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LEI Nº 6.351, DE 1º DE AGOSTO DE 2019 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui, no calendário oficial do Distrito 
Federal, o Torneio de Esquipado da 
Associação dos Tratadores de Animais de 
Tração e Esporte – Atrate. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluído, no calendário oficial do Distrito Federal, o Torneio de 
Esquipado da Associação dos Tratadores de Animais de Tração e Esporte – Atrate, 
realizado anualmente em Planaltina na semana de 12 de julho. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 1º de agosto de 2019 
131º da República e 60º de Brasília 

IBANEIS ROCHA 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 2/8/2019. 
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LEI Nº 6.344, DE 1º DE AGOSTO DE 2019 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Obriga os bares, lanchonetes, 
restaurantes e congêneres a informar a 
cobrança adicional sobre as despesas 
como especifica. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Os bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres que adotam a 
cobrança adicional sobre as despesas – gorjeta – devem informar, na nota de 
consumo, o seguinte: 

I – o caráter opcional do pagamento a que se refere o caput; 

II – o percentual da cobrança destinado a custeio de encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, conforme estabelecido pela Lei federal nº 13.419, de 
13 de março de 2017, no caso dessa utilização. 

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita os infratores às 
penalidades previstas na Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor, na forma de seus arts. 57 a 60. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no prazo de 60 dias a contar da data de sua 
publicação. 

Brasília, 1º de agosto de 2019 
131º da República e 60º de Brasília 

IBANEIS ROCHA 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 2/8/2019. 
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LEI Nº 6.339, DE 1º DE AGOSTO DE 2019 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Institui o Programa Cidade Amiga do 
Idoso. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído o Programa Cidade Amiga do Idoso com a finalidade 
de incentivar e adotar medidas para o envelhecimento saudável e aumentar a 
qualidade de vida das pessoas idosas no Distrito Federal. 

Art. 2º Para aderir ao Programa, o Distrito Federal deve dispor de conselhos 
do idoso em funcionamento nas regiões administrativas, além de apresentar planos 
de ação que contemplem melhores condições para as pessoas idosas nos seguintes 
aspectos: 

I – moradia; 

II – esporte e lazer; 

III – participação social; 

IV – transporte; 

V – respeito e inclusão social; 

VI – apoio comunitário e serviços de saúde; 

VII – segurança. 

Parágrafo único. O plano de ação deve pautar-se, no que couber, pela Lei 
federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. 

Art. 3º A criação de cada conselho nas regiões administrativas é de 
competência do governo do Distrito Federal. 

Art. 4º Os conselhos das regiões administrativas ficam responsáveis pelo 
acompanhamento e inclusão do Programa Cidade Amiga do Idoso. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 1º de agosto de 2019 
131º da República e 60º de Brasília 

IBANEIS ROCHA 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 2/8/2019. 
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LEI Nº 6.324, DE 10 DE JULHO DE 2019 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a instalação de pontos de 
recarga elétrica para equipamentos 
portáteis e entradas USB nos shopping 
centers do Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL,  
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono 

a seguinte lei: 

Art. 1º Devem ser instalados, em shopping centers no Distrito Federal, 
pontos fixos de recarga elétrica de equipamentos portáteis e entradas universal serial 
bus – USB. 

§ 1º Caracterizam-se como shopping centers os centros comerciais que 
possuem mais de 50 lojas na mesma unidade comercial. 

§ 2º Os pontos de recarga elétrica são em formato e modelo de totens. 

§ 3º Os totens devem ser dotados de tomadas universais, a fim de satisfazer 
os diversos modelos de aparelhos portáteis a exemplo de celulares, máquinas 
fotográficas, filmadoras, entre outros, das diversas marcas, modelos e 
nacionalidades. 

§ 4º Os totens de recarga elétrica devem estar adaptados para portadores 
de deficiência, com escritos em braille. 

Art. 2º A recarga elétrica disponibilizada nos totens e as entradas USB 
devem ser distribuídas de forma gratuita. 

Art. 3º A inobservância do que dispõe esta Lei implica multa de R$1.000,00, 
dobrado o valor em caso de reincidência. 

Art. 4º A execução desta Lei ocorre por dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 

Art. 5º O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei, revogadas as 
disposições contrárias. 

Brasília, 10 de julho de 2019 
131º da República e 60º de Brasília 

IBANEIS ROCHA 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 11/7/2019. 
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LEI Nº 6.276, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui, no calendário oficial de eventos do 
Distrito Federal, a Semana do Torneio de 
Argolinhas da Associação dos Tratadores 
de Animais de Tração de Esporte – Atrate. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a câmara legislativa do distrito federal decreta e eu sanciono 

a seguinte lei: 

Art. 1º Fica incluída no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a 
Semana do Torneio da modalidade Argolinhas de esporte equino, por meio da 
Associação dos Tratadores de Animais de Tração de Esporte – Atrate, a ser realizada 
na cidade de Planaltina anualmente na semana do dia 10 de maio. 

Art. 2º (V E T A D O). 

Art. 3º (V E T A D O). 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília, 27 de fevereiro de 2019 
131º da República e 59º de Brasília 

IBANEIS ROCHA 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 28/2/2019. 
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LEI Nº 6.210, DE 6 DE AGOSTO DE 2018 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui, no calendário oficial de eventos do 
Distrito Federal, o evento denominado 
Cavalgada Tropeiros do Coração. 

Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, o 
Governador do Distrito Federal, nos termos do § 3º do art. 74 da Lei Orgânica do 
Distrito Federal, sancionou, e eu, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, na forma do § 6º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluído, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, o 
evento denominado Cavalgada Tropeiros do Coração, a ser realizado anualmente 
durante o mês de junho. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 9 de agosto de 2018 

DEPUTADO JOE VALLE 
Presidente 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 14/8/2018. 
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LEI Nº 6.202, DE 1º DE AGOSTO DE 2018 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Altera a Lei nº 2.095, de 29 de setembro 
de 1998, que Estabelece diretrizes 
relativas à proteção e à defesa dos 
animais, bem como à prevenção e ao 
controle de zoonoses no Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 3º da Lei nº 2.095, de 29 de setembro 1998, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 3º É de responsabilidade do proprietário, do 
responsável, do condutor ou do cuidador a manutenção dos animais 
domésticos ou domesticados em perfeitas condições de alojamento, 
alimentação, saúde e bem-estar, bem como a remoção imediata dos 
dejetos ou excrementos fecais por eles deixados nas vias ou 
logradouros públicos e os danos que causem a terceiros. 

§ 1º O proprietário ou quem estiver conduzindo o passeio de 
animais em calçadas, ruas, praças, parques, jardins e logradouros 
públicos é obrigado a recolher, em recipiente próprio, os dejetos 
fecais. 

§ 2º A coleta deve ser realizada de forma adequada e as 
fezes coletadas devem ser devidamente acondicionadas em 
recipientes fechados, de forma a impedir derrames de conteúdo e 
exalação de odores, e depositadas em lixeiras destinadas à coleta 
pública. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília, 1º de agosto de 2018 
130º da República e 59º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 2/8/2018. 
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LEI Nº 6.145, DE 12 DE JUNHO DE 2018 
(Autoria do Projeto: Deputados Chico Vigilante Lula da Silva, Telma Rufino, Agaciel 

Maia, Joe Valle e Wellington Luiz) 

Altera o art. 162 da Lei nº 6.138, de 26 de 
abril de 2018, que Institui o Código de 
Obras e Edificações do Distrito Federal – 
COE. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 162, VIII, da Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

VIII – o art. 35 da Lei nº 4.704, de 20 de dezembro de 
2011; 

Art. 2º Fica repristinada a Lei nº 4.704, de 20 de dezembro de 2011, com 
exceção do art. 35. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na mesma data da Lei nº 6.138, de 2018. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 12 de junho de 2018 
130º da República e 59º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 13/6/2018. 
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LEI Nº 6.085, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2018 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre o recolhimento, a coleta e a 
destinação final de óleo lubrificante usado 
ou contaminado no Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deve ser recolhido, 
coletado e ter destinação final, de modo que propicie a máxima recuperação dos 
constituintes nele contidos e não afete negativamente o meio ambiente, na forma 
prevista nesta Lei. 

Art. 2º Para efeito desta Lei, são adotadas as seguintes definições: 

I – coletor: pessoa jurídica devidamente autorizada pelo órgão regulador da 
indústria do petróleo e licenciada pelo órgão ambiental competente para realizar 
atividade de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado; 

II – coleta: atividade de retirada do óleo usado ou contaminado do seu local 
de recolhimento e de transporte até a destinação ambientalmente adequada; 

III – certificado de coleta: documento previsto nas normas legais vigentes 
que comprova os volumes de óleos lubrificantes usados ou contaminados coletados; 

IV – certificado de recebimento: documento previsto nas normas legais 
vigentes que comprova a entrega do óleo lubrificante usado ou contaminado do 
coletor para o rerrefinador; 

V – gerador: pessoa física ou jurídica que, em decorrência de sua atividade, 
gera óleo lubrificante usado ou contaminado; 

VI – importador: pessoa jurídica que realiza a importação do óleo lubrificante 
acabado, devidamente autorizada para o exercício da atividade; 

VII – óleo lubrificante básico: principal constituinte do óleo lubrificante 
acabado, que atenda à legislação pertinente; 

VIII – óleo lubrificante acabado: produto formulado a partir de óleos 
lubrificantes básicos, podendo conter aditivos; 

IX – óleo lubrificante usado ou contaminado: óleo lubrificante acabado que, 
em decorrência do seu uso normal ou por motivo de contaminação, tenha se tornado 
inadequado à sua finalidade original; 

X – produtor: pessoa jurídica responsável pela produção de óleo lubrificante 
acabado em instalação própria ou de terceiros, devidamente licenciada pelo órgão 
ambiental competente e autorizada para o exercício da atividade pelo órgão 
regulador da indústria do petróleo; 

XI – reciclagem: processo de transformação do óleo lubrificante usado ou 
contaminado, tornando-o insumo destinado a outros processos produtivos; 
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XII – recolhimento: é a retirada e o armazenamento adequado do óleo usado 
ou contaminado do equipamento que o utilizou até o momento da sua coleta, 
efetuada pelo revendedor ou pelo próprio gerador; 

XIII – rerrefinador: pessoa jurídica responsável pela atividade de rerrefino, 
devidamente autorizada pelo órgão regulador da indústria do petróleo para a 
atividade de rerrefino e licenciada pelo órgão ambiental competente; 

XIV – rerrefino: categoria de processos industriais de remoção de 
contaminantes, produtos de degradação e aditivos dos óleos lubrificantes usados ou 
contaminados, conferindo a eles características de óleos básicos, conforme legislação 
específica; 

XV – revendedor: pessoa jurídica que comercializa óleo lubrificante acabado 
no atacado e no varejo, tais como postos de serviço, oficinas, supermercados, lojas 
de autopeças e atacadistas. 

Art. 3º Todo o óleo lubrificante usado ou contaminado coletado deve ser 
destinado à reciclagem por meio do processo de rerrefino. 

