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DECRETO Nº 40.544, DE 20 DE MARÇO DE 2020
Abre crédito suplementar no valor de R$ 17.343.618,00 (dezessete milhões, trezentos e 
quarenta e três mil, seiscentos e dezoito 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. 5º, IV, da Lei nº 
6.482, de 09 de janeiro de 2020, 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 do 
processo nº 060-00103235/2020-12, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Fundo de Saúde do Distrito Federal, crédito suplementar no valor de 
R$ 17.343.618,00 (dezessete milhões, trezentos e quarenta e três mil, seiscentos e dezoito 
reais), para atender à programação orçamentária indicada no anexo II.
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 dotação orçamentária 
constante do anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 20 de março de 2020
132º da República e 60º de Brasília

IBANEIS ROCHA

DECRETO Nº 40.545, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Altera a estrutura administrativa do Gabinete do Governador e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o 

art. 100, incisos VII, X e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o 

art. 3º da Lei nº 2.299, de 21 de janeiro de 1999, e o disposto no processo SEI nº 00040-

00008788/2020-13, DECRETA:

Art. 1º Os Cargos de Natureza Especial e em Comissão relacionados no Anexos I ficam 

transformados no Cargo de Natureza Especial na forma do Anexos II.

Art. 2º Para compensação financeira da transformação de cargos de que trata este Decreto, 

será utilizado recursos do Banco de Saldo de Cargos em Comissão e Funções de 

Confiança administrado pela Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, 

conforme art. 51, do Decreto n° 39.610, de 1º de janeiro de 2019.

Art. 3º Compete a Casa Civil do Distrito Federal, antes da posse ou da entrada em 

exercício relativa aos Cargos de Natureza Especial a que se refere este Decreto, zelar pela

apresentação prévia dos documentos exigidos no Decreto nº 39.738, de 28 de março de 
2019, bem como da declaração firmada pelo servidor quanto a inexistência de nepotismo, 
nos termos do art. 5º do Decreto nº 32.751/2011, art. 14 a 16 da Lei Complementar nº 
840/2011, dos parágrafos 9º e 10º do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal e do art. 
37 da Constituição Federal.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de março de 2020
132º da República e 60º de Brasília

IBANEIS ROCHA
 

ANEXO I
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CARGO DE NATUREZA ESPECIAL E CARGOS 

EM COMISSÃO
(Art. 1º do Decreto nº 40.545, de 20 de março de 2020)

ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA/CARGO/SÍMBOLO/QUANTIDADE - 
GABINETE DO GOVERNADOR - CHEFIA DE GABINETE EXECUTIVA - 
SUBCHEFIA DE INFORMAÇÃO - Assessor Especial, CNE-06, 01 (código SIGRH 
10000829); UNIDADE DE MOBILIZAÇÃO - Assessor, DFA-12, 01 (código SIGRH 
10000818) - CHEFIA EXECUTIVA DE CERIMONIAL - SUBCHEFIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS INTERGOVERNAMENTAIS - Assessor 
Técnico, DFA-10, 01 (código SIGRH 10001148).

 
ANEXO II

UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CARGO DE NATUREZA ESPECIAL E CARGOS 
EM COMISSÃO

(Art. 1º do Decreto nº 40.545, de 20 de março de 2020)
ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA/CARGO/SÍMBOLO/QUANTIDADE - 
GABINETE DO GOVERNADOR - ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS - Assessor Especial, CNE-03, 01.

DECRETO Nº 40.546, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da 
administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a 
partir de 23 de março de 2020, como medida necessária à continuidade do funcionamento 
da administração pública distrital, em virtude da atual situação de emergência em saúde 
pública e pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência 
do coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Art.1º Fica estabelecido o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos 
da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, a partir de 23 de março 
de 2020, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração 
pública distrital, em virtude da atual situação de emergência em saúde pública e da 
pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do 
Coronavírus (Covid-19).
§1º Para os fins da manutenção do funcionamento dos órgãos da administração pública 
direta, indireta, autárquica e fundacional, os servidores, empregados, estagiários e 
colaboradores deverão ficar de sobreaviso.
§2º O disposto no caput não se aplica:
I - às áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação, assistência social;
II - aos órgãos de fiscalização de defesa do consumidor;
III - ao serviço de limpeza urbana;
IV – à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF 
Legal;
V - à Fiscalização Tributária da Receita do Distrito Federal.
§3º compete às respectivas chefias dos órgãos e unidades mencionados no § 2º deste 
artigo expedir as instruções para continuidade do funcionamento dos serviços essenciais à 
população.
§4º Os dirigentes das empresas públicas dependentes e não-dependentes adotarão as 
medidas julgadas necessárias ao funcionamento das empresas, observadas as 
especificidades de suas atividades e o disposto neste Decreto.
Art. 2º As reuniões dos conselhos de administração e dos conselhos fiscais das empresas
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estatais dependentes e não-dependentes, bem como dos demais colegiados da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, deverão ser realizadas de forma 
virtual ou por videoconferência.

