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Art. 8º O momento do efetivo desligamento do empregado, após ratificada a adesão, será definido em
cronograma pela empresa pública ou sociedade de economia mista e suas subsidiárias, observando-se os
impactos financeiros e operacionais de sua execução.
Art. 9º Cabe à empresa pública ou à sociedade de economia mista e suas subsidiárias demonstrar a seus
empregados, nos seus programas de desligamentos voluntários:
I - proposta fundamentada com as justificativas técnico-administrativas e demonstração dos seus
benefícios e vantagens;
II - definição de áreas ou categorias profissionais que poderão aderir ao programa;
III - fazer ampla divulgação do regulamento do programa e do seu calendário;
IV - disponibilizar minuta modelo do "Formulário de Requerimento de Adesão" e "Contrato ao
Programa de Desligamento";
V - manifestação do conselho de administração;
VI - manifestação da empresa controladora, no caso de empresas controladas.

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS E DOS INCENTIVOS

Art. 10. A empresa pública ou sociedade de economia mista e suas subsidiárias que optar pelo PDV
deverá evidenciar em seu plano, inclusive por meio de cálculos, os direitos e incentivos aos
empregados, suficientes e necessários para o atingimento dos fins do desligamento.
Parágrafo único. A definição do plano de direitos e incentivos aos empregados limita-se ao orçamento
de pessoal e não deve comprometer as metas e políticas de resultado no período de vigência do
P D V.
Art. 11. No ato da rescisão contratual, serão efetuados os descontos devidos a título de contribuição
previdenciária ao Regime Geral de Previdência Social.
Art. 12. Eventuais débitos do empregado serão compensados no momento da rescisão contratual,
ensejando quitação plena, de caráter irretratável e irrevogável do contrato de trabalho.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art 13. Na hipótese de novo ingresso na Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, o
tempo de efetivo exercício no serviço público considerado para apuração do incentivo, nos termos deste
Decreto, não poderá ser reutilizado para o mesmo fim ou para a concessão de qualquer benefício ou
vantagem sob o título ou fundamento idêntico.
Art. 14. Mediante solicitação do interessado, a empresa pública ou sociedade de economia mista e suas
subsidiárias disponibilizará o cálculo estimado dos direitos legais e dos incentivos financeiros aos
empregados considerados elegíveis e que tenham preenchidos os requisitos para a adesão ao
Programa.
Art. 15. A empresa pública ou sociedade de economia mista e suas subsidiárias promoverá palestras
sobre o Programa de Desligamento Voluntário, de caráter informativo e preparatório para o ato de
desligamento dos empregados.
Art. 16. A empresa pública ou sociedade de economia mista e suas subsidiárias deverá, por meio do
regulamento do Programa, estabelecer as condições em que se dará o processo de transferência de
atividades laborais, salvaguardando o conhecimento adquirido, bem como as técnicas e metodologias
dos serviços executados, para garantir o bom andamento da prestação do serviço público.
Art. 17. Após a finalização do processo de Programa de Desligamento Voluntário, a empresa pública
ou a sociedade de economia mista e suas subsidiárias deve encaminhar relatório dos resultados
alcançados, incluindo balanço do quantitativo de pessoal atingido, do custo de implantação e dos
resultados financeiros advindos da realização do programa para análise da Secretaria de Estado de
Economia do Distrito Federal.
Parágrafo único. A utilização dos cargos vagos ou economia gerada com a implementação do Programa
de Desligamento Voluntário depende de análise prévia e anuência da Secretaria de Estado de Economia
do Distrito Federal.
Art. 18. A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal editará os atos complementares e
necessários ao cumprimento deste Decreto.
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20. Fica revogada a Decisão nº 01, de 09 de outubro de 2015 do Comitê de Governança de
Pessoas.
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DECRETO Nº 40.434, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020
Altera o Decreto nº 39.613, de 3 de janeiro de 2019, que estabelece regras sobre o Procedimento de
Manifestação de Interesse (PMI) e a Manifestação de Interesse Privado (MIP).
