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Projeto Urbanístico de Regularização de Parcelamento de que trata o art. 1º deste Decreto,
nos termos do Decreto nº 38.173, de 04 de maio de 2017.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 38.543, de 09 de
outubro de 2017.

Brasília, 05 de junho de 2018
130º da República e 59º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

DECRETO Nº 39.100, DE 05 DE JUNHO DE 2018
Aprova o projeto urbanístico de ampliação do lote D da QI 13, da Administração Regional
do Lago Norte - RA XVIII, em atendimento à Lei Complementar Nº 235, de 13 de julho de
1999, e à Lei Complementar n° 806, de 12 de junho de 2009, e dá outras providências.
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, considerando o que determina
a Lei Complementar nº 235, de 13 de julho de 1999 e o que consta dos Processos Ad-
ministrativos nº 149-000.269/2001 e nº 00390-00012067/2017-89, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o projeto urbanístico de parcelamento do solo, que amplia em 1.540 m²
(um mil, quinhentos e quarenta metros quadrados) o lote D da QI 13, da Administração
Regional do Lago Norte - RA XVIII, totalizando 6.790,00 m² (seis mil, setecentos e noventa
metros quadrados) e reservando um espaço intersticial de área pública entre os lotes D e E
de 3,00 m (três metros) por 70,00 m (setenta metros) em atendimento à Lei Complementar
nº 235, de 13 de julho de 1999, consubstanciado no Projeto de Urbanismo - URB 182/2017
e no Memorial Descritivo - MDE 182/2017.
Art. 2º Os documentos urbanísticos referentes à aprovação do projeto encontram-se dis-
poníveis no endereço eletrônico http://www.sisduc.segeth.df.gov.br/, conforme determinação
da Portaria nº 06, de 08 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 Estado de Gestão do Território e
Habitação do Distrito Federal - SEGETH.
Art. 3º Os parâmetros construtivos presentes na Norma de Edificação, Uso e Gabarito (NGB)
GB 0010-1 continuam em vigência para a nova conformação do lote.
Art. 4º O registro em cartório do projeto urbanístico de que trata este Decreto somente deverá
ocorrer após a lavratura do instrumento de alienação para aquisição da área pública a ser
incorporada ao imóvel .
Parágrafo único. Compete à Terracap a realização da alienação de que trata o caput deste
artigo.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 05 de junho de 2018
130º da República e 59º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

DECRETO Nº 39.101, DE 05 DE JUNHO DE 2018
Altera o Decreto nº 36.549, de 15 de junho de 2015, que dispõe sobre o credenciamento e
a contratação de instituições financeiras para integrar o Sistema de Arrecadação de Receitas
Públicas do Distrito Federal (SIAR/DF) e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os
artigos 100, inciso VII, e 144 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o
disposto no art. 1º da Lei Complementar nº 435, de 27 de dezembro de 2001, DECRE TA :
Art. 1º O Decreto nº 36.549, de 15 de junho de 2015, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
I - o art. 12 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12 ....................................................
§ 2º ..........................................................
.................................................................
VI - de R$ 1.000,00: (NR)
.................................................................
§ 6º Os valores expressos em moeda corrente nacional neste artigo deverão ser atualizados
anualmente, conforme previsto na Lei Complementar nº 435, de 27 de dezembro de 2001.
(AC)"
II - a Cláusula Oitava do Anexo I passa a vigorar com a seguinte redação:

"ANEXO I AO DECRETO Nº 36.549, DE 15 DE JUNHO DE 2015.
(MINUTA PADRÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECA-

DAÇÃO)
.................................................................
Cláusula Oitava.......................................
.................................................................
§ 2º ..........................................................
..................................................................
VI - de R$ 1.000,00 (um mil reais): (NR)
................................................................
§ 6º Os valores expressos em moeda corrente nacional nesta Cláusula deverão ser atualizados
anualmente, conforme previsto na Lei Complementar nº 435, de 27 de dezembro de 2001.
(AC)"
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 05 de junho de 2018
130° da República e 59° de Brasília.

RODRIGO ROLLEMBERG

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO
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