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DECRETO N. 32.598, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010 
 
Aprova Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e 

Contabilidade 

 

 
1. Referências expressas à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 ou Lei 

nº 12.462/2011:  
 
Art. 31, §1º; Art. 33, caput; Art. 39, caput; Art. 44, caput; Art. 61, III. 
 
2. Análise  
 
O Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 aprova as normas 

de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito 
Federal. 

 
Cuida-se de normativo editado no âmbito da competência 

legislativa concorrente do Distrito Federal, que, consoante o Parecer Jurídico nº 
321/2019- PGCONS/PGDF, “deve render sempre respeito às normas gerais (art. 

24, II, e §§1º e 2º, da Constituição)”. 
 
Da análise do Decreto Distrital nº 32.598, de 15 de Dezembro de 

2010, verifica-se a reprodução de dispositivos constantes da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, além de preceitos regulamentares, relativos à matéria 
orçamentária. 

 
No que tange aos dispositivos do Decreto concernentes às normas 

de licitação e contrato, observa-se que estão, de modo geral, em consonância 
com o disposto pela Lei nº 14.133, de 2021. 

 
Verifica-se a necessidade de alteração, tão somente, com relação a 

referências específicas à Lei nº 8.666, de 1993. 
 
Advirta-se que, nos termos do art. 189 da Lei nº 14.133, a Nova Lei 

de Licitações é aplicada nas hipóteses de referência expressa aos normativos 
anteriores, vejamos: 

 
Art. 189. Aplica-se esta Lei às hipóteses 

previstas na legislação que façam referência 

expressa à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
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1993, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

e aos arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de 

agosto de 2011. 

Ressalvo, ainda, que o objeto da presente análise diz respeito à 
compatibilidade do Decreto Distrital nº 32.598 com a Nova Lei de Licitações e 
Contratos – Lei Federal nº 14.133, de 2021. Por essa razão, não se analisará os 
dispositivos que tratam de matéria puramente orçamentária, sem relação com a 
Lei nº 14.133, de 2021. 

 
Artigo 29 do Decreto nº 32.598/2010 

Art. 29. Os titulares da respectiva Unidade de 

Administração Geral – UAG, ou equivalente, 

observado, neste último caso, o princípio da 

segregação de funções, são as autoridades 

competentes para administrar créditos, na 

qualidade de ordenadores de despesa, 

cabendo ao Secretário pronunciar-se sobre 

suas contas, anualmente, obedecida a 

legislação específica. 

 
O artigo 29 do Decreto em análise traz a previsão expressa do 

princípio da segregação de funções. 
 
Cuida-se de princípio não mencionado pela Lei nº 8.666/93, mas 

previsto pela Lei nº 14.133/2021 nos seguintes dispositivos: 
Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão 

observados os princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da eficiência, do interesse público, 

da probidade administrativa, da igualdade, do 

planejamento, da transparência, da eficácia, 

da segregação de funções, da motivação, da 

vinculação ao edital, do julgamento objetivo, 

da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da 

celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável, assim 

como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, 

de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro). 
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Art. 7º. Caberá à autoridade máxima do órgão 

ou da entidade, ou a quem as normas de 

organização administrativa indicarem, 

promover gestão por competências e designar 

agentes públicos para o desempenho das 

funções essenciais à execução desta Lei que 

preencham os seguintes requisitos: 

(...) 

§ 1º A autoridade referida no caput deste 
artigo deverá observar o princípio da 
segregação de funções, vedada a designação 

do mesmo agente público para atuação 

simultânea em funções mais suscetíveis a 

riscos, de modo a reduzir a possibilidade de 

ocultação de erros e de ocorrência de fraudes 

na respectiva contratação. 
  