§ 1º A reciclagem referida no caput pode ser realizada por meio de outro 
processo tecnológico com eficácia ambiental comprovada equivalente ou superior ao 
rerrefino. 

§ 2º É admitido o processamento do óleo lubrificante usado ou contaminado 
para a fabricação de produtos a serem consumidos exclusivamente pelos respectivos 
geradores industriais. 

§ 3º Comprovada, perante o órgão ambiental competente, a inviabilidade da 
destinação prevista no caput e no § 1º, qualquer outra utilização do óleo lubrificante 
usado ou contaminado depende do licenciamento ambiental. 

§ 4º Os processos utilizados para a reciclagem do óleo lubrificante devem 
estar devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente. 

Art. 4º Os óleos lubrificantes utilizados no Distrito Federal devem observar, 
obrigatoriamente, o princípio da reciclagem. 

Art. 5º O produtor, o importador e o revendedor de óleo lubrificante 
acabado, bem como o gerador de óleo lubrificante usado, são responsáveis pelo 
recolhimento do óleo lubrificante usado ou contaminado, nos limites das atribuições 
previstas nesta Lei. 

Art. 6º O produtor e o importador de óleo lubrificante acabado devem 
coletar ou garantir a coleta e dar a destinação final ao óleo lubrificante usado ou 
contaminado, em conformidade com esta Lei, de forma proporcional em relação ao 
volume total de óleo lubrificante acabado que tenham comercializado. 

§ 1º Para o cumprimento da obrigação prevista no caput, o produtor e o 
importador podem: 

I – contratar empresa coletora regularmente autorizada junto ao órgão 
regulador da indústria do petróleo; 
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II – habilitar-se como empresa coletora, na forma da legislação do órgão 
regulador da indústria do petróleo. 

§ 2º A contratação de coletor terceirizado não exonera o produtor ou o 
importador da responsabilidade pela coleta e pela destinação legal do óleo usado ou 
contaminado coletado. 

§ 3º Respondem o produtor e o importador, solidariamente, pelas ações e 
pelas omissões dos coletores que contratem. 

Art. 7º Ficam proibidos quaisquer descartes de óleos usados ou 
contaminados em solos, subsolos, águas interiores, sistemas de esgoto ou evacuação 
de águas residuais. 

Art. 8º Para fins desta Lei, não se entende a combustão ou a incineração de 
óleo lubrificante usado ou contaminado como forma de reciclagem ou de destinação 
adequada. 

Art. 9º Os óleos lubrificantes usados ou contaminados não rerrefináveis, tais 
como as emulsões oleosas e os óleos biodegradáveis, devem ser recolhidos e 
eventualmente coletados, em separado, segundo sua natureza, sendo vedada a sua 
mistura com óleos usados ou contaminados rerrefináveis. 

Parágrafo único. O resultado da mistura de óleos usados ou contaminados 
não rerrefináveis ou biodegradáveis com óleos usados ou contaminados rerrefináveis 
é considerado integralmente óleo usado ou contaminado não rerrefinável, não 
biodegradável e resíduo perigoso, devendo sofrer destinação ou disposição final 
compatível com sua condição. 

Art. 10. São, ainda, obrigações do produtor e do importador: 

I – receber os óleos lubrificantes usados ou contaminados não recicláveis 
decorrentes da utilização por pessoas físicas e destiná-los a processo de tratamento 
aprovado pelo órgão ambiental competente; 

II – manter sob sua guarda, para fins fiscalizatórios, os certificados de 
recebimento emitidos pelo rerrefinador e demais documentos legais exigíveis, pelo 
prazo de 5 anos; 

III – divulgar, em todas as embalagens de óleos lubrificantes acabados, bem 
como em informes técnicos, a destinação e a forma de retorno dos óleos 
lubrificantes usados ou contaminados recicláveis ou não, de acordo com o disposto 
nesta Lei; 

IV – a partir de 1 ano da publicação desta Lei, divulgar em todas as 
embalagens de óleos lubrificantes acabados, bem como na propaganda, na 
publicidade e nos informes técnicos, os danos que podem ser causados à população 
e ao ambiente pela disposição inadequada do óleo usado ou contaminado. 

§ 1º O produtor ou o importador que contrate coletor terceirizado deve 
celebrar com este contrato de coleta, com a interveniência do responsável pela 
destinação adequada. 
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§ 2º Uma via do contrato de coleta previsto no § 1º é arquivada, à 
disposição do órgão ambiental, onde o contratante tenha a sua sede principal, pelo 
período mínimo de 5 anos, da data de encerramento do contrato. 

Art. 11. São obrigações do revendedor: 

I – receber dos geradores o óleo lubrificante usado ou contaminado; 

II – dispor de instalações adequadas devidamente licenciadas pelo órgão 
ambiental competente para a substituição do óleo usado ou contaminado e seu 
recolhimento de forma segura, em lugar acessível à coleta, utilizando recipientes 
adequados e resistentes a vazamentos, de modo a não contaminar o meio ambiente; 

III – adotar as medidas necessárias para evitar que o óleo lubrificante usado 
ou contaminado seja misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, 
água e outras substâncias, evitando a inviabilização da reciclagem; 

IV – alienar os óleos lubrificantes usados ou contaminados exclusivamente 
ao coletor, exigindo: 

a) a apresentação pelo coletor das autorizações emitidas pelo órgão 
ambiental competente e pelo órgão regulador da indústria do petróleo para a 
atividade de coleta; 

b) a emissão do respectivo certificado de coleta; 

V – manter, para fins de fiscalização, os documentos comprobatórios de 
compra de óleo lubrificante acabado e os certificados de coleta de óleo lubrificante 
usado ou contaminado, pelo prazo de 5 anos; 

VI – divulgar, em local visível ao consumidor, no local de exposição do óleo 
acabado posto à venda, a destinação disciplinada nesta Lei; 

VII – manter cópia do licenciamento fornecido pelo órgão ambiental 
competente para venda de óleo acabado, quando aplicável, e do certificado de 
recolhimento de óleo usado ou contaminado em local visível ao consumidor. 

Art. 12. São obrigações do gerador: 

I – recolher os óleos lubrificantes usados ou contaminados de forma segura, 
em lugar acessível à coleta, em recipientes adequados e resistentes a vazamentos, 
de modo a não contaminar o meio ambiente; 

II – adotar as medidas necessárias para evitar que o óleo lubrificante usado 
ou contaminado seja misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, 
água e outras substâncias, evitando a inviabilização da reciclagem; 

III – alienar os óleos lubrificantes usados ou contaminados exclusivamente 
ao ponto de recolhimento ou coletor autorizado, exigindo: 

a) a apresentação pelo coletor das autorizações emitidas pelo órgão 
ambiental competente e pelo órgão regulador da indústria do petróleo para a 
atividade de coleta; 

b) a emissão do respectivo certificado de coleta; 
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IV – fornecer informações ao coletor sobre os possíveis contaminantes 
contidos no óleo lubrificante usado, durante o seu uso normal; 

V – manter para fins de fiscalização, os documentos comprobatórios de 
compra de óleo lubrificante acabado e os certificados de coleta de óleo lubrificante 
usado ou contaminado, pelo prazo de 5 anos; 

VI – no caso de pessoa física, destinar os óleos lubrificantes usados ou 
contaminados não recicláveis de acordo com a orientação do produtor ou do 
importador; 

VII – no caso de pessoa jurídica, dar destinação final adequada devidamente 
autorizada pelo órgão ambiental competente aos óleos lubrificantes usados ou 
contaminados não recicláveis. 

§ 1º Os óleos usados ou contaminados provenientes da frota automotiva 
devem preferencialmente ser recolhidos nas instalações dos revendedores. 

§ 2º Se inexistirem coletores que atendam diretamente aos geradores, o óleo 
lubrificante usado ou contaminado poderá ser entregue ao respectivo revendedor. 

Art. 13. São obrigações do coletor: 

I – firmar contrato de coleta com 1 ou mais produtores ou importadores com 
a interveniência de 1 ou mais rerrefinadores ou responsáveis por destinação 
ambientalmente adequada para os quais necessariamente deve entregar todo o óleo 
usado ou contaminado que coletar; 

II – disponibilizar, quando solicitado pelo órgão ambiental competente, pelo 
prazo de 5 anos, os contratos de coleta firmados; 

III – emitir, a cada aquisição de óleo lubrificante usado ou contaminado, 
para o gerador ou revendedor, o respectivo certificado de coleta; 

IV – garantir que as atividades de armazenamento, manuseio, transporte e 
transbordo do óleo lubrificante usado ou contaminado coletado sejam efetuadas em 
condições adequadas de segurança e por pessoal devidamente treinado, atendendo 
à legislação pertinente e aos requisitos do licenciamento ambiental; 

V – adotar as medidas necessárias para evitar que o óleo lubrificante usado 
ou contaminado seja misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, 
água e outras substâncias, evitando a inviabilização da reciclagem; 

VI – destinar todo o óleo lubrificante usado ou contaminado coletado a 
rerrefinador ou responsável por destinação ambientalmente adequada interveniente 
em contrato de coleta que tenha firmado, exigindo os correspondentes certificados 
de recebimento, quando aplicável; 

VII – manter atualizados os registros de aquisições e alienações e os 
documentos legais, para fins fiscalizatórios, pelo prazo de 5 anos; 

VIII – respeitar a legislação relativa ao transporte de produtos perigosos. 

Art. 14. São obrigações dos rerrefinadores: 
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I – receber todo o óleo lubrificante usado ou contaminado exclusivamente do 
coletor, emitindo o respectivo certificado de recebimento; 

II – manter atualizados e disponíveis para fins de fiscalização os registros de 
emissão de certificados de recebimento, bem como outros documentos legais 
exigíveis, pelo prazo de 5 anos. 

§ 1º Os óleos básicos procedentes do rerrefino devem se enquadrar nas 
normas estabelecidas pelo órgão regulador da indústria do petróleo e não conter 
substâncias proibidas pela legislação ambiental. 

§ 2º O rerrefinador deve adotar a política de geração mínima de resíduos 
inservíveis no processo de rerrefino. 

§ 3º O resíduo inservível gerado no processo de rerrefino é considerado 
como resíduo classe I, salvo comprovação em contrário com base em laudos de 
laboratórios devidamente credenciados pelo órgão ambiental competente. 

§ 4º Os resíduos inservíveis gerados no processo de rerrefino devem ser 
inertizados e receber destinação adequada e aprovada pelo órgão ambiental 
competente. 

Art. 15. O não cumprimento do disposto nesta Lei acarreta aos infratores as 
sanções previstas na Lei federal nº 9.605, 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto 
federal nº 3.179, de 21 de setembro de 1999. 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2018 
130º da República e 58º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 2/2/2018. 
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LEI Nº 6.072, DE 9 DE JANEIRO DE 2018 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Altera a Lei nº 613, de 9 de dezembro de 
1993, que Determina que os proprietários 
de terrenos não edificados no Distrito 
Federal devem mantê-los limpos, 
cercados e as respectivas calçadas 
construídas. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 1º, § 1º, da Lei nº 613, de 9 de dezembro de 1993, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

§ 1º O proprietário que não cumpra as obrigações previstas 
no caput é notificado pelo órgão competente, tendo prazo de 30 dias 
corridos após o aviso para efetuar os serviços pertinentes. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, 9 de janeiro de 2018 
130º da República e 58º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 11/1/2018. 
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LEI Nº 6.070, DE 9 DE JANEIRO DE 2018 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a criação do Selo Distrital de 
Certificação de Qualidade de Alimentos 
Artesanais da Agricultura Familiar. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criado o Selo Distrital de Certificação de Qualidade de Alimentos 
Artesanais da Agricultura Familiar, com o objetivo de certificar a qualidade da 
procedência de produtos alimentícios artesanais oriundos da agricultura familiar. 