Art. 3º Caberá aos titulares dos órgãos e demais entidades a expedição de normas 
complementares a este Decreto, para definir metas e controles.

§1 º Após definidas as metas e controles na forma do caput deste artigo, as chefias 
imediatas implementarão o teletrabalho e supervisionarão a execução e o cumprimento 
das metas, utilizando inclusive de relatórios próprios.

§2º Os servidores abrangidos pelas disposições deste Decreto deverão encaminhar 
solicitação às suas respectivas áreas de Tecnologia da Informação – TIC para as 
providências necessárias à liberação do teletrabalho, observadas a Política de Segurança 
da Informação e Comunicação do Distrito Federal – PoSIC-DF e demais protocolos de 
segurança da informação.

§3 º A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação e Comunicação, proverá o serviço de acesso remoto ao 
sistema de teletrabalho e encaminhará as orientações e diretrizes de utilização a todos os 
setoriais de TIC do GDF, de forma que possam divulgar e prestar o suporte técnico aos 
seus respectivos servidores.

Art. 4º Ficam suspensas as viagens nacionais e internacionais a serviço, salvo aquelas 
consideradas estritamente necessárias e inadiáveis, a critério do titular do órgão ou 
entidade interessada.
Art. 5º As atividades incompatíveis com o teletrabalho, e que não forem essenciais ao 
funcionamento dos serviços públicos, ficam suspensas, dispensando-se o comparecimento 
presencial dos servidores aos locais de trabalho.
Art. 6º Os executores dos contratos das empresas contratadas pelos órgãos da 
administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, prestadoras de serviços 
terceirizados, em face da diminuição do fluxo de servidores nos órgãos e entidades, 
avaliarão a necessidade de redução ou suspensão dos serviços prestados pelas empresas 
terceirizadas, até que a situação de emergência em saúde se regularize.
Parágrafo único. Os executores dos contratos deverão notificar as empresas prestadoras de 
serviços de mão de obra para que informem eventuais casos suspeitos ou confirmados de 
contaminação de seu pessoal, bem como comprovem a adoção de medidas preventivas 
necessárias.
Art. 7º Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de março de 2020
132º da República e 60º de Brasília

IBANEIS ROCHA

DECRETO Nº 40.547, DE 20 DE MARÇO DE 2020
Promove a destinação das instalações e equipamentos do Centro Médico de Polícia Militar 
do Distrito Federal para o atendimento geral à população durante o período de combate à 
pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19), determina a prestação isonômica 
de serviços médicos na citada unidade, transfere a administração da citada unidade de 
saúde para a Secretaria de Saúde e requisita os serviços da força de trabalho do IGES e dá 
outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 100, VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Art. 1º Ficam destinadas ao atendimento geral de saúde da população do Distrito Federal, 
durante o período de emergência e de irrupção de pandemia a que se refere o art. 2º do 
Decreto n. 40.475, de 28 de fevereiro de 2020, a fim de atender as necessidades coletivas e 
transitórias, as instalações e equipamentos do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito 
Federal, situados no Anexo do Quartel-General da PMDF, no Setor Policial Sul.
Art. 2º No período de emergência referido no art. 2º do Decreto n. 40.475, de 2020, as 
prestações do serviço público de saúde oferecidas pelo Centro Médico da Polícia Militar 
serão executadas de forma igualitária, indistintamente, em benefício de integrantes da 
Polícia Militar do Distrito Federal e dos cidadãos em geral, vedada a distinção de 
tratamento, atendimento preferencial ou a criação de escalas especiais de atendimento aos 
membros da Polícia Militar do Distrito Federal de qualquer patente, em qualquer 
especialidade médica.
Art. 3º A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal administrará o Centro Médico 
da Polícia Militar no período de emergência reconhecido pelo art. 2o do Decreto 40.475, 
de 2020, devendo disciplinar a escala de serviço dos servidores civis necessária para 
viabilizar a universalização de atendimento preconizada neste Decreto.
Art. 4º Com base no art. 15, XIII, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, de saúde pública da 
população do Distrito Federal, diante da situação concreta de perigo iminente representada 
pela irrupção da pandemia do coronavírus, bem como do estado de calamidade pública e 
de emergência já reconhecidos, ficam requisitados, para apoiar a administração do Centro 
Médico da Polícia Militar pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e 
garantir a universalidade do atendimento, os serviços da força de trabalho do Instituto de 
Gestão Estratégica da Saúde do Distrito Federal – IGES-DF, em escala a ser definida em 
ato de cooperação a ser subscrito pelo Secretário de Estado da Saúde e pelo Diretor-
Presidente do instituto.
Art. 5º Em face da situação de emergência à COVID-19, ficam a Casa Civil, a Secretaria 
de Estado de Economia, a Consultoria Jurídica do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral 
do Distrito Federal responsáveis pela instrução complementar nos autos do processo SEI 
que deu origem a este Decreto, na forma da legislação aplicável.
Art. 6º O funcionamento do hospital para os fins deste Decreto se dará a partir de 6 de 
abril de 2020.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de março de 2020
132º da República e 60º de Brasília