Art. 169. As contratações públicas deverão 

submeter-se a práticas contínuas e 

permanentes de gestão de riscos e de controle 

preventivo, inclusive mediante adoção de 

recursos de tecnologia da informação, e, além 

de estar subordinadas ao controle social, 

sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa: 

I - primeira linha de defesa, integrada por 

servidores e empregados públicos, agentes de 

licitação e autoridades que atuam na estrutura 

de governança do órgão ou entidade; 

II - segunda linha de defesa, integrada pelas 

unidades de assessoramento jurídico e de 

controle interno do próprio órgão ou entidade; 

III - terceira linha de defesa, integrada pelo 

órgão central de controle interno da 

Administração e pelo tribunal de contas. 

§ 1º Na forma de regulamento, a 

implementação das práticas a que se refere o 

caput deste artigo será de responsabilidade da 

alta administração do órgão ou entidade e 

levará em consideração os custos e os 

benefícios decorrentes de sua implementação, 

optando-se pelas medidas que promovam 
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relações íntegras e confiáveis, com segurança 

jurídica para todos os envolvidos, e que 

produzam o resultado mais vantajoso para a 

Administração, com eficiência, eficácia e 

efetividade nas contratações públicas. 
§ 2º Para a realização de suas atividades, os 

órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito 

aos documentos e às informações necessárias 

à realização dos trabalhos, inclusive aos 

documentos classificados pelo órgão ou 

entidade nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, e o órgão de controle com 

o qual foi compartilhada eventual informação 

sigilosa tornar-se-á corresponsável pela 

manutenção do seu sigilo. 
§ 3º Os integrantes das linhas de defesa a que 

se referem os incisos I, II e III do caput deste 

artigo observarão o seguinte: 

I - quando constatarem simples impropriedade 

formal, adotarão medidas para o seu 

saneamento e para a mitigação de riscos de 

sua nova ocorrência, preferencialmente com o 

aperfeiçoamento dos controles preventivos e 

com a capacitação dos agentes públicos 

responsáveis; 

II - quando constatarem irregularidade que 
configure dano à Administração, sem prejuízo 
das medidas previstas no inciso I deste § 3º, 
adotarão as providências necessárias para a 
apuração das infrações administrativas, 
observadas a segregação de funções e a 
necessidade de individualização das 
condutas, bem como remeterão ao Ministério 
Público competente cópias dos documentos 
cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua 
competência. 

 
O Parecer nº 2213/2011- PROPES/PGDF, ao analisar o art. 29 do 

Decreto nº 32.598/2010, asseverou que o princípio da  segregação deve ser 
observado sempre que possível, de modo a possibilitar maior controle interno de 
todas as fases das despesas públicas: 
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5. Inicialmente, cabe trazer à baila o que 

significa o mencionado princípio da 

segregação de funções constante do art. 29 do 

Decreto n. 32.598/2010.  
6. De acordo com este princípio, nenhum 

servidor ou seção administrativa deve 

participar ou controlar todas as fases inerentes 

a uma despesa (Empenho - Liquidação - 

Pagamento), ou seja, cada fase deve, 

preferencialmente, ser executada por pessoas 

e setores independentes entre si, possibilitando 

a realização de uma verificação cruzada. Este é 

um princípio inerente ao controle interno dos 

órgãos, e a doutrina a considera um derivado 

do princípio da moralidade. 
7. O Tribunal de Contas da União o conceituada 

seguinte forma: 
 Segregação de junções - princípio básico do 

sistema de controle interno que consiste na 

separação de funções, nomeadamente de 

autorização, aprovação, execução, controle e 

contabilização das operações. (TCU, Portaria 

nº 63/96, Glossário).  
8. Indo diretamente aos questionamentos 

apresentados, entendo que a expressão 

"observado, neste último caso, o princípio da 

segregação de funções" contido no art. 29 do 

Decreto n. 32.598/2010, na realidade autoriza 

a segregação de funções. Este princípio deve, 

na medida do possível, ser sempre privilegiado, 

de maneira a propiciar um maior controle 

interno de todas as fases das despesas 

públicas. 
  