Parágrafo único. Entendem-se por produtos alimentícios artesanais, para 
efeitos desta Lei, aqueles produzidos com características tradicionais, culturais ou 
regionais. 

Art. 2º A Certificação é concedida pela Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER-DF. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Brasília, 9 de janeiro de 2018 
130º da República e 58º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 11/1/2018. 
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LEI Nº 6.068, DE 9 DE JANEIRO DE 2018 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui, no calendário oficial de eventos do 
Distrito Federal, a semana do torneio de 
Prado da Associação dos Tratadores de 
Animais de Tração e Esporte – Atrate. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluída, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, a 
semana do torneio da modalidade Prado de esporte equino, realizada na cidade de 
Planaltina-DF, anualmente, na semana do dia 10 de setembro, pela Associação dos 
Tratadores de Animais de Tração e Esporte – Atrate. 

Art. 2º O órgão responsável pelo calendário oficial de eventos do Governo 
do Distrito Federal adotará as medidas necessárias para divulgação e apoio aos 
eventos realizados durante a semana do torneio. 

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 9 de janeiro de 2018 
130º da República e 58º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 11/1/2018. 
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LEI Nº 6.044, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Altera a Lei nº 4.902, de 21 de agosto de 
2012, que Dispõe sobre a divulgação do 
Disque Direitos Humanos, o Disque 100. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 3º da Lei nº 4.902, de 21 de agosto de 2012, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 3º Os estabelecimentos especificados nesta Lei ficam 
obrigados a afixar placa contendo o seguinte texto: Exploração 
sexual de criança e adolescente é crime punido com reclusão de 4 a 
10 anos e multa. Denuncie! Disque 100. 

Parágrafo único. Na placa deve constar, além do disposto no 
caput, o telefone do conselho tutelar local, que deve ser modificado 
pelo estabelecimento em caso de alteração. 

Art. 2º A Lei nº 4.902, de 2012, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 
5º, renumerados os artigos subsequentes: 

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita os 
infratores, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, às 
seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções previstas na 
legislação: 

I – multa no valor de R$1.000,00, cobrada em dobro em 
caso de reincidência; 

II – cassação da licença de funcionamento do 
estabelecimento, no caso da segunda reincidência. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de dezembro de 2017 
130º da República e 58º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 26/12/2017. 
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LEI Nº 5.968, DE 16 DE AGOSTO DE 2017 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a redução no valor da taxa 
de inscrição em concursos públicos 
realizados no Distrito Federal para 
cadastrados no banco de dados como 
possíveis doadores de medula óssea. 

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos 
do § 6º do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de 
Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara 
Legislativa do Distrito Federal: 

Art. 1º Fica reduzido em 50% o valor das taxas de inscrição nos concursos 
públicos realizados no Distrito Federal para os cadastrados no banco de dados como 
possíveis doadores de medula óssea. 

Art. 2º A comprovação do cadastrado como doador de medula óssea é 
efetuada mediante apresentação de documento expedido pela entidade coletora ou 
pela entidade responsável por cadastro de doador de medula óssea, que deve ser 
juntado ao ato de inscrição. 

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 18 de agosto de 2017 

DEPUTADO JOE VALLE 
Presidente 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 24/8/2017. 
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LEI Nº 5.932, DE 28 DE JULHO DE 2017 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui, no calendário oficial de eventos do 
Distrito Federal, a Semana de Gestão 
Ambiental e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluída, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, a 
Semana de Gestão Ambiental, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 5 de 
junho. 

Art. 2º (VETADO). 

Art. 3º (VETADO). 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 28 de julho de 2017 
129º da República e 58º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 2/8/2017. 
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LEI Nº 5.919, DE 13 DE JULHO DE 2017 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Altera a Lei nº 1.723, de 15 de outubro de 
1997, que Dispõe sobre a reserva de 
assentos para pessoas obesas em espaços 
culturais, salas de projeção e veículos de 
transporte coletivo no Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Dê-se a seguinte redação ao art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 
1.723, de 15 outubro de 1997: 

Parágrafo único. Fica assegurado aos portadores de 
obesidade e às gestantes que não conseguirem passar pelas roletas 
dos ônibus o direito de utilizar os serviços de transporte público 
coletivo de passageiros, independentemente de as transporem, 
desde que efetuem o pagamento da tarifa correspondente e 
promovam, por si sós ou com ajuda do cobrador, o giro da catraca 
para computar a respectiva viagem no número daquelas realizadas 
por passageiros pagantes. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de julho de 2017 
129º da República e 58º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 14/7/2017, Suplemento. 
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LEI Nº 5.847, DE 20 DE ABRIL DE 2017 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a alfabetização de 
empregados e funcionários de empresas 
que mantêm contratos de serviços com a 
administração pública direta, fundações, 
autarquias, empresas públicas e 
sociedades de economia mista do Distrito 
Federal. 

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos 
do § 6º do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de 
Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara 
Legislativa do Distrito Federal: 

Art. 1º A administração pública direta, as fundações, as autarquias, as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista do Distrito Federal devem 
incluir, nos editais de licitações públicas e em contratos emergenciais para 
contratação de serviços e realização de obras cujo prazo do contrato seja superior a 
12 meses, cláusula específica que obrigue as empresas vitoriosas a oferecer, 
diretamente ou por meio de convênios com instituições públicas ou privadas, curso 
de alfabetização ou complementação do ensino fundamental até o quinto ano aos 
empregados contratados. 

Parágrafo único. A exigência contida no caput só abrange os contratos 
administrativos posteriores à regulamentação desta Lei, excluindo-se da obrigação as 
empresas cujo segmento de atuação seja regulado por legislação específica que 
discipline a capacitação dos trabalhadores. 

Art. 2º Somente são obrigadas a oferecer os cursos de alfabetização ou de 
complementação do ensino fundamental as empresas que tiverem mais de 20 
funcionários contratados, em virtude de licitação realizada para execução de serviços 
e obras públicas no âmbito do Distrito Federal. 

Art. 3º Para os casos de descumprimento da cláusula contratual a que se 
refere o art. 1º desta Lei, os editais preverão a aplicação de multas pecuniárias por 
cada operário não beneficiado. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 27 de abril de 2017 

DEPUTADO JOE VALLE 
Presidente 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 2/5/2017. 
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LEI Nº 5.829, DE 11 DE ABRIL DE 2017 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Institui as diretrizes gerais do Programa 
de Acompanhamento Escolar para 
crianças que necessitam de internação 
hospitalar – PAE, no âmbito do Distrito 
Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam instituídas as diretrizes gerais para o Programa de 
Acompanhamento Escolar para crianças que necessitam de internação hospitalar, 
também denominado PAE. 

Parágrafo único. O Programa tem o objetivo de evitar que crianças em 
estado de convalescença prolongada acabem reprovadas por faltas ou pela 
dificuldade em retornar aos estudos. 

Art. 2º Para fazer jus ao acompanhamento, os pais ou responsáveis da 
criança matriculada na rede pública de ensino devem encaminhar pedido à 
respectiva regional de ensino com laudo médico atestando o tempo provável de 
internação. 

Art. 3º Visando ao cumprimento do disposto nesta Lei, a Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal pode firmar convênios com a Secretaria de 
Estado de Saúde ou outras instituições, para manter equipes em cada regional de 
ensino, flexibilizadas de acordo com a grade curricular da criança beneficiada. 

Art. 4º A carga horária necessária ao acompanhamento faz parte da grade 
horária do professor. (Artigo vetado pelo Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa. 
Promulgação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 1/9/2017.) 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 11 de abril de 2017 
129º da República e 57º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 17/4/2017. 
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LEI Nº 5.811, DE 30 DE MARÇO DE 2017 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a inclusão do Arraiá dos 
Caipiras do Bosque da Cidade de São 
Sebastião – RA XIV no calendário oficial 
de eventos do Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluído, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, o 
Arraiá dos Caipiras do Bosque da Cidade de São Sebastião – RA XIV. 

Parágrafo único. O evento de que trata o caput se realiza, anualmente, 
durante o mês de junho. 

Art. 2º (VETADO). 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 30 de março de 2017 
129º da República e 57º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG  

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 31/3/2017. 
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LEI Nº 5.754, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Institui o Serviço de Transporte Comunitário 
nas Regiões Administrativas do Paranoá e do 
Itapoã e no Vale do Amanhecer, na Região 
Administrativa de Planaltina-DF, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL promulga, nos 
termos do § 6º do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de 
Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do 
Distrito Federal: 

Art. 1º Esta Lei institui, no âmbito do Distrito Federal, a exploração do serviço de 
transporte de pessoas, atividade de interesse público denominada genericamente de Serviço 
de Transporte Comunitário. 

§ 1º O Serviço de Transporte Comunitário de que trata o caput rege-se pela 
Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Distrito Federal, pelo Código de Trânsito 
Brasileiro, pelas disposições desta Lei, pelo seu regulamento e por normas legais pertinentes. 

§ 2º O Serviço de Transporte Comunitário é exercido dentro das rotas definidas 
nesta Lei, como segue: 

I – rota nº 01, cidade do Paranoá – RA VII; 

II – rota nº 02, cidade do Itapoã – RA XXVIII; 

III – rota nº 03, Vale do Amanhecer, Planaltina-DF, RA VI. 

§ 3º Para cada rota mencionada no § 2º, os serviços de Transporte Comunitário são 
prestados inicialmente por 50 permissionários. 

§ 4º Não é permitido aos taxistas comunitários prestar serviços na área abrangida 
pelo tombamento de Brasília, denominada como Patrimônio Cultural da Humanidade, que é 
delimitada a leste pela orla do Lago Paranoá, a oeste pela Estrada Parque Indústria e 
Abastecimento – EPIA, ao sul pelo Córrego Vicente Pires e ao norte pelo Córrego Bananal, 
inclusos o Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek e a Rodoviária 
Interestadual. 

§ 5º As permissões são emitidas por rota e os interessados devem comprovar 
residência no local de abrangência da rota pleiteada, não sendo permitida mais de 1 
permissão no âmbito do Distrito Federal. 

Art. 2º Compete à Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal planejar, 
organizar, gerir e fiscalizar o Serviço de Transporte Comunitário, bem como: 

I – promover a adequada prestação do Serviço de Transporte Comunitário; 

II – assegurar a qualidade da prestação do Serviço de Transporte Comunitário no 
que diz respeito a segurança, continuidade, conforto e acessibilidade; 

III – estimular a preservação do patrimônio histórico, a conservação energética e a 
redução de causas de poluição ambiental, conforme as prescrições das normas técnicas e 
dos padrões de emissão de poluentes. 
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Art. 3º O Serviço de Transporte Comunitário é prestado somente por autônomos, 
mediante permissão do Distrito Federal. 

