GDF/CLDF – Leis de 2016
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07/01/2016 Celina Leão
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07/01/2016 Professor Israel
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07/01/2016 Chico Vigilante
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07/01/2016 Rafael Prudente
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07/01/2016 Ricardo Vale
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07/01/2016 Liliane Roriz

5.610

17/02/2016 Joe Valle
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22/02/2016 Cristiano Araújo
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26/02/2016 Rodrigo Delmasso
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26/02/2016 Bispo Renato Andrade
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26/02/2016 Joe Valle
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26/02/2016 Ricardo Valle
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26/02/2016 Wasny de Roure
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03/03/2016 Joe Valle
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03/03/2016 Telma Rufino

5.619

03/03/2016 Luzia de Paula

Estabelece que as escolas públicas e privadas
devem garantir vaga para o ano subsequente
aos alunos já cursando naquela escola
Estabelece que as obras de pavimentação
executadas pelo Poder Público devem utilizar,
sempre que possível, resíduos reciclados
Institui o Dia Distrital da Pessoa com Altas
Habilidades ou Superdotação no dia 11 de
novembro
Estabelece que devem ser doados a instituições
filantrópicas e de caridade brinquedos, roupas,
calçados, materiais escolares e artigos esportivos
apreendidos em virtude de falsificação,
contrabando ou qualquer outra situação irregular
Dispõe sobre o exercício da soberania popular
mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular

Autoriza o Poder Executivo a arcar com 90%
das despesas de manutenção da Catedral
Metropolitana de NS Aparecida
Dispõe sobre a responsabilidade dos grandes
geradores de resíduos sólidos
Institui a Semana Distrital de Valorização da
Vida
Assegura que as famílias de crianças com
deficiência ou que padeçam de doença
crônica possuem direito a atendimento
especial de caráter multidisciplinar
Institui uma multa de R$ 50,00 por dia ao
responsável pelo estacionamento privado que
descumprir a Lei 258 sobre reserva de vagas
reservadas para deficientes
Institui diretrizes para a Política Distrital de
Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo
do Bambu
Declara o Rock Brasiliense como Patrimônio
Cultural Imaterial do Distrito Federal
Declara o Centro Cultural Itapuã, no Gama,
patrimônio cultural material do Distrito
Federal
Institui a política distrital de incentivo à
permanência de jovens e adultos no meio
rural por meio da qualificação da oferta
educacional alternativa
Estabelece medidas de emergência para a
redução do desperdício de água
Proíbe o lançamento de efluentes que
contenham corantes em rios, ribeirões,
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03/03/2016 Celina Leão
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03/03/2016 Lira
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03/03/2016 Telma Rufino
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09/03/2016 Sandra Faraj
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09/03/2016 Agaciel Maia
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14/03/2016 Rodrigo Delmasso
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14/03/2016 Reginaldo Veras + Executivo
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15/03/2016 Bispo Renato Andrade +
outros
15/03/2016 Joe Valle
15/03/2016 Claudio Abrantes
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15/03/2016 Julio Cesar e Prof. Israel

córregos, lagos, represas e demais corpos
d'água e determina a classificação dos
corantes como contaminantes ambientais.
Declara Brasília-Brasil e Tel Aviv-Israel Cidades
Irmãs
Fica denominado “Viaduto Renato Russo” o
que liga o Eixo Monumental à Estrada Parque
Indústria e Abastecimento - EPIA
Estabelece o aniversário do Setor Habitacional
Pôr do Sol, localizado em Ceilândia, no dia 17
de abril
Altera a Lei nº 3.639, de 28/07/2005, sobre a
implantação de ciclovias nas rodovias,
obrigando a previsão de ciclovias, ciclofaixas e
infraestrutura cicloviária em todos os projetos
de obras de construção, ampliação ou
adequação de vias públicas, trechos urbanos
das rodovias e estradas em fase de construção
executadas pelo Governo do Distrito Federal
ou mediante convênio com transferência
voluntária de recursos do orçamento do
Distrito Federal
Determina a todas as concessionárias e lojas
de venda de automóveis que seja plantada
uma muda arbórea a cada automóvel zero
quilômetro vendido no DF
Institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e
Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia
Altera a Lei nº 4.266, de 11/12/2008,
especificando que o professor contratado por
tempo determinado terá a remuneração
correspondente aos vencimentos do padrão
inicial da Carreira Magistério Público do DF,
adicionadas das eventuais Gratificações
previstas em lei
Regulamenta a comercialização de alimentos
em food truck
Regulamenta a prática de equoterapia no DF
Destina, preferencialmente, as unidades
residenciais localizadas no pavimento térreo
aos portadores de necessidades especiais
permanentes e aos idosos que se encontrem
regularmente inscritos nos programas
habitacionais do DF
Determina que, em cada Região
Administrativa, devem ser definidas vias
públicas ou trechos de vias públicas a terem o
tráfego de veículos automotores interrompido
nos domingos e nos feriados nacionais, no
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16/03/2016 Poder Executivo
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17/03/2016 Poder Executivo
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22/03/2016 Wasny de Roure
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22/03/2016 Chico Leite
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22/03/2016 Joe Valle
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22/03/2016 Claudio Abrantes
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22/03/2016 Chico Vigilante
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22/03/2016 Liliane Roriz
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22/03/2016 Robério Negreiros
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22/03/2016 Agaciel Maia
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22/03/2016 Bispo Renato Andrade
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22/03/2016 Prof. Israel Batista

