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II - o art. 1º, caput, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica assegurada aos professores do sistema de ensino do Distrito Federal e do sistema
federal de ensino a concessão de desconto de 50% na aquisição de ingressos para eventos
artísticos, culturais e desportivos realizados no Distrito Federal.
III - o art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se a todos os professores das redes pública e particular do
Distrito Federal e do sistema federal de ensino que estejam em exercício de suas atividades
educacionais ou aposentados.
IV - O art. 3º, caput e I, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º O atestamento da condição de professor do sistema de ensino do Distrito Federal ou
do sistema federal de ensino se dá mediante a apresentação de:
I - carteira funcional de professor da rede pública de ensino do Distrito Federal ou do sistema
federal de ensino;
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de março de 2016
DEPUTADA CELINA LEÃO

Presidente

LEI Nº 5.643, DE 22 DE MARÇO DE 2016
(Autoria do Projeto: Deputado Raimundo Ribeiro)

Dispõe sobre a instalação de fraldário nos banheiros dos estabelecimentos comerciais.
A 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:
Art. 1º Os estabelecimentos comerciais cuja metragem seja superior a 300m2 que não
disponham de banheiros familiares devem instalar fraldário dentro dos banheiros.
§ 1º Os banheiros devem disponibilizar ambiente limpo e higienizado, com garantia de
segurança para pais e responsáveis.
§ 2º Nos casos em que não haja espaço disponível para a instalação de fraldário dentro dos
banheiros, este pode ser instalado em espaços alternativos e acessíveis a ambos os sexos,
desde que o espaço e o ambiente sejam adequados e assegurem privacidade.
Art. 2º Para os fins de aplicação desta Lei, consideram-se estabelecimentos comerciais:
I - supermercados;
II - shopping centers;
III - parques;
IV - restaurantes;
V - lanchonetes;
VI - centros comerciais;
VII - feiras permanentes;
VIII - hospitais;
IX - teatros.
Art. 3º Restaurantes e lanchonetes estabelecidos no interior de shopping centers, centros
comerciais ou supermercados estão isentos da obrigação de que trata esta Lei, desde que
disponíveis banheiros familiares na área de uso comum.
Art. 4º Os responsáveis pelos estabelecimentos mencionados no art. 2º que descumpram o
disposto nesta Lei incorrem nas seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa.
Parágrafo único. O Poder Executivo deve regular, via decreto, o valor e a aplicação da multa
mencionada no inciso II.
Art. 5º Os estabelecimentos têm prazo de 180 dias, a contar da entrada em vigor desta Lei,
para adaptarem-se.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de março de 2016
DEPUTADA CELINA LEÃO

Presidente

LEI Nº 5.644, DE 22 DE MARÇO DE 2016
(Autoria do Projeto: Deputado Julio César)

Revoga dispositivos da Lei nº 2.402, de 15 de junho de 1999, que institui o Programa Bolsa
Atleta.
A 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:
Art. 1º Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 2.402, de 15 de junho de
1999:
I - art. 3º, V;
II - inciso III da alínea D do Anexo IV.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de março de 2016
DEPUTADA CELINA LEÃO

Presidente

LEI Nº 5.645, DE 22 DE MARÇO DE 2016
(Autoria do Projeto: Deputada Celina Leão)

Altera a Lei nº 4.011, de 12 de setembro de 2007, que dispõe sobre os serviços de transporte
público coletivo integrantes do Sistema de Transporte do Distrito Federal, instituído pela Lei
Orgânica do Distrito Federal, e dá outras providências.
A 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:
Art. 1º A Lei nº 4.011, de 12 de setembro de 2007, fica alterada como segue:
I - o art. 5º passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
§ 3º O Serviço Complementar é composto pelos seguintes serviços:
I - Serviço Complementar Seletivo - SCS;
II - Serviço Complementar Executivo - SCE.
II - o art. 13 passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:
§ 1º Os veículos listados no art. 5º, § 3º, devem operar somente com lotação de passageiros
sentados e seguir tabela de horário fixa.
§ 2º Os veículos devem operar com sensores de portas com bloqueio de movimento, sistema
de bilhetagem eletrônica e dispositivo de Sistema de Posicionamento Global - GPS que deve
controlar, inclusive, a velocidade da via.