Art. 4º O profissional autônomo deve preencher, no mínimo, os seguintes 
requisitos: 

I – ser motorista portador de carteira nacional de habilitação, categorias B, C, D ou 
E; 

II – apresentar comprovante de residência; 

III – ser proprietário ou titular de contrato de arrendamento mercantil (leasing) do 
veículo; 

IV – apresentar laudo médico que comprove estar em condições físicas e mentais 
para o exercício da atividade de taxista, fornecido por médico da Rede Hospitalar do Distrito 
Federal, do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou particular, devidamente registrado 
no Conselho Regional de Medicina – CRM; 

V – apresentar certidão negativa de débito junto à Receita Federal, ao INSS e à 
Fazenda do Distrito Federal; 

VI – não ser detentor de outorga de serviço público ou autorização de qualquer 
natureza expedida pela administração pública federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal; 

VII – estar inscrito junto à Fazenda do Distrito Federal e ao INSS, na qualidade de 
autônomo; 

VIII – não ter vínculo ativo com o serviço público federal, estadual, municipal ou 
com o Distrito Federal. 

Art. 5º É vedada a participação de permissionário autônomo no capital social de 
pessoa jurídica que explore serviço de táxi, qualquer que seja a forma de constituição dela. 

Art. 6º Os permissionários autônomos devem manter e comprovar, durante toda a 
vigência da permissão, os requisitos e as obrigações fixados nesta Lei. 

Art. 7º No caso de falecimento do permissionário, a permissão pode ser transferida 
aos herdeiros e sucessores. 

Art. 8º A permissão tem vigência de 15 anos, podendo ser renovada por igual 
período, a bem da administração pública. 

Art. 9º As permissões são expedidas por rota em conformidade com o art. 1º, § 2º, 
sob o controle da Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, mediante licitação 
pública, sendo ouvidas as entidades representativas da classe, e submetidas à aprovação do 
Poder Executivo. 

Art. 10. O veículo deve atender, além das disposições do Código de Trânsito 
Brasileiro e das demais posturas locais, no mínimo, às seguintes especificações e 
equipamentos: 

I – idade máxima de 5 anos, contados a partir da emissão do primeiro Certificado 
de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV; 

II – qualquer cor, com programação visual definida pela Secretaria de Estado de 
Transportes do Distrito Federal, mediante ato próprio do seu titular; 

III – preferencialmente com sistema de ar-condicionado; 
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IV – luz de freio elevada (brake light) no vidro traseiro; 

V – nos locais indicados pela unidade gestora: 

a) identificação do permissionário autônomo; 

b) o dístico "Proibido Fumar"; 

c) número da permissão; 

d) placa do veículo; 

VI – licenciamento no Distrito Federal. 

Art. 11. Os veículos e os equipamentos são vistoriados periodicamente, conforme 
calendário estabelecido pela unidade gestora. 

Art. 12. Somente pode circular veículo aprovado na vistoria de que trata o art. 11, 
no qual é afixado selo comprobatório da aprovação. 

Art. 13. Os veículos não aprovados na vistoria são retirados de operação até que 
sejam atendidas as exigências impostas pela unidade gestora. 

Art. 14. Não aprovada a vistoria do veículo, no prazo máximo de 90 dias, a 
permissão é extinta. 

Art. 15. O Serviço de Transporte Comunitário não pode utilizar os pontos de táxi 
reservados aos serviços de táxi convencionais. 

Art. 16. Compete ao Distrito Federal, por ato próprio do Chefe do Poder Executivo, 
fixar a tarifa do Serviço de Transporte Comunitário, definida em estudo técnico detalhado 
elaborado pela Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, ouvidas as entidades 
representativas da classe. 

Art. 17. Constituem deveres e obrigações dos permissionários autônomos: 

I – manter as características fixadas para o veículo; 

II – iniciar a prestação do serviço somente após constatar que o veículo se encontra 
em perfeitas condições de segurança, conforto e higiene; 

III – não permitir a direção do veículo por quem não esteja devidamente autorizado 
pela unidade gestora; 

IV – respeitar o passageiro, sendo-lhe cortês e prestativo, bem como ao público e 
aos agentes administrativos; 

V – acatar e cumprir as determinações da unidade gestora e de seus agentes no 
exercício de suas funções; 

VI – manter atualizados, junto à unidade gestora, todos os seus dados cadastrais; 

VII – cumprir todas as disposições legais relacionadas à prestação do Serviço de 
Transporte Comunitário; 

VIII – promover a adequada manutenção do veículo e de seus equipamentos, de 
modo que estejam sempre em bom estado de conservação e em perfeitas condições de 
funcionamento. 

Art. 18. Constituem deveres e obrigações dos permissionários, além das fixadas no 
art. 17: 
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I – apresentar, sempre que determinado pela unidade gestora, o veículo para 
vistoria técnica, comprometendo-se a sanar as irregularidades no prazo fixado; 

II – manter atualizados, nos locais indicados pela unidade gestora, todos os 
documentos exigidos para a prestação do Serviço de Transporte Comunitário; 

III – manter atualizados, junto à unidade gestora, todos os seus dados cadastrais 
pessoais e de seus táxis; 

IV – não paralisar a prestação do Serviço de Transporte Comunitário sem 
autorização expressa da unidade gestora; 

V – fornecer dados estatísticos e operacionais e quaisquer outros solicitados para 
fins de controle e fiscalização do Serviço de Transporte Comunitário prestado; 

VI – manter-se com trajes compatíveis com a prestação do serviço. 

Art. 19. A inobservância das disposições contidas nesta Lei e nas demais normas 
aplicáveis ao Serviço de Transporte Comunitário sujeita os infratores às seguintes 
cominações: 

I – advertência por escrito; 

II – multa; 

III – suspensão temporária do exercício da atividade de permissionário, por 60 dias; 

IV – extinção da permissão. 

§ 1º As penalidades são aplicadas de acordo com sua gravidade, na forma prevista 
na Lei nº 4.056, de 13 de dezembro de 2007, e seus Anexos I e II. 

§ 2º Das penalidades, que são aplicadas pela unidade gestora, cabe recurso, nos 
termos do art. 63 da Lei nº 4.056, de 2007. 

§ 3º A autoridade do órgão próprio do poder permitente pode, de ofício ou 
mediante proposta dos órgãos competentes, considerando os antecedentes do infrator, as 
circunstâncias e as consequências da infração, aplicar punição maior ou menor que a 
prevista para a falta cometida. 

Art. 20. Compete à unidade gestora a aplicação das penalidades descritas no art. 
47, I a IV, da Lei nº 4.056, de 2007. 

Art. 21. A aplicação da penalidade prevista no art. 47, V, da Lei nº 4.056, de 2007, 
é de competência do Secretário de Estado de Transportes do Distrito Federal, mediante 
instauração de processo administrativo regularmente instruído pela unidade gestora, 
cabendo recurso ao Governador do Distrito Federal. 

Art. 22. A imposição das penalidades indicadas no art. 47 da Lei nº 4.056, de 2007, 
é aplicada nas situações definidas em seus Anexos I e II. 

Art. 23. A penalidade de advertência contém determinações das providências 
necessárias para o saneamento da irregularidade que lhe deu origem. 

Art. 24. A aplicação da pena de extinção da permissão impede que o 
permissionário autônomo obtenha nova permissão no prazo mínimo de 60 meses. 

Art. 25. As aplicações das penalidades previstas nesta Lei não impedem outras 
estabelecidas nas demais normas aplicáveis nem se confundem com elas, como também não 
elidem quaisquer responsabilidades de natureza civil ou penal perante terceiros. 
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Art. 26. Os veículos apreendidos pela fiscalização da unidade gestora são 
recolhidos nas instalações ou nos pátios do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – 
DETRAN/DF, independentemente de se tratar de infração do Código de Trânsito Brasileiro, 
permanecendo nesses locais até que sejam sanadas as irregularidades afetas à apreensão, 
arcando o permissionário com os custos advindos desse recolhimento. 

Art. 27. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 120 dias a contar 
da data de sua publicação. 

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 20 de dezembro de 2016 

DEPUTADO JUAREZÃO 
Vice-Presidente no Exercício da Presidência 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 27/12/2016. 
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LEI Nº 5.737, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2016 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a prioridade no Plano Distrital 
de Habitação de Interesse Social da 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
do Distrito Federal, no âmbito do Distrito 
Federal, aos pioneiros e aos filhos de 
pioneiros nascidos em Brasília com mais de 
30 anos de residência permanente no Distrito 
Federal. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL promulga, nos 
termos do § 6º do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de 
Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do 
Distrito Federal: 

Art. 1º Fica assegurada aos pioneiros e aos filhos de pioneiros nascidos em Brasília 
com mais de 30 anos de residência a prioridade no Plano Distrital de Habitação de Interesse 
Social da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB. 

Art. 2º Para efeito desta Lei, considera-se pioneiro quem fixou residência ou 
domicílio em Brasília até o ano de 1970. 

§ 1º Considera-se filho de pioneiro descendente de primeira geração de pioneiro, 
nascido e residente no Distrito Federal há mais de trinta anos. 

§ 2º O filho de pioneiro deve apresentar certidão de nascimento para comprovação 
de nascimento em Brasília. 

Art. 3º Para aquisição dos imóveis e financiamentos, pode ser considerada como 
comprovação ou complementação de renda de pioneiros e filhos de pioneiros a mesada 
recebida dos pais, por estudantes ou desempregados, mediante apresentação de extrato de 
conta bancária. 

Art. 4º Estão habilitados para aquisição dos respectivos imóveis os pioneiros e os 
filhos de pioneiros que preencham os seguintes critérios, cumulativamente: 

I – comprovação da condição de pioneiro ou de filho de pioneiro, consoante o art. 
2º desta lei; 

II – comprovação de não possuir imóvel residencial ou comercial no Distrito Federal; 

III – comprovação de residência ou domicílio atual no Distrito Federal. 

Art. 5º Cada beneficiário tem direito a apenas um imóvel e, uma vez contemplado, 
não pode participar de outro programa habitacional de interesse social. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de dezembro de 2016 

DEPUTADO JUAREZÃO 
Vice-Presidente no exercício da Presidência 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 19/12/2016 
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LEI Nº 5.724, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui, no calendário oficial de eventos do 
Distrito Federal, o Dia do Deficiente 
Visual. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluído no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o 
Dia do Deficiente Visual, a ser realizado anualmente no dia 13 de dezembro. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 11 de outubro de 2016 
128º da República e 57º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 13/10/2016. 
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LEI Nº 5.686, DE 1º DE AGOSTO DE 2016 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Institui a Campanha Permanente de 
Informação, Prevenção e Combate à 
Depressão no âmbito do Distrito Federal e 
dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída a Campanha Permanente de Informação, Prevenção e 
Combate à Depressão no Distrito Federal, com os seguintes objetivos: 

I – ampliar a informação e o conhecimento sobre depressão, suas causas, 
sintomas e meios de prevenção e de tratamento; 

II – incentivar a busca por diagnóstico e tratamento dos pacientes; 

III – combater o preconceito que cerca a depressão. 

Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correm por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias. 

Brasília, 1º de agosto de 2016 
128º da República e 57º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 2/8/2016. 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE AGACIEL MAIA 
 

33 

 

LEI Nº 5.675, DE 15 DE JULHO DE 2016 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Assegura a realização da Semana de 
Conscientização e Incentivo à Doação de 
Sangue e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º É assegurada no Distrito Federal a Semana de Conscientização e 
Incentivo à Doação de Sangue, a realizar-se na primeira semana do mês de 
novembro de cada ano, visando conscientizar e incentivar a população do Distrito 
Federal sobre a importância da doação de sangue, por campanhas de 
esclarecimento. 

Art. 2º Durante a Semana de Conscientização e Incentivo à Doação de 
Sangue, são realizadas palestras, seminários, encontros e debates, com mobilização 
de pessoal, equipamentos e recursos necessários. 

Art. 3º O Poder Executivo pode firmar convênios com entidades públicas e 
privadas para a execução desta campanha. 

Art. 4º O Poder Executivo dará ampla divulgação às estatísticas sobre o total 
de doações realizadas. 

Art. 5º O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 15 de julho de 2016 
128º da República e 57º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 18/7/2016. 
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LEI Nº 5.667, DE 13 DE JULHO DE 2016 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Fica instituído e incluído no calendário 
oficial de eventos do Distrito Federal o 
Dia Distrital de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído o Dia Distrital de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado anualmente em 18 de maio. 

Parágrafo único. A data a que se refere o caput deve ser incluída no 
calendário oficial de eventos do Distrito Federal. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de julho de 2016 
128º da República e 57º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 14/7/2016. 
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LEI Nº 5.654, DE 27 DE ABRIL DE 2016 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo e Deputados Rodrigo Delmasso, Professor 

Reginaldo Veras, Agaciel Maia e Liliane Roriz) 

Altera a Lei nº 4.595, de 14 de julho de 
2011, que revoga a Lei nº 2.510, de 29 de 
dezembro de 1999, que institui o Regime 
Tributário Simplificado do Distrito Federal 
– SIMPLES CANDANGO. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 4.595, de 14 de julho de 2011, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 27 de abril de 2016 
128º da República e 57º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 28/4/2016. 
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LEI Nº 5.640, DE 22 DE MARÇO DE 2016 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a garantia de atendimento 
prioritário aos advogados na 
administração pública do Distrito Federal 
e dá outras providências. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL promulga, 
nos termos do § 6º do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, 
oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela 
Câmara Legislativa do Distrito Federal: 

Art. 1º Os Poderes do Distrito Federal devem assegurar, em suas 
dependências, prioridade no atendimento aos advogados devidamente inscritos na 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal – OAB/DF, quando no 
exercício da profissão, nos termos da Lei federal nº 8.906, de 4 de julho de 1994. 

Art. 2º Fica assegurada a reserva de no mínimo 3 vagas privativas 
destinadas aos advogados de que trata esta Lei nos estacionamentos dos Poderes do 
Distrito Federal. 

§ 1º Para utilização das vagas nos estacionamentos previstos no caput, o 
advogado deve expor visivelmente no painel do veículo cartão de estacionamento 
emitido pela OAB/DF. 

§ 2º As vagas devem ser de fácil acesso e sinalizadas de forma adequada, 
devendo estar posicionadas no sentido de garantir maior comodidade e agilidade aos 
advogados. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 29 de março de 2016 

DEPUTADA CELINA LEÃO 
Presidente 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 31/3/2016. 
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LEI Nº 5.624, DE 9 DE MARÇO DE 2016 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre o plantio de muda de árvore 
na venda de automóvel novo, no âmbito 
do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica determinado a todas as concessionárias e lojas de venda de 
automóveis que seja plantada uma muda arbórea a cada automóvel zero quilômetro 
vendido no âmbito do Distrito Federal. 

Parágrafo único. A determinação de que trata o caput consiste no 
fornecimento e no plantio pelas concessionárias e pelas lojas de venda de 
automóveis de uma muda de planta de porte arbóreo, para cada automóvel zero 
quilômetro vendido. 

Art. 2º O Instituto Brasília Ambiental – IBRAM indicará as unidades de 
conservação mais próximas para o cumprimento no disposto no art. 1º. 

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correm por conta das 
empresas concessionárias e das lojas de venda de automóveis. 

Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o estabelecimento 
infrator a multa de R$500,00, a ser aplicada pela autoridade competente, nos termos 
do regulamento, bem como à obrigatoriedade de o estabelecimento infrator ministrar 
atividades de educação ambiental relacionadas com a poluição. 

§ 1º (VETADO). 

§ 2º (VETADO). 

§ 3º (VETADO). 

§ 4º (VETADO). 

§ 5º (VETADO). 

§ 6º O valor da multa é anualmente corrigido pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou, em caso de sua extinção, pela 
variação do índice que o venha a substituir. 

Art. 5º (VETADO). 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
contrárias. 

Brasília, 9 de março de 2016 
128º da República e 56º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 10/3/2016. 
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LEI Nº 5.589, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a prática de educação física 
adaptada nos estabelecimentos de ensino 
público e privado, no âmbito do Distrito 
Federal.  

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam os estabelecimentos de ensino públicos e privados obrigados a 
manter programas de educação física adaptada voltados para o atendimento de 
alunos com deficiência. 

Art. 2º A modalidade de educação física referida no art. 1º, durante sua 
execução, deve observar as seguintes diretrizes: 

I – favorecer a divulgação e a conscientização da sociedade no sentido de 
construir, no âmbito do Distrito Federal, uma cultura de educação inclusiva; 

II – garantir o atendimento educacional específico para cada tipo de 
deficiência e para crianças e adolescentes com doenças raras, na área de educação 
física; 

III – programar ações intersetoriais em todos os níveis e modalidades da 
educação física assegurando a participação efetiva das pessoas com deficiência e das 
pessoas com doenças raras; 

IV – capacitar o corpo docente de educação física para serem professores 
para todos, incluindo temáticas específicas de cada deficiência e doença rara de 
forma intersetorial; 

V – inserir obrigatoriamente o tema da inclusão social nas capacitações de 
professores e técnicos da área de educação física pública e privada; 

VI – garantir o acesso à educação escolarizada, adequando os espaços 
físicos da escola nos termos da legislação e das normas vigentes no que tange à 
acessibilidade arquitetônica, comunicacional e metodológica; 

VII – promover o atendimento educacional especializado no contraturno 
dentro da própria escola e garantir o acesso quando acontecer fora da própria 
escola; 

VIII – revisar os processos de avaliação, garantindo acessibilidade de 
comunicação para todos; 

IX – assegurar intérpretes de língua brasileira de sinais – Libras e outras 
modalidades de comunicação quando necessárias para o desempenho das atividades 
de educação física adaptada; 

X – trabalhar de forma integrada com as entidades que prestam serviços 
educacionais para pessoas com deficiência e doenças raras. 
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Art. 3º A comprovação da necessidade de educação física adaptada deve 
ser feita por meio de laudo médico fundamentado, encaminhado à direção da escola, 
o qual deve conter o tipo de deficiência (física, sensorial, intelectual, mental ou 
múltipla) e a Classificação Internacional de Funcionalidade – CIF da doença. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correm à conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, 23 de dezembro de 2015 
128º da República e 56º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 24/12/2015. 
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LEI Nº 5.513, DE 3 DE AGOSTO DE 2015 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui no calendário oficial de eventos do 
Distrito Federal o Dia do Bombeiro Civil e 
dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluído no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o 
Dia do Bombeiro Civil, a ser realizado anualmente no dia 1º de junho. 

Art. 2º (VETADO). 

Art. 3º (VETADO). 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 03 de agosto de 2015. 
127º da República e 56º de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 4/8/2015. 
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LEI Nº 5.469, DE 23 DE ABRIL DE 2015 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre reabertura do prazo previsto 
no art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 
4.149, de 2 de junho de 2008, que Dispõe 
sobre quitação e descontos sobre o saldo 
devedor dos financiamentos dos 
mutuários que fazem parte da Carteira de 
Crédito Imobiliária do Distrito Federal. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL promulga, 
nos termos do § 6º do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, 
oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela 
Câmara Legislativa do Distrito Federal: 

Art. 1º O prazo de que trata o art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 4.149, de 
2 de junho de 2008, fica reaberto por 120 dias, a contar da data de publicação desta 
Lei.  

Art. 2º Compete ao Poder Executivo divulgar o novo prazo aos mutuários da 
Carteira de Crédito Imobiliária do Distrito Federal. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 28 de abril de 2015 

DEPUTADA CELINA LEÃO 
Presidente 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 4/5/2015. 
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LEI Nº 5.422, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014 
(Autoria do Projeto: Deputados Agaciel Maia e Wasny de Roure) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
avaliação dos impactos das políticas 
fiscais, tributárias e creditícias do 
Governo do Distrito Federal e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a 
seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e 
mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º As leis que tratem de políticas fiscais, tributárias ou creditícias 
favorecidas, que concedam ou ampliem incentivos ou benefícios a setores da 
atividade econômica ou que impliquem renúncia da receita ou aumento da despesa 
pública devem ser acompanhadas de estudo econômico que mensurem os seus 
impactos: 

I – na economia do Distrito Federal, em termos de geração de empregos e 
renda; 

II – nas metas fiscais do Governo do Distrito Federal, discriminando-se os 
impactos na despesa pública e na renúncia de receitas; 

III – nos benefícios para os consumidores; 

IV – no setor da atividade econômica beneficiada; 

V – na economia da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno – RIDE, se for o caso. 

§ 1º A renúncia de receitas públicas compreende anistia, remissão, subsídio, 
crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota 
ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 
contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

§ 2º Para fins desta Lei, políticas creditícias favorecidas são as concessões de 
financiamentos com taxas de juros que, agregadas ao índice de atualização 
monetária, são inferiores ao indicador oficial do Governo Federal para a taxa de 
inflação ou não cubram o custo de captação ou de remuneração dos recursos. 

Art. 2º Ressalvam-se do disposto no art. 1º, caput, as políticas que onerem 
as despesas públicas ou representem renúncias até o limite previsto no art. 16, § 3º, 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 
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CAPÍTULO II 
DOS ESTUDOS ECONÔMICOS 

Art. 3º Considera-se estudos econômicos, para fins desta Lei, o trabalho 
elaborado por profissional com formação em ciências econômicas devidamente 
registrado no seu órgão de representação profissional, os quais se constituem de: 

I – modelo econômico teórico que serve de base para análise da política 
proposta e para mensuração empírica; 

II – estimativa empírica do modelo que utilize, no mínimo, um dos seguintes 
instrumentais: 

a) estatístico; 

b) econométrico; 

c) séries temporais; 

d) método de calibragem; 

e) outras metodologias amparadas pela literatura científica; 

III – projeções baseadas no modelo empírico abrangendo um número de 
exercícios financeiros não inferiores aos referidos art. 16, I, da Lei Complementar nº 
101, de 2000; 

IV – séries estatísticas dos dados utilizadas nos modelos. 

