ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla 
concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a 
ordem de classificação.
Art. 5º A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e a Secretaria de Estado 
de Justiça e Cidadania do Distrito Federal serão responsáveis pelo acompanhamento e 
pela avaliação anual do disposto neste Decreto.
Parágrafo único. Poderão ser convidados representantes de outros órgãos e entidades 
públicas e privadas, bem como especialistas, para emitir pareceres ou fornecer 
subsídios para o desempenho do acompanhamento e da avaliação anual do disposto 
neste Decreto.
Art. 6º O disposto neste Decreto não se aplica às seleções cujos editais tiverem sido 
publicados antes de sua data de entrada em vigor.
Art. 7º A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, ou órgão incumbido das políticas 
públicas de promoção da igualdade racial do Distrito Federal, editará os atos 
complementares necessários para a aplicação deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de junho de 2020.
132º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 74, DE 15 DE JUNHO DE 2020

A ADMINISTRADORA REGIONAL DO PLANO PILOTO DO DISTRITO FEDERAL, 
no uso da competência que lhe é atribuída pelo artigo 42, do Decreto nº 38.094, de 28 de 
março de 2017, combinado com Decreto nº 39.690, de 28 de fevereiro de 2019, resolve:
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no caput do artigo 7º do Decreto nº 39.690, de 
28/02/2019, comunicar e dar conhecimento público da proposta de cooperação 
apresentada por Serviço Social da Indústria - SESI, para a promoção de benfeitorias 
consistentes e manutenção em mobiliário urbano e logradouro público Praça, localizada 
entre o edifício do Lote 1, do Setor Cultural Sul - SCTS e a Biblioteca Nacional, na 
Região Administrativa do Plano Piloto / RA-I, para os fins do que estabelecem o §1º e o 
§2º desse mesmo artigo, conforme consta no Processo SEI-GDF nº 00141-
00001719/2020-04.
Art. 2º Os documentos urbanísticos referentes à aprovação dos projetos encontram-se 
disponíveis na sede da Administração, no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco K, 
Asa Norte, Brasília/DF ou no endereço eletrônico https://www.sisduc.seduh.df.gov.br, 
conforme determina a Portaria nº 6, de 8 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre os 
procedimentos para divulgação de documentos urbanísticos e sua disponibilização no 
Sistema de Documentação Urbanística e Cartográfica - SISDUC, da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ILKA TEODORO
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