Artigo 30 do Decreto nº 32.598/2010 

Art. 30. Observadas as disposições legais, 

compete aos ordenadores de despesa: I - 

determinar ou dispensar a realização de 

licitação; II - autorizar a realização de despesa 

e determinar a emissão de Nota de Empenho; 
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III - autorizar a concessão de suprimentos de 

fundos; IV - autorizar a liquidação da despesa; 

V - autorizar o pagamento. 

O artigo 30, I do Decreto prevê que compete ao ordenador de 
despesa determinar ou dispensar a realização de licitação. Nesse ponto, não se 
vislumbra incompatibilidade do dispositivo com a Lei nº 14.133.  

 
Convém, contudo, destacar que o artigo 7º da Lei 14.133 dispõe que 

caberá à autoridade máxima do órgão ou entidade designar os agentes públicos 
para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei. Ainda, enumera-se 
os requisitos a serem preenchidos por esses agentes públicos: 

 
Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão 

ou da entidade, ou a quem as normas de 

organização administrativa indicarem, 

promover gestão por competências e designar 

agentes públicos para o desempenho das 

funções essenciais à execução desta Lei que 

preencham os seguintes requisitos: 
I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo 

ou empregado público dos quadros 

permanentes da Administração Pública; 

II - tenham atribuições relacionadas a 

licitações e contratos ou possuam formação 

compatível ou qualificação atestada por 

certificação profissional emitida por escola de 

governo criada e mantida pelo poder público; e 

III - não sejam cônjuge ou companheiro de 

licitantes ou contratados habituais da 

Administração nem tenham com eles vínculo 

de parentesco, colateral ou por afinidade, até 

o terceiro grau, ou de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista e 

civil. 

§ 1º A autoridade referida no caput deste 

artigo deverá observar o princípio da 

segregação de funções, vedada a designação 

do mesmo agente público para atuação 

simultânea em funções mais suscetíveis a 

riscos, de modo a reduzir a possibilidade de 
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ocultação de erros e de ocorrência de fraudes 

na respectiva contratação. 
§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo, 

inclusive os requisitos estabelecidos, também 

se aplica aos órgãos de assessoramento 

jurídico e de controle interno da 

Administração. 

 
Como se observa, o princípio da segregação é consagrado no 

dispositivo supracitado. Ainda, com relação ao ordenador de despesa, insta citar 
o conceito trazido pelo Parecer nº 478/2020:  

 
Como bem se sabe, ordenador de despesa é 

toda e qualquer autoridade de cujos atos 

resultarem emissão de empenho, autorização 

de pagamento, suprimento ou dispêndio (§1º 

do art. 80 do Decreto-Lei nº 200/67), podendo 

também ser caracterizado como a autoridade 

com atribuições de movimentar créditos 

orçamentários, empenhar despesa e efetuar 

pagamentos. 
 
Artigo 33 do Decreto nº 32.598/2010 

 

Art. 33. Para a eficácia dos contratos e 

convênios será publicado no Diário Oficial do 

Distrito Federal, obedecendo às disposições 

contidas no parágrafo único do artigo 61 da Lei 

nº 8.666, de 1993, e suas alterações, extrato 

contendo os seguintes elementos 
 
O mencionado art. 61, da Lei nº 8.666, de 1993, guarda 

correspondência com o art. 89, §1º da Lei nº 14.133, de 2021. Diante disso, 
sugere-se a seguinte alteração: 

 
Art. 33. Para a eficácia dos contratos e 

convênios será publicado no Diário Oficial do 

Distrito Federal, obedecendo às disposições 

contidas no parágrafo único do artigo 89 da 
Lei nº 14.133, de 2021, extrato contendo os 

seguintes elementos 
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Artigo 38, parágrafo único do Decreto nº 32.598/2010 
 
O art. 38, p. único do Decreto prevê que, em se tratando de 

execução de obras, que tenham projetos de engenharia e arquitetura aprovados, 
deverão ser observados os objetivos e metas do PPA: 

Art. 38. Somente poderão ser firmados 

contratos e convênios que acarretem 

despesas compatíveis com a programação 

financeira.  