§ 1º Os estudos econômicos devem ser acompanhados de arquivos 
magnéticos que contenham todo o trabalho, inclusive os dados estatísticos utilizados 
na estimação dos modelos. 

§ 2º Assegurados os direitos autorais, o Governo do Distrito Federal e a 
Câmara Legislativa do Distrito Federal podem editar, publicar, reproduzir e divulgar, 
por meio de jornais, revistas, livros, televisão, rádio, internet, vídeo, ou outro recurso 
audiovisual, o conteúdo dos trabalhos técnicos, total ou parcialmente, sem ônus. 

§ 3º Os estudos econômicos passam a integrar o acervo bibliográfico do 
Governo do Distrito Federal e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

§ 4º A verificação do cumprimento do disposto no art. 3º, caput, e a análise 
da compatibilidade dos resultados do estudo econômico com os objetivos do projeto 
de lei, no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, devem ser realizadas por 
consultor técnico-legislativo economista. 

Art. 4º A Câmara Legislativa do Distrito Federal, por meio da Comissão de 
Economia, Orçamento e Finanças, pode organizar audiências públicas destinadas à: 

I – apresentação da proposta do projeto de lei de que trata o art. 1º pelo 
representante do Governo do Distrito Federal. 

II – apresentação dos estudos econômicos de que trata o art. 3º, caput, 
pelos autores. 
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CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 5º Decorridos 5 anos da vigência da lei que concedeu os incentivos por 
meio de políticas fiscais, tributárias ou creditícias favorecidas, deve ser elaborado 
estudo econômico aferindo se as políticas pretendidas foram alcançadas, seus 
impactos efetivos e eventuais necessidades de alterações para seu aperfeiçoamento. 

Parágrafo único. O estudo econômico deve ser encaminhado pelo Governo 
do Distrito Federal à Câmara Legislativa do Distrito Federal para conhecimento e 
deliberação da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 27 de novembro de 2014 

DEPUTADO WASNY DE ROURE 
Presidente 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 1º/12/2014. 
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LEI Nº 5.387, DE 12 DE AGOSTO DE 2014 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Denomina Padre Natale Battezzi o 
terminal do Veículo Leve sobre Pneus – 
VLP que especifica. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Passa a denominar-se Padre Natale Battezzi o terminal do Gama do 
Veículo Leve sobre Pneus – VLP, situado na saída do Gama, na DF-480, próximo ao 
Instituto Federal de Brasília e ao campus da Universidade de Brasília.  

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 12 de agosto de 2014 
126º da República e 55º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 13/8/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE AGACIEL MAIA 
 

46 

 

 

 

LEI Nº 5.315, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014 
(Autoria do Projeto: Deputados Agaciel Maia e outros) 

Acrescenta parágrafo único ao art. 2º da 
Lei nº 4.652, de 18 de outubro de 2011, 
que Cria, no âmbito do Distrito Federal, o 
Programa de Valorização Profissional 
junto aos apenados em regime 
semiaberto e aos egressos do Sistema 
Penitenciário, conforme especifica. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 4.652, de 18 de outubro de 2011, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único: 

Parágrafo único. Empresas particulares que explorem serviços 
de vigilância e de transporte de valores excluem-se da obrigação de 
possuir em seus quadros os empregados de que trata o caput. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na ata da sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 18 de fevereiro de 2014 
126º da República e 54º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 19/2/2014. 
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LEI Nº 5.306, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a inclusão da Exposição 
Agropecuária de São Sebastião no 
calendário oficial de eventos do Governo 
do Distrito federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluída no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito 
Federal a Exposição Agropecuária de São Sebastião. 

Parágrafo único. O evento de que trata o caput realiza-se, anualmente, 
durante o mês de junho. 

Art. 2º O Poder Executivo adotará as providências necessárias à divulgação 
e ao apoio aos organizadores do evento. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de fevereiro de 2014 
126º da República e 54º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 14/2/2014. 
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LEI Nº 5.297, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a inclusão da Festa da 
Moagem e Carro de Bois de Santa Maria 
no calendário oficial de eventos do 
Governo do Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluída no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito 
Federal a Festa da Moagem e Carro de Bois de Santa Maria. 

Parágrafo único. O evento de que trata o caput realiza-se, anualmente, 
durante o mês de junho. 

Art. 2º O Poder Executivo adotará as providências necessárias à divulgação 
e ao apoio aos organizadores do evento. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de fevereiro de 2014 
126º da República e 54º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 14/2/2014. 
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LEI Nº 5.259, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a instituição da Semana de 
Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais e a sua inclusão no calendário 
oficial de eventos do Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída a Semana de Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais no Distrito Federal, a ser comemorada anualmente na primeira semana do 
mês de junho. 

 Parágrafo único. A Semana de que trata o caput passa a integrar o 
calendário oficial de eventos do Distrito Federal. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 20 de dezembro de 2013 
126º da República e 54º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 23/12/2013, Suplemento. 
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LEI Nº 5.162, DE 26 DE AGOSTO DE 2013 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a realização da Política de 
Prevenção à Hipertensão Arterial no 
âmbito do Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criada, no âmbito do Distrito Federal, a Política de Prevenção à 
Hipertensão Arterial.  

Parágrafo único. A Política de que trata o caput tem por objetivo a 
implementação de ações educativas visando à prevenção e ao controle da 
hipertensão arterial, por meio da realização de exames preventivos e da veiculação 
de informações acerca das doenças que podem causar a hipertensão, bem como da 
propagação de medidas e tratamentos eficazes. 

Art. 2º A Política de Prevenção à Hipertensão Arterial é veiculada pelo órgão 
competente, a ser indicado pelo Poder Executivo, nos meios de comunicação de 
massa, sendo de caráter facultativo a participação das pessoas que sofrem de 
hipertensão arterial.  

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, 
contados de sua publicação.  

Parágrafo único. Na regulamentação de que trata o caput, será indicado pelo 
Poder Executivo o órgão responsável pela organização, pela implementação e pela 
supervisão da Política de que trata esta Lei. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 26 de agosto de 2013 
125º da República e 54º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 28/8/2013. 
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LEI Nº 5.149, DE 19 DE AGOSTO DE 2013 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a Campanha de Combate e 
Prevenção à Obesidade Infantil nas 
escolas da rede pública e particular de 
ensino do Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída a Campanha de Combate e Prevenção à Obesidade 
Infantil nas escolas da rede pública e particular de ensino do Distrito Federal.  

Art. 2º A Campanha de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil tem por 
objetivo conscientizar a população do Distrito Federal, por meio de procedimentos 
informativos e educativos, sobre os males provocados pela obesidade infantil, suas 
causas e consequências e as formas de evitá-la. 

Art. 3º Membros da Sociedade Brasileira de Pediatria, nutricionistas, 
membros da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade – ABESO, bem como 
pessoas com conhecimentos específicos em áreas relativas à questão da obesidade, 
podem ser convidados a participar da definição dos procedimentos informativos e 
educativos relativos à Campanha. 

Art. 4º A Campanha de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil deverá 
ser realizada em semana próxima ao dia da criança, dia 12 de outubro. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de agosto de 2013 
125º da República e 54º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 21/8/2013. 
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LEI Nº 5.128, DE 4 DE JULHO DE 2013 
(Autoria do Projeto: Deputados Luzia de Paula e Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a divulgação do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica – 
IDEB nos estabelecimentos públicos e 
particulares de ensino do Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam os estabelecimentos públicos e particulares de ensino 
localizados no território do Distrito Federal obrigados a divulgar, em suas 
dependências, a sua classificação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
– IDEB, bem como divulgá-lo aos pais ou responsáveis legais pelos alunos quando da 
renovação ou realização de novas matrículas. 

§ 1º (VETADO.) 

§ 2º (VETADO.) 

§ 3º A divulgação do IDEB no interior dos estabelecimentos públicos de 
ensino compete à direção de cada um deles. 

Art. 2º A inobservância do disposto nesta Lei implica as seguintes sanções: 

I – no caso dos estabelecimentos públicos de ensino: as penalidades 
administrativas previstas na legislação vigente; 

II – no caso dos estabelecimentos particulares de ensino: as penalidades 
previstas na Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor. 

Parágrafo único. As sanções indicadas nos incisos I e II não isentam os 
infratores de outras penalidades dispostas na legislação vigente. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 4 de julho de 2013 
125º da República e 54º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 8/7/2013. 
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LEI Nº 5.122, DE 28 DE JUNHO DE 2013 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Institui a obrigatoriedade do 
fornecimento de auxílio alimentação 
equivalente a quatro por cento do salário 
mínimo aos funcionários das empresas 
prestadoras de serviço contratadas pela 
Administração Pública Direta e Indireta 
no âmbito do Distrito Federal. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
promulga, nos termos do § 6º do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a 
seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e 
mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: 

Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade do fornecimento de auxílio 
alimentação equivalente a 4% (quatro por cento) do salário mínimo vigente por dia 
trabalhado aos funcionários das empresas prestadoras de serviço contratadas pela 
Administração Pública Direta e Indireta no âmbito do Distrito Federal. 

§ 1º A concessão do auxílio alimentação poderá ser feita em pecúnia ou por 
meio de cartão-benefício e terá caráter indenizatório. 

§ 2º A obrigatoriedade estabelecida no art. 1º não terá efeitos retroativos e 
atingirá somente os editais de licitações e os contratos futuros firmados a partir da 
data da publicação desta Lei perante a Administração Pública do Distrito Federal, 
obedecendo, assim, ao ato jurídico perfeito. 

Art. 2º O auxílio alimentação de que trata o art. 1º não será incorporado 
aos vencimentos ou à remuneração e nem sofrerá incidência de contribuição para o 
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 10 de julho de 2013 

DEPUTADO WASNY DE ROURE 
Presidente 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 15/7/2013. 
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LEI Nº 5.107, DE 13 DE MAIO DE 2013 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui no calendário oficial de eventos do 
Distrito Federal a Jornada de Portas 
Abertas do Seminário Missionário 
Arquidiocesano Redemptoris Mater. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluída no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a 
Jornada de Portas Abertas do Seminário Missionário Arquidiocesano Redemptoris 
Mater. 

Parágrafo único. O evento de que trata o caput se realizará anualmente, 
durante o mês de julho. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de maio de 2013 
125º da República e 54º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 14/5/2013. 
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LEI Nº 5.090, DE 25 DE MARÇO DE 2013 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui, no calendário oficial de eventos do 
Distrito Federal, a Semana da Santíssima 
Trindade, realizada pela Paróquia da 
Santíssima Trindade, na Região 
Administrativa do Gama – RA II. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluída, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, a 
Semana da Santíssima Trindade, a ser comemorada a partir da primeira sexta-feira 
antes das comemorações de Corpus Christi, terminando no domingo subsequente. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 25 de marco de 2013 
125º da República e 53º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 26/3/2013. 
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LEI Nº 5.076, DE 11 DE MARÇO DE 2013 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui, no calendário oficial das datas 
comemorativas do Distrito Federal, a 
semana de prevenção de acidentes 
domésticos e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída a semana de prevenção de acidentes domésticos, 
visando proporcionar, anualmente, na última semana de junho, campanha 
consistente em programas, palestras e debates sobre o tema, destinada a promover 
o aumento da segurança no ambiente familiar, com o objetivo de reduzir o número 
de acidentes e de atenuar a sua gravidade. 