III - o art. 17 passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
§ 3º As tarifas dos serviços do art. 5º, § 3º, são diferenciadas.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de março de 2016
DEPUTADA CELINA LEÃO

Presidente

LEI Nº 5.646, DE 22 DE MARÇO DE 2016
(Autoria do Projeto: Deputada Telma Rufino)

Altera a Lei nº 2.105, de 8 de outubro de 1998, que dispõe sobre o Código de Edificações
do Distrito Federal.
A 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:
Art. 1º A Lei nº 2.105, de 8 de outubro de 1998, passa a vigorar com as alterações
estabelecidas a seguir:
I - o art. 165, I, passa a vigorar com a seguinte redação:
I - por descumprimento do disposto nesta Lei e em demais instrumentos legais, após
expirado o prazo consignado para a correção das irregularidades que originaram a penalidade
de advertência;
II - é suprimido o art. 165, II;
III - é suprimido o art. 174, § 2º;
IV - o art. 178, caput, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 178. A demolição total ou parcial da obra é imposta ao infrator quando se trate de
construção em desacordo com a legislação que não seja passível de alteração do projeto
arquitetônico para adequação à legislação vigente, assegurado o contraditório em proce-
dimento administrativo prévio, ressalvados os casos descritos neste artigo.
V - o art. 178 é acrescido dos seguintes §§ 5º, 6º, 7º e 8º:
§ 5º Concluído o contraditório, é apresentado relatório final pela autoridade administrativa
competente.
§ 6º Caso fique deliberado pela necessidade de demolição total ou parcial, o infrator é
comunicado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias.
§ 7º Caso se trate de construção em área pública, o relatório final é encaminhado ao órgão
competente para adoção das providências necessárias à desocupação da área.
§ 8º É instaurado processo administrativo para demolições em área pública, se for observado
o seguinte:
I - característica de edificação unifamiliar habitada;
II - edificação construída em área com processo de regularização iniciado ou inserida na Lei
Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, e suas modificações;
III - edificação em área consolidada conforme o art. 47, II, de a a e, da Lei federal nº 11.977,
de 7 de julho de 2009, o art. 3º da Lei nº 4.996, de 19 de dezembro de 2012, e o art. 2º do
Decreto nº 34.210, de 13 de março de 2013;
IV - construída em lote que já possua Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU, devidamente adimplente.
VI - o art. 178, § 4º, passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 4º O valor do serviço de demolição previsto no § 3º é cobrado conforme disponha tabela
de preço unitário constante da regulamentação desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de março de 2016
DEPUTADA CELINA LEÃO

Presidente

LEI Nº 5.648, DE 29 DE MARÇO DE 2016.
(Autoria do Projeto: Deputada Sandra Faraj)

Assegura ações e diretrizes para a implantação do Sistema Distrital de Prevenção a Roubo,
Furto e Comércio Ilegal de Bicicletas e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LE-
GISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE
LEI:
Art. 1º Ficam asseguradas ações e diretrizes para a implantação do Sistema Distrital de
Prevenção a Roubo, Furto e Comércio Ilegal de Bicicletas.
Parágrafo único. O Sistema de que trata o caput deve ser desenvolvido, observadas as
seguintes ações:
I - estímulo à identificação pelos proprietários das bicicletas;
II - divulgação e conscientização da importância da identificação das bicicletas;
III - (V E T A D O).
IV - redução do índice de roubos e furtos ocorridos no Distrito Federal;
V - incremento para a comunicação de roubos, extravios e furtos de bicicletas;
VI - estímulo e divulgação da importância da utilização de chip rastreador com Sistema de
Posicionamento Global - GPS instalado no quadro da bicicleta;
VII - implantação do selo de segurança do registro da bicicleta.
Art. 2º Os estabelecimentos que comercializam bicicletas devem fazer constar o número de
série nas notas fiscais de compra, de forma a identificar o produto adquirido.
§ 1º A obrigação de que trata o caput também se aplica à pessoa física no ato da venda para
terceiros, a qual deve emitir recibo em que conste o número de série da bicicleta.
§ 2º (V E T A D O).
I - (V E T A D O).
II - (V E T A D O).
Art. 3º (V E T A D O).
Art. 4º (V E T A D O).
Art. 5º (V E T A D O).
Art. 6º (V E T A D O).
Art. 7º (V E T A D O).
Art. 8º (V E T A D O).
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de março de 2016
128º da República e 56º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG