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, DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 39.613, de 3 de janeiro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1° Este Decreto estabelece regras sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e a
Manifestação de Interesse Privado (MIP), a serem observadas na apresentação de projetos,
levantamentos, investigações ou estudos, por pessoa jurídica de direito privado, com a finalidade de
subsidiar a administração pública do Distrito Federal na estruturação de desestatização de empresa e de
contratos de parceria.
........................................................................................
§ 2º A critério exclusivo da administração pública, os projetos, levantamentos, investigações e estudos
de que trata o caput podem ser utilizados, no todo ou em parte, na elaboração de editais, contratos e
demais documentos relativos a desestatização de empresa e contratos de parceria." (NR)
"Art. 2° ...........................................................................
........................................................................................
III - do Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas (CGP)." (NR)
"Art. 3° ...........................................................................
I - Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI): instrumento que a administração pública pode
utilizar, antes do processo licitatório, para obter estudos de viabilidade, levantamentos, investigações ou
projetos de pessoa jurídica de direito privado, com a finalidade de subsidiar a administração pública
na estruturação de desestatização de empresa e de contratos de parceria;
II - Manifestação de Interesse Privado (MIP): apresentação espontânea de propostas, estudos de
viabilidade, levantamentos, investigações e projetos formulados por pessoa jurídica de direito privado,
com a finalidade de subsidiar a administração pública na estruturação de desestatização de empresa e
de contratos de parceria;
III - Unidade solicitante: órgão ou entidade da administração pública que propõe a utilização do PMI
para empreendimento vinculado à sua área de competência e referente a desestatização de empresa e
contratos de parceria;
........................................................................................
V - Comissão Técnica: grupo constituído pela Secretaria de Estado de Projetos Especiais para analisar
e avaliar os estudos de viabilidade, levantamentos, investigações e projetos formulados por pessoa
jurídica de direito privado;
VI - Pessoa autorizada: pessoa jurídica de direito privado que recebe da administração pública
autorização para apresentar projetos, levantamentos, investigações e estudos passíveis de aproveitamento
na modelagem de projeto referente a desestatização de empresa e contratos de parceria;
VII - Desestatização de empresa: a alienação de direitos que assegurem ao Distrito Federal, diretamente
ou através de outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria
dos administradores da sociedade; e

VIII - Contratos de parceria: a concessão comum, a concessão patrocinada, a concessão administrativa,
a concessão regida por legislação setorial, a permissão de serviço público, o arrendamento de bem
público, a concessão de direito real e os outros negócios público-privados que, em função de seu
caráter estratégico e de sua complexidade, especificidade, volume de investimentos, prazo de vigência,
riscos ou incertezas envolvidos, adotem estrutura jurídica semelhante" (NR)
"Art. 4° A apresentação de MIP pode, a critério da administração pública, ensejar a abertura de PMI
e concorrer para a seleção de projetos, levantamentos, investigações e estudos passíveis de
aproveitamento na modelagem de projeto referente a desestatização de empresa e contrato de parceria,
ou, ainda, ensejar a abertura de processo licitatório caso os estudos apresentados por meio de MIP
estejam aderentes aos interesses públicos." (NR)
"Art. 7º .........................................................................
.......................................................................................
§ 3º O processo de seleção da pessoa jurídica poderá ser anterior à fase de autorização a que se refere
o inciso II do art. 7º, para fins de atendimento ao disposto no caput do art. 11." (NR)
"Art. 9º .........................................................................
......................................................................................
§ 3º O valor nominal máximo para eventual ressarcimento dos projetos, levantamentos, investigações
ou estudos será baseado na complexidade dos estudos ou na elaboração de estudos similares, devendo,
ainda:
I - não ultrapassar, em seu conjunto, dois inteiros e cinco décimos por cento do valor total previsto
pela administração pública para os investimentos necessários à implementação do empreendimento;
e
II - ser fundamentado em justificativa técnica previamente à publicação do resultado da seleção de
projetos, conforme previsto no art. 22 desta lei.