Art. 2º A campanha será realizada, preferencialmente, em órgãos públicos, 
tais como escolas, hospitais, ambulatórios, centros de saúde, creches e locais de 
concentração de crianças e adolescentes.  

Parágrafo único. A campanha a que se refere esta Lei poderá, ainda, ser 
realizada em entidades beneficentes, clubes de serviços, associações, conselhos 
comunitários e outras entidades que manifestem interesse. 

Art. 3º A campanha se desenvolverá por meio das seguintes ações:  

I – divulgação dos principais fatores causadores de acidentes no ambiente 
doméstico;  

II – combate à manifestação de negligência caracterizada pela criação ou 
pela facilitação  

de situações de risco;  

III – instruções sobre uso, armazenamento e demais cuidados relativos a 
substâncias, produtos e seres potencialmente perigosos, tais como:  

a) líquidos quentes;  

b) fiação elétrica;  

c) fogo;  

d) fogos de artifícios;  

e) água;  

f) substâncias inflamáveis e tóxicas;  

g) animais peçonhentos;  

h) plantas tóxicas;  

i) medicamentos e outros; 
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IV – esclarecimento sobre os primeiros procedimentos recomendáveis para 
atenuar os danos decorrentes de acidentes domésticos;  

V – orientação aos postos de saúde, conselhos de atendimento a criança e 
adolescente, conselho local de saúde, pastorais da saúde e associações de 
moradores, para a implantação de serviços locais de prevenção de acidentes 
domésticos.  

Art. 4º Os temas da campanha serão divulgados, preferencialmente, por 
meio de material audiovisual, cartazes, cartilhas e folhetos educativos, palestras, 
cursos e outros veículos de informação. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 11 de marco de 2013 
125º da República e 53º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 13/3/2013. 
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LEI Nº 5.070, DE 8 DE MARÇO DE 2013 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a Semana Cultural e 
Esportiva na rede pública de ensino do 
Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluída no calendário escolar da rede pública de ensino do 
Distrito Federal a Semana Cultural e Esportiva, a realizar-se na semana que anteceda 
o recesso do mês de julho ou na semana que anteceda as férias de final de ano.  

Art. 2º Somente os alunos matriculados na rede pública de ensino do 
Distrito Federal poderão participar da Semana Cultural e Esportiva, sendo oportuno o 
envolvimento dos pais e responsáveis. 

Art. 3º A direção de cada escola ou centro educacional ficará responsável 
pela organização da Semana Cultural e Esportiva, a critério de cada localidade, 
incentivando habilidades, criatividade, raciocínio, agilidade, conhecimento, estratégia, 
ações sociais e outros.  

Art. 4º Será obrigatório, na abertura da Semana, o hasteamento da 
Bandeira Nacional e a entoação do Hino Nacional. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 8 de marco de 2013 
125º da República e 53º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 13/3/2013. 
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LEI Nº 4.965, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui a festa religiosa e cultural Lavagem 
do Acarajé da Yayá no calendário oficial 
de eventos do Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluída a festa religiosa e cultural Lavagem do Acarajé da Yayá 
no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 19 de novembro de 2012 
125º da República e 53º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 21/11/2012. 
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LEI Nº 4.919, DE 21 DE AGOSTO DE 2012 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Obriga os vendedores e expositores de 
feiras e eventos realizados em praças ou 
logradouros públicos a usar coletores de 
lixo ao lado de suas barracas ou estandes 
no âmbito do Distrito Federal. 

O VICE-GOVERNADOR NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR DO 
DISTRITO FEDERAL, 

Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Os vendedores e expositores de feiras ou eventos realizados em 
praças ou logradouros públicos e os ambulantes ficam obrigados a usar sacos 
plásticos ou recipientes coletores de lixo facilmente removíveis ao lado de suas 
barracas, estandes ou carroças, para recolhimento do lixo ou quaisquer materiais 
inservíveis provenientes da comercialização.  

Parágrafo único. O não cumprimento do previsto no caput sujeitará os 
responsáveis ao pagamento de multa definida pelo órgão, autarquia estatal ou 
agência responsável pela fiscalização. 

Art. 2º O lixo recolhido pelos vendedores e expositores de feiras realizados 
em logradouros públicos, incluindo os ambulantes, será de sua responsabilidade e 
deverá ter destinação ambientalmente correta.  

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de trinta 
dias a partir de sua publicação. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 Brasília, 21 de agosto de 2012 
124º da República e 53º de Brasília 

TADEU FILIPPELLI 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 23/8/2012. 
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LEI Nº 4.853, DE 13 DE JUNHO DE 2012 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui o Dia do Uso Racional de 
Motocicleta no calendário oficial do 
Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluído, no calendário oficial do Distrito Federal, o Dia do Uso 
Racional de Motocicleta, a ser realizado, anualmente, no terceiro sábado do mês de 
agosto, pelo Gama Moto Clube, com o apoio do Governo do Distrito Federal, na 
Região Administração do Gama – RA II.  

Parágrafo único. (VETADO). 

Art. 2º (VETADO). 

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Brasília, 13 de junho de 2012 
124º da República e 53º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 18/6/2012. 
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LEI Nº 4.838, DE 22 DE MAIO DE 2012 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui o Dia do Reggae no calendário 
oficial de eventos do Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluído, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, o 
Dia do Reggae, a ser comemorado, anualmente, no dia 11 de maio. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Brasília, 22 de maio de 2012 
124º da República e 53º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 24/5/2012. 
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LEI Nº 4.837, DE 22 DE MAIO DE 2012 
(Autoria do Projeto: Deputados Cristiano Araújo e Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a instituição da política de 
conscientização, prevenção e combate ao 
bullying nos estabelecimentos da rede 
pública e privada de ensino do Distrito 
Federal e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída a política de conscientização, prevenção e combate ao 
bullying nos estabelecimentos de ensino das redes pública e privada do Distrito 
Federal.  

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se bullying a violência física ou 
psicológica, praticada intencionalmente e de maneira continuada, de índole cruel e 
de cunho intimidador e vexatório, por um ou mais alunos, contra um ou mais colegas 
em situação de fragilidade, com o objetivo deliberado de agredir, intimidar, humilhar, 
causar sofrimento e dano físico ou moral à vítima.  

Art. 3º São considerados práticas de bullying as ações e os comportamentos 
a seguir descritos, promovidos por aluno ou grupo de alunos:  

I – agredir física ou psicologicamente, de maneira reiterada, aluno em 
situação de hipossuficiência em relação ao agressor; 

II – fazer comentário ofensivo à honra e à reputação de aluno ou propalá-lo, 
inclusive pela internet e por meio de mídias sociais, de maneira a potencializar o 
dano causado ao estudante ofendido;  

III – utilizar expressões ofensivas e preconceituosas que revelem intolerância 
racial, religiosa, sexual, política, cultural e socioeconômica no trato com outros 
estudantes;  

IV – praticar, induzir ou incitar o preconceito ou adotar atitudes tendentes a 
promover o isolamento social de aluno;  

V – perseguir, dominar, tiranizar, incomodar, manipular, agredir, ferir e 
quebrar pertences de estudantes;  

VI – danificar, furtar ou roubar bens de alunos;  

VII – utilizar a internet para incitar a prática de atos de violência física ou 
psicológica contra alunos.  

Art. 4º Na hipótese de ocorrência de alguma das práticas descritas nos arts. 
2º e 3º desta Lei, a vítima do bullying, seus pais, representantes legais, ou qualquer 
pessoa que tenha conhecimento dos fatos poderão formalizar a denúncia perante os 
seguintes órgãos públicos e instituições: 
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I – a direção da escola pública ou privada na qual estejam matriculados os 
envolvidos na denúncia, sejam autores ou vítimas do bullying; 

II – a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal;  

III – o Conselho Tutelar competente;  

IV – o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

V – a Polícia Civil do Distrito Federal, em caso de atos tipificados como crime 
pela legislação penal ou ato infracional, conforme disposto na Lei federal nº 8.069, 
de 3 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e Adolescente. 

Art. 5º A direção da escola pública ou privada, ao tomar conhecimento da 
denúncia de bullying que envolva estudantes sob a sua responsabilidade, instaurará 
imediatamente procedimento administrativo para apuração dos fatos e das 
circunstâncias noticiadas, devendo ser concluído o procedimento e adotadas as 
providências cabíveis no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos. 

Parágrafo único. O disposto no caput não impede a adoção de medidas 
administrativas, pedagógicas e disciplinares, imediatas e urgentes, pela direção do 
estabelecimento de ensino, a fim de resguardar a vítima.  

Art. 6º No âmbito da política de conscientização, prevenção e combate ao 
bullying na rede escolar pública e privada do Distrito Federal, instituída por esta Lei, 
fica o Poder Público obrigado a desenvolver as seguintes ações, com o objetivo 
principal de reduzir a prática da violência nos estabelecimentos de ensino e promover 
a melhora do desempenho escolar:  

I – tornar público o debate sobre as principais causas e consequências 
decorrentes da prática do bullying nos estabelecimentos de ensino;  

II – realizar pesquisas a fim de identificar os fatores que estimulam e 
fomentam a prática do bullying nas escolas com vistas à implementação de ações 
preventivas e repressivas a tal prática;  

III – capacitar os profissionais da educação pública para a identificação do 
bullying, possibilitando a imediata adoção de medidas administrativas, pedagógicas e 
disciplinares de desestímulo e combate a tal comportamento; 

IV – exigir dos estabelecimentos privados de ensino a realização de 
programas de prevenção ao bullying; 

V – atender e orientar os envolvidos, seus pais e responsáveis legais, a fim 
de conscientizá-los sobre as consequências danosas do bullying, além de esclarecê-
los sobre as sanções administrativas e disciplinares;  

VI – criar mecanismos de envolvimento da família na política de 
conscientização, prevenção e combate ao bullying; 

VII – criar registro próprio dos casos de bullying em cada estabelecimento de 
ensino, de modo a possibilitar o conhecimento e o acompanhamento do problema, 
proibida a divulgação dessas informações ou de outras que exponham a privacidade 
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de alunos e profissionais da educação, evitando-se a exposição e a estigmatização 
das pessoas envolvidas; 

VIII – organizar, em cada escola, conselhos de segurança escolar ou grupos 
equivalentes, compostos por profissionais da educação, alunos, pais e responsáveis 
legais, com vistas à realização de seminários, palestras e debates, à distribuição de 
material didático especializado e à concretização de ações de integração de toda a 
comunidade escolar na prevenção e no combate ao bullying. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

 Brasília, 22 de maio de 2012 
124º da República e 53º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 24/5/2012. 
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LEI Nº 4.818, DE 27 DE ABRIL DE 2012 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a proibição de descartar 
resíduos sólidos em área não destinada a 
depósito ou coleta, no âmbito do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Para manter a cidade limpa e transitável, é proibido a qualquer 
cidadão depositar resíduos sólidos de qualquer natureza em áreas não destinadas 
pelo Poder Público.  