 

Parágrafo único. Em se tratando de execução 

de obras, que tenham os projetos de 

engenharia e arquitetura aprovados, também 
deverão ser observados os objetivos e metas 
do PPA em vigor. 

 
Tal dispositivo guarda compatibilidade com a previsão do art. 105 

da Lei Nº 14.133/2021: 
 

  Art. 105. A duração dos contratos regidos por 

esta Lei será a prevista em edital, e deverão ser 

observadas, no momento da contratação e a 

cada exercício financeiro, a disponibilidade de 

créditos orçamentários, bem como a previsão 

no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) 

exercício financeiro. 

 
Artigo 39 do Decreto nº 32.598/2010 
 

Art. 39. A licitação e a contratação de obras e 

serviços deverão observar, rigorosamente, o 

que dispõe a Lei nº 8.666, de 1993, e suas 
alterações, especificamente a Seção III do 
Capítulo I e o Capítulo III. 

 
Sugere-se a alteração para: 

 

Art. 39. A licitação e a contratação de obras e 

serviços deverão observar, rigorosamente, o 

que dispõe a Lei nº 14.133, de 2021, 
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especificamente o Capítulo I do Título II e o 
Capítulo VII do título III. 

 
Artigo 41 do Decreto nº 32.598/2010 
 
O artigo 41, II trata sobre o executor ou executores das obras, a 

quem caberá “supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução, bem como 

apresentar relatórios quando do término de cada etapa ou sempre que solicitado 

pelo contratante” 
Insta ressaltar que o art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021 traz uma 

vedação aplicável aos executores de contrato: 
 

§ 1º Não poderá participar, direta ou 

indiretamente, da licitação ou da execução do 

contrato agente público de órgão ou entidade 
licitante ou contratante, devendo ser 

observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o 

exercício do cargo ou emprego, nos termos da 

legislação que disciplina a matéria. 

Ainda, dispõe o art. 117, da Lei nº 14.133, de 2021: 
 

Art. 117. A execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por         1 (um) ou 
mais fiscais do contrato, representantes da 
Administração especialmente designados 
conforme requisitos estabelecidos no art. 7º 
desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, 

permitida a contratação de terceiros para 

assisti-los e subsidiá-los com informações 

pertinentes a essa atribuição. 

§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, determinando o que for 

necessário para a regularização das faltas ou 

dos defeitos observados. 

§ 2º O fiscal do contrato informará a seus 

superiores, em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes, a situação que 

demandar decisão ou providência que 

ultrapasse sua competência. 
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§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos 

órgãos de assessoramento jurídico e de controle 

interno da Administração, que deverão dirimir 

dúvidas e subsidiá-lo com informações 

relevantes para prevenir riscos na execução 

contratual. 
 
Artigo 44 do Decreto nº 32.598/2010 
 
O artigo 44 do Decreto dispõe que: 

Art. 44. A execução de etapa de obra ou serviço, 

ou o recebimento de equipamento, será 

certificada pelo executor e responsável, 

mediante emissão de Atestado de Execução e 

de termo circunstanciado, conforme o disposto 

no artigo 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
Sugere-se a seguinte alteração: 

 

Art. 44. A execução de etapa de obra ou serviço, 

ou o recebimento de equipamento, será 

certificada pelo executor e responsável, 

mediante emissão de Atestado de Execução e 

de termo circunstanciado, conforme o disposto 

no artigo 140 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
Artigo 55 do Decreto nº 32.598/2010 
 
Impende destacar a previsão do art. 50, §1º: 

 
§ 1º A emissão de Nota de Empenho será 
precedida de licitação, salvo se houver sido 
autorizada a sua dispensa, inexigibilidade ou 
suprimento de fundos, mediante ato expresso, 
nos termos da legislação em vigor. 