IBANEIS ROCHA

DECRETO Nº 40.548, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a suspensão dos serviços de coleta seletiva, triagem de resíduos recicláveis e 

compostagem no âmbito do Distrito Federal 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o 

artigo 100, incisos X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 

2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

Considerando que o DF já elaborou o Plano de Contingência Distrital em fevereiro de 

2020, devido a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e também 

para estabelecer a estratégia de acompanhamento e suporte dos casos suspeitos e 

confirmados;

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 

disseminação da doença no Distrito Federal; DECRETA:

Art. 1º Ficam suspensas, no âmbito do Distrito Federal, as atividades de coleta seletiva de 

resíduos sólidos recicláveis, o recebimento e a triagem de resíduos sólidos recicláveis nos 

centros de triagem e o recebimento de resíduos nas usinas de compostagem do Serviço de 

Limpeza Urbana do Distrito Federal.

Art. 2º A suspensão das atividades elencadas no art. 1º deste Decreto perdurará enquanto 

houver o risco de transmissão do Novo Coronavírus.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de março de 2020

132º da República e 60º de Brasília

IBANEIS ROCHA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PORTARIA CONJUNTA Nº 06, DE 02 DE MARÇO DE 2020

OS TITULARES DOS ÓRGÃOS CONCEDENTE e EXECUTANTE, no uso de suas 

atribuições legais, estatutárias e regimentais, e, ainda, de acordo com o Decreto n° 37.427, 

de 22 de junho de 2016, alterado pelo Decreto nº 37.471, de 08 de julho de 2016, que 

dispõe sobre a descentralização da execução de créditos, bem como nos termos da Lei nº 

6.482, de 09 de janeiro de 2020 e DODF Suplementar n° 07, de 10 de janeiro de 2020, 

RESOLVEM:

Art. 1º Descentralizar o crédito orçamentário na forma que se especifica:

DE: UO 17901
FUNDO DE SAÚDE DO 

DISTRITO FEDERAL
  

UG 170901
FUNDO DE SAÚDE DO 

DISTRITO FEDERAL
  

PARA: UO 22.214
SERVIÇO DE LIMPEZA 

URBANA
  

UG 150.205
SERVIÇO DE LIMPEZA 

URBANA
  

PLANO DE TRABALHO
NATUREZA DA 

DESPESA
FONTE VALOR

10.122.6202.2654.0001 33.90.39 100 R$ 1.350.000

I - OBJETO: Descentralização de crédito orçamentário - Processo nº 00060-

00077938/2020-56 – destinada a custear despesas com a prestação de serviços de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde Potencialmente 

Infectantes (Grupo A e Químicos (Grupo B) e Perfurocortantes (Grupo E), conforme 

classificação da RCD n° 222/2018, ANVISA, tendo como Concedente a Secretaria de 

Estado de Saúde do Distrito Federal e como Executante este Serviço de Limpeza Urbana.

II - VIGÊNCIA: Data início: a partir da data de publicação da presente portaria no Diário 

Oficial do Distrito Federal – DODF, e término em 31/12/2020.

Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação, e vigorará até 

31/12/2020.

FRANCISCO ARAÚJO FILHO

Secretário de Estado de Saúde

U.O. Concedente

 

GUSTAVO SOUTO MAIOR SALGADO

Diretor-Presidente Substituto - SLU

U.O. Executante

PÁGINA 3 Diário Oficial do Distrito Federal - Edição Extra Nº 34-A, SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2020

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