§ 1º Compreende-se como área proibitiva todo imóvel público ou privado, 
inclusive ruas e avenidas, não destinado a depósito de resíduos sólidos.  

§ 2º Ficam definidos como resíduos sólidos os materiais descritos no art. 4º 
da Lei nº 462, de 22 de junho de 1993.  

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei acarretará ao infrator, em 
ordem de gradação, as seguintes penalidades:  

I – advertência;  

II – multa.  

Parágrafo único. Qualquer cidadão poderá denunciar o descumprimento da 
proibição de que trata esta Lei.  

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar campanhas educativas e 
de conscientização de cidadãos e instituições acerca do disposto nesta Lei.  

Art. 4º Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias contados 
de sua publicação. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

 Brasília, 27 de abril de 2012 
124º da República e 53º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 4/5/2012. 
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LEI Nº 4.773, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2012 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a proibição de exibição, 
aluguel e venda de material pornográfico 
e erótico como DVDs, revistas, jornais e 
cartazes para menores de 18 anos em 
bancas de jornal, livrarias e locadoras de 
vídeos no âmbito do Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º As bancas de jornal, lojas ou videolocadoras no âmbito do Distrito 
Federal ficam proibidas de exibir, alugar ou vender para menores de dezoito anos 
material com conteúdo pornográfico, erótico ou inadequado.  

§ 1º Podem conter materiais pornográficos e eróticos: DVDs, revistas, 
jornais, livros e cartazes.  

§ 2º Os itens a seguir são considerados materiais com conteúdo 
pornográfico, erótico ou inadequado para menores:  

I – imagens de genitais humanos que sugiram atividade sexual;  

II – pessoas participando de relações sexuais;  

III – material proibido para menores;  

IV – materiais ou objetos cujo propósito seja gerar excitação sexual.  

Art. 2º Os materiais pornográficos e eróticos deverão ser guardados em 
local reservado e somente poderão ser expostos quando houver a solicitação de um 
cliente adulto.  

Art. 3º Os materiais pornográficos e eróticos devem ser comercializados em 
embalagens lacradas, com advertência de seu conteúdo. 

Art. 4º O não cumprimento do estabelecido nesta Lei implicará ao infrator: 

I – (VETADO). 

II – suspensão das atividades pelo prazo de até quinze dias, em caso de 
reincidência;  

III – cassação da inscrição de funcionamento junto aos órgãos do governo 
distrital, em caso de descumprimento por três vezes ou mais. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Brasília, 24 de fevereiro de 2012 
124º da República e 52º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 27/2/2012. 
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LEI Nº 4.708, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui, no calendário oficial de eventos do 
Distrito Federal, o Dia da Caminhada da 
Paz. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluído, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, o 
Dia da Caminhada da Paz, a ser realizado, anualmente, em domingo próximo ao dia 
24 de fevereiro, pelo Rotary Club do Gama e pela Casa da Amizade do Gama, com o 
apoio do Governo do Distrito Federal, na Região Administrativa do Gama – RA II. 

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.  

Brasília, 26 de dezembro de 2011 
124º da República e 52º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 27/12/2011. 
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LEI Nº 4.708, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui, no calendário oficial de eventos do 
Distrito Federal, o Dia da Caminhada da 
Paz. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluído, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, o 
Dia da Caminhada da Paz, a ser realizado, anualmente, em domingo próximo ao dia 
24 de fevereiro, pelo Rotary Club do Gama e pela Casa da Amizade do Gama, com o 
apoio do Governo do Distrito Federal, na Região Administrativa do Gama – RA II. 

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.  

Brasília, 26 de dezembro de 2011 
124º da República e 52º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 27/12/2011. 
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LEI Nº 4.707, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Cria a Semana de Arte e Cultura do Gama, 
Região Administrativa do Distrito Federal 
– RA II. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criada a Semana de Arte e Cultura do Gama, Região 
Administrativa do Distrito Federal RA II, a ser realizada, anualmente, no mês de 
outubro, na semana do aniversário da cidade do Gama.  

Art. 2º A Semana de Arte e Cultura do Gama tem por objetivo estimular as 
manifestações culturais da cidade com diversas modalidades de criação artística e 
folclórica. 

Art. 3º Ficam definidas as seguintes atividades mínimas para comemoração 
da Semana de Arte e Cultura do Gama: 

I – promoção de feiras, exposições, palestras, debates, apresentações e 
mostras durante a realização do evento; 

II – utilização da mídia para divulgação dos eventos e chamamento de toda 
a comunidade. 

Art. 4º A Semana de Arte e Cultura do Gama passa a integrar o calendário 
oficial de eventos do Distrito Federal.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 26 de dezembro de 2011 
124º da República e 52º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 27/12/2011. 
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LEI Nº 4.671, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Altera a Lei nº 3.677, de 13 de outubro de 
2005, que Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da instalação de reservatórios de 
captação de água para as unidades 
habitacionais do Distrito Federal e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º A Ementa da Lei nº 3.677, de 13 de outubro de 2005, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de reservatórios de 
captação de água para as unidades habitacionais e comerciais do 
Distrito Federal. 

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 3.677 de 13 de outubro de 2005, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 1º Os novos empreendimentos imobiliários residenciais 
coletivos ou individuais e os novos empreendimentos comerciais e 
industriais com área computável construída igual ou superior a 
300m², no Distrito Federal, ficam obrigados a dispor de coletores, 
caixa de armazenamentos e distribuidores para água da chuva. 

§ 1º Excetuam-se os empreendimentos imobiliários 
residenciais individuais inseridos em Zonas Especiais de Interesse 
Social – ZEIS, nos termos do Estatuto da Cidade, e em Áreas de 
Regularização de Interesse Social – ARIS, nos termos do Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial de 2009 – PDOT/2009. 

§ 2º A adequação a que se refere o caput será de 
competência e responsabilidade do proprietário do estabelecimento. 

§ 3º A instalação do reservatório é condição necessária à 
concessão do habite-se. 

§ 4º A caixa coletora de água da chuva será proporcional ao 
número de unidades habitacionais nos empreendimentos residenciais 
ou à área construída nos empreendimentos comerciais. 

§ 5º As caixas coletoras de água da chuva serão separadas 
das caixas coletoras de água potável e devem ser construídas de 
acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. 

§ 6º A utilização da água da chuva será para usos 
secundários como lavagem de prédios, lavagem de automóveis, 



 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE AGACIEL MAIA 
 

73 

irrigação de jardins, limpeza, descarga de vaso sanitário, entre 
outros, sendo vedada a sua utilização nas canalizações de água 
potável. 

Art. 3º Fica acrescido à Lei nº 3.677 o seguinte art. 2º-A: 

Art. 2º-A Os novos projetos de construção civil terão o prazo 
de dois anos, contados da publicação desta Lei, para se adequarem 
ao seu cumprimento. 

Art. 4º A área a ser ocupada pelo dispositivo de aproveitamento de água da 
chuva e seu reservatório não será computada para efeito de cálculo do índice de 
aproveitamento. 

Art. 5º A área de projeção máxima da edificação, segundo o cálculo da taxa 
de ocupação, será acrescentada da área a ser ocupada pelo dispositivo de 
aproveitamento de água da chuva e seu reservatório. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 10 de novembro de 2011 
123º da República e 52º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 11/11/2011. 
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LEI Nº 4.652, DE 18 DE OUTUBRO DE 2011 
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Cria, no âmbito do Distrito Federal, o 
Programa de Valorização Profissional 
junto aos apenados em regime 
semiaberto e aos egressos do Sistema 
Penitenciário, conforme especifica. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criado, no âmbito do Distrito Federal, o Programa de Valorização 
Profissional junto aos apenados em regime semiaberto e aos egressos do Sistema 
Penitenciário. 

Parágrafo único. O Programa tem por finalidade reintegrar à sociedade os 
apenados em regime semiaberto e os egressos do Sistema Penitenciário do Distrito 
Federal, dando-lhes condições de trabalhar, produzir e recuperar sua dignidade. 

Art. 2º Os editais de licitação para contratação de empresas para o 
fornecimento de bens ou a prestação de serviços ao Distrito Federal deverão possuir 
cláusula exigindo dos licitantes que comprovem possuir, em seus quadros de 
empregados, ao menos 3% (três por cento) de apenados em condições de exercer 
trabalho externo ou egressos do Sistema Penitenciário. (Artigo vetado pelo Governador, 
mas mantido pela Câmara Legislativa. Promulgação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 
24/5/2012.) 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 18 de outubro de 2011 
123º da República e 52º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 19/10/2011. 
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LEI Nº 4.629, DE 23 DE AGOSTO DE 2011  
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Inclui no calendário oficial de eventos do 
Distrito Federal a Semana Cultural de São 
Sebastião, a ser comemorada no período 
de 19 a 25 de junho. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluída, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, a 
Semana Cultural de São Sebastião, a ser comemorada no período de 19 a 25 de 
junho. 

Art. 2º A Semana Cultural de São Sebastião incentivará a participação de 
artistas e agentes culturais da comunidade local na realização do evento, que 
também contará com estudantes da rede de escolas públicas e privadas da cidade. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 23 de agosto de 2011 
123º da República e 52º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 26/8/2011. 
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LEI Nº 4.624, DE 23 DE AGOSTO DE 2011  

(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da gratuidade nos 
estacionamentos nos casos que menciona e dá 

outras providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 

Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Ficam dispensados do pagamento de taxas referentes ao uso de estacionamentos 

cobrados por shopping centers e hipermercados, instalados no Distrito Federal, os clientes que 
comprovarem despesa correspondente a pelo menos 2 (duas) vezes o valor da referida taxa. 

§ 1º A gratuidade a que se refere o caput só será efetivada mediante a apresentação de 
notas fiscais que comprovem a despesa efetuada no estabelecimento. 

§ 2º As notas fiscais deverão necessariamente datar do dia no qual o cliente pleiteia a 

gratuidade. 

Art. 2º O período de permanência de até 60 (sessenta) minutos do veículo no 

estacionamento dos estabelecimentos citados no art. 1º deverá ser gratuito. 

Art. 3º O benefício previsto nesta Lei só poderá ser recebido pelo cliente que permanecer 

por, no máximo, 6 (seis) horas no interior do shopping center ou hipermercado. 

§ 1º O tempo de permanência do cliente no interior do estabelecimento deverá ser compro-
vado por meio da emissão de um documento que comprove a sua entrada no estacionamento daquele 

estabelecimento. 

§ 2º Caso o cliente ultrapasse o tempo previsto para a concessão da gratuidade, passará a 

vigorar a tabela de preços para o estacionamento utilizada normalmente pelo estabelecimento. 

Art. 4º Ficam os shopping centers e hipermercados obrigados a divulgar o conteúdo desta 

Lei por meio da colocação de cartazes em suas dependências. 

Art. 5º O desrespeito a este diploma legal implicará ao infrator as seguintes sanções nessa 
ordem: 

I – advertência; 

II – multa; 

III – cassação do alvará de funcionamento. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 23 de agosto de 2011 
123º da República e 52º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 26/8/2011. 
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