 
O referido dispositivo encontra-se plenamente compatível com o 

disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021: 
 

Art. 95. O instrumento de contrato é 

obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em 
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que a Administração poderá substituí-lo por 

outro instrumento hábil, como carta-contrato, 

nota de empenho de despesa, autorização de 

compra ou ordem de execução de serviço: 

I - dispensa de licitação em razão de valor; 

II - compras com entrega imediata e integral dos 

bens adquiridos e dos quais não resultem 

obrigações futuras, inclusive quanto a 

assistência técnica, independentemente de seu 

valor. 

 
Da liquidação - Artigo 56 e seguintes do Decreto nº 32.598/2010 
 
O artigo 56 do Decreto em análise assim dispõe: 

 

Art. 56. Fica o órgão central de administração 

financeira responsável pela orientação 

normativa referente à liquidação da despesa. 

(...) 
Art. 58. A unidade administradora de créditos 

processará a liquidação da despesa tomando 

por base os documentos de que trata o artigo 

57, verificando o direito adquirido pelo credor, 

a fim de apurar (...) 

 
Quanto à liquidação de despesa, não se verifica contrariedade com 

a Lei 14.133, de 2021. Convém ressaltar que, nos termos da Nova Lei de 
Licitações, no ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade deverão 
comunicar aos órgãos da administração tributária as características da despesa e 
os valores pagos, consoante dispõe o art. 146: 

 
Art. 146. No ato de liquidação da despesa, os 

serviços de contabilidade comunicarão aos 

órgãos da administração tributária as 

características da despesa e os valores pagos, 

conforme o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, 

de 17 de março de 1964. 

 
Ainda, há de se ressaltar que, conforme o artigo 92, VI, da Lei nº 

14.133, de 2021, é necessária a previsão em contrato dos “critérios e a 
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periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para 
pagamento”. 

 
Verifica-se, ainda que o art. 61, III do Decreto nº 32.598 assim 

dispõe: 
 

Art. 61. A liquidação de despesa por 

fornecimento de material ou prestação de 

serviços terá por base as condições 

estabelecidas na licitação ou ato de sua 

dispensa, em cláusulas contratuais, ajustes ou 

acordos respectivos, e nos comprovantes da 

efetiva entrega e recebimento de material, ou 

de prestação do serviço ou execução da obra. 

(...) 

III - termo circunstanciado que comprove o 

recebimento do serviço ou a execução da obra, 

nos termos da alínea “b” do inciso I do artigo 73 

da Lei n.º 8.666, de 1993, emitido por servidor 

ou comissão designada pela autoridade 

competente; 
  

Sugere-se a seguinte alteração: 
 

III - termo circunstanciado que comprove o 

recebimento do serviço ou a execução da obra, 

nos termos da alínea “b” do inciso I do artigo 
140 da Lei n.º 14.133, de 2021, emitido por 

servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente; 

 
Do pagamento - Artigo 63 e seguintes do Decreto nº 32.598/2010 
 
O artigo 64 da norma em análise assim dispõe: 

 

Art. 64. É vedado efetuar pagamento 

antecipado de despesa. 

 § 1º O disposto neste artigo não se aplica às 

despesas: 
 I - com assinatura de jornais, periódicos e 

outras publicações;  
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II - quando, excepcionalmente, a peculiaridade 

da transação exigir pagamento antecipado, 

adotadas as devidas cautelas, pelo que 

responderá o ordenador da despesa.  

III - relacionadas aos serviços de assistência 

social. (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 35240 

de 19/03/2014)  

IV - relacionadas ao pagamento, precedido de 

aditivo contratual motivado, de até três 

prestações de contrato administrativo 

celebrado com cooperativa de hipossuficientes 

cuja execução tenha sido gravemente 

impactada ou suspensa pela superveniência de 

epidemia oficialmente reconhecida, mediante 

prestação de garantia pela contratada a ser 

definida pelo contratante. (Inciso acrescido(a) 

pelo(a) Decreto 40626 de 15/04/2020) 

§ 2º Nos casos previstos no § 1º deste artigo, a 

despesa será debitada em conta nominativa do 

credor e a baixa somente será feita após 

comprovação do cumprimento da obrigação 

assumida. § 3º Incluem-se na hipótese do inciso 

II, do § 1º deste artigo, as despesas destinadas 

às apresentações artísticas em eventos 

tradicionais da cultura popular, que necessitem 

de pagamento parcial antecipado relacionado à 

sua produção e realização, desde que a 

antecipação seja devidamente justificada e 

observada a legislação vigente. (Parágrafo 

acrescido pelo(a) Decreto 32757 de 

09/02/2011). 