....................................................................................... " (NR)
"Art. 10. O requerimento de autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e
estudos por pessoa jurídica de direito privado conterá as seguintes informações:
I - qualificação completa, que permita a identificação da pessoa jurídica de direito privado, com razão
social, CPNJ, endereço sede, endereço eletrônico, telefones e qualificação do representante legal;
....................................................................................... " (NR)
"Art. 11. A autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos, além de
ser pessoal e intransferível, poderá, a critério da administração pública, ser conferida com exclusividade
ou a número limitado de interessados, e:
.......................................................................................
Parágrafo único. Na hipótese de autorização exclusiva ou a número limitado de interessados, a seleção
deverá considerar um ou mais dos seguintes critérios:
I - experiência profissional comprovada;
II - plano de trabalho; ou
III - avaliações preliminares sobre o empreendimento". (NR)
"Art. 26. .........................................................................
.......................................................................................
§ 2º Na hipótese de alterações demandadas pela administração pública para aprimoramento dos projetos
de que trata o art. 1º, a pessoa jurídica autorizada que efetuar alterações nos projetos, levantamentos,
investigações e estudos aproveitados, no todo ou em parte, na modelagem do projeto final poderá
indicar novos valores para a documentação assim produzida, com vistas a possível ressarcimento."
(NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 03 de fevereiro de 2020
132° da República e 60° de Brasília
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DECRETO Nº 40.435, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020
Aprova o Projeto Urbanístico de Regularização de Parcelamento Mansões Rurais Lago Sul do Setor
Habitacional Tororó, localizado na Região Administrativa de Santa Maria - RA XIII.
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 que dispõe a Lei Federal nº
6.766, de 19 de dezembro de 1979, o artigo 75 da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Lei
Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, Lei nº 992,
de 28 de dezembro de 1995, Decreto nº 28.864, de 17 de março de 2018, e o que consta dos autos do
Processo Sei nº0030-003332/1990, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Projeto Urbanístico de Regularização de Parcelamento das Mansões Rurais Lago
Sul do Setor Habitacional Tororó, localizado na Região Administrativa de Santa Maria - RA XIII,
consubstanciado no Projeto Urbanístico, URB -163/2017 e Memorial Descritivo, MDE - 163/2017 e as
Normas de Gabarito, NGB 163/2017, NGB 008/2018 e NGB 010/2018.
Art. 2º O Parcelamento das Mansões Rurais Lago Sul do Setor Habitacional Tororó está excluído da
cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, nos termos do § 4º do art. 1º do Decreto nº
39.151, de 27 de junho de 2018.
Art. 3º Os documentos urbanísticos mencionados no art. 1º encontram-se disponíveis no endereço
eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 03 de fevereiro de 2020
132° da República e 60° de Brasília
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DECRETO Nº 40.436, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020
Aprova o Projeto Urbanístico de Parcelamento do Solo, denominado Pôr do Sol, localizado nas quadras
704, 705 e entrequadras 704/705, na Área de Regularização de Interesse Social - ARIS Pôr do Sol, Região
Administrativa do Pôr do Sol/ Sol Nascente - RA XXXII.
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, a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, a Lei nº 992, de 28 de
dezembro de 1995, e o que consta dos autos do Processo Administrativo nº 0392-005012/2017,
D E C R E TA :
Art. 1º Fica aprovado o Projeto Urbanístico de Parcelamento do solo denominado Pôr do Sol, localizado
nas quadras 704, 705 e entrequadras 704/705, na Área de Regularização de Interesse Social - ARIS Pôr do
Sol, Região Administrativa do Pôr do Sol/ Sol Nascente - RA XXXII, consubstanciado no Projeto de
Urbanismo URB 174/2017, Memorial Descritivo MDE 174/2018 e Norma de Edificação, Uso e Gabarito,
NGB 174/2018.
Art. 2º O Parcelamento Pôr do Sol, está excluído da cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso -
ONALT por não configurar alteração de uso, considerando o marco legal disposto no §1º do art. 1º do

Decreto nº 39.151, de 27 de junho de 2018.
Art. 3º Os documentos urbanísticos mencionados no art. 1º encontram-se disponíveis no endereço
eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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132º da República e 60º de Brasília
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