 
Impende ressaltar que a aplicação desses dispositivos deverá ser 

realizada em conjunto com o disposto no artigo 145 da Lei nº 14.133, de 2021: 
 

Art. 145. Não será permitido pagamento 

antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas 

contratuais vinculadas ao fornecimento de 

bens, à execução de obras ou à prestação de 

serviços. 
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§ 1º A antecipação de pagamento somente será 

permitida se propiciar sensível economia de 

recursos ou se representar condição 

indispensável para a obtenção do bem ou para 

a prestação do serviço, hipótese que deverá ser 

previamente justificada no processo licitatório e 

expressamente prevista no edital de licitação ou 

instrumento formal de contratação direta. 
§ 2º A Administração poderá exigir a prestação 

de garantia adicional como condição para o 

pagamento antecipado. 

§ 3º Caso o objeto não seja executado no prazo 

contratual, o valor antecipado deverá ser 

devolvido. 

 
Do alcance do art. 86, §1º, IV do Decreto nº 32.598/2010 
 
Convém ressaltar que o Parecer Jurídico nº 321/2019- 

PGCONS/PGDF, ao analisar o alcance da norma insculpida no art. 86, §1º, IV do 
Decreto nº 32.598, concluiu que o referido normativo é aplicável a todos os entes 
que integram o orçamento do Distrito Federal, sejam eles da Administração 
Direta ou Indireta, confira-se: 

 

Acerca do alcance das regras de execução 

orçamentária, José Maurício Conti[5], 

manejando a Lei nº 4.320/64, destaca que a 

elas se sujeitam a Administração Direta e 

Indireta da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, incluindo suas autarquias, suas 

fundações e as empresas estatais, valendo 

destacar, quanto a essas, que: O critério 

utilizado para determinar quais empresas 

devam ser incluídas no regime orçamentário é a 

participação acionária do Poder público e o 

recebimento de recursos financeiros deste. Nos 

termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem-

se como: - empresa controlada: a sociedade 

cuja maioria do capital social com direito a voto 

pertença, direta ou indiretamente, a ente da 

Federação (art. 2º, II); e - empresa dependente: 

aquela que recebe do ente controlador recursos 
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financeiros para pagamento de despesas com 

pessoa ou de custeio em geral ou de capital, 

excluídos, no último caso, aquele provenientes 

de aumento de participação acionária (art. 2º, 

III). Por seu turno, Heraldo da Costa Reis[6], 

comentando o art. 2º da Lei nº 4.320/64, 

pontua que: Em realidade, este artigo sofreu 

profunda modificação em razão do que dipõem 

os §§5º a 8º do art. 165, da Constituição do 

Brasil, que restabelece os princípios 

mencionados no seu contexto. De fato, de agora 

em diante, os orçamentos das entidades de 

Administração Indireta e fundacional 

integrarão a lei de orçamento anual, sendo 

votados e aprovados como lei pelo Legislativo. 

O mesmo autor esclarece que as normas sobre 

“o orçamento e a contabilidade são 

instrumentos que possibilitam informações 

sobre transações/operações das entidades 

jurídicas governamentais”, incluindo 

“fundações, autarquias, empresas públicas e 

sociedades de economia mista, as quais 

produzem reflexos sobre os respectivos 

patrimônios” 
  
  
3. Conclusão  
  
O Decreto distrital n. 32.598, de 15/12/2010, continua vigente e 

plenamente aplicável após a edição da Lei federal n. 14.133/2021, desde que 
sejam promovidas as alterações propostas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