horário das 6h às 18h, para criação de “Rua do
Lazer”
Altera a Lei nº 5.323, de 17/03/2014, que
dispõe sobre a prestação do serviço de táxi
Dispõe sobre polo atrativo de trânsito
previsto no Código de Trânsito Brasileiro
Dispõe sobre a realização do Circuito de
Quadrilhas Juninas
Dispõe sobre medidas de proteção a vítimas e
testemunhas relacionadas em boletins de
ocorrência e inquéritos policiais
Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação
de aviso da presença de Organismo
Geneticamente Modificado em alimentos
destinados ao consumo humano e animal
produzidos, industrializados e comercializados
no DF
Dispõe sobre a obrigatoriedade de o Governo
do Distrito Federal disponibilizar na internet e
no DODF a demanda reprimida da saúde
Altera dispositivos da Lei nº 4.761, de
14/02/2012, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da cirurgia plástica
reparadora da mama nos casos de mutilação
decorrentes de tratamento de câncer
Isenta de IPVA, IPTU e TLP o imóvel com até
120 metros quadrados de área construída
cujo titular, maior de 60 anos, seja
aposentado ou pensionista, receba até 2
salários mínimos mensais, utilize o imóvel
como sua residência e de sua família e não
seja possuidor de outro imóvel
Institui que nas peças publicitárias e nas
propagandas realizadas pelos órgãos da
Administração Pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes do Distrito Federal em
que se utilize a exposição de pessoas, é
reservado o percentual de, no mínimo, 5%
para pessoas com deficiência
Assegura a reserva de no mínimo 3 vagas
privativas destinadas aos advogados nos
estacionamentos dos Poderes do DF
Limita à metade da capacidade máxima do
veículo para passageiros sentados o número
máximo de passageiros transportados em pé
nos veículos que operam linhas do modo
rodoviário do Sistema de Transporte Público
Coletivo do DF
Fica assegurada aos professores do sistema de
ensino do DF e do sistema federal de ensino a
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22/03/2016 Raimundo Ribeiro
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22/03/2016 Julio César
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22/03/2016 Celina Leão
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22/03/2016 Telma Rufino

5.647

22/03/2016 Cristiano Araújo
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29/03/2016 Sandra Faraj
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31/03/2016 Ricardo Vale, Wasny de
Roure, Julio César
01/04/2016 Joe Valle
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07/04/2016 Poder Executivo
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07/04/2016 Poder Executivo
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13/04/2016 Rafael Prudente
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27/04/2016 Poder Executivo, Rodrigo
Delmasso, Prof. Reginaldo

concessão de desconto de 50% na aquisição
de ingressos para eventos artísticos, culturais
e desportivos realizados no DF
Obriga os estabelecimentos comerciais cuja
metragem seja superior a 300m2 que não
disponham de banheiros familiares a instalar
fraldário dentro dos banheiros
Revoga dispositivos da Lei nº 2.402, de
15/06/1999, que institui o Programa Bolsa
Atleta
Determina que os veículos do Serviço
Complementar Seletivo – SCS e do Serviço
Complementar Executivo – SCE devem operar
somente com lotação de passageiros
sentados, seguir tabela de horário fixa, 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.
Altera a Lei nº 2.105, de 8/10/1998, que
dispõe sobre o Código de Edificações do DF,
em seu Art. 178, instituindo que 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 procedimento
administrativo prévio (...)
Institui a política de transição entre mandatos
do Poder Executivo distrital
Assegura ações e diretrizes para a
implantação do Sistema Distrital de Prevenção
a Roubo, Furto e Comércio Ilegal de Bicicletas
Cria o Programa de Incentivo ao Esporte
Amador do DF
Estabelece diretrizes para o Programa DF
Limpo
Abre crédito especial de R$ 3.495.291,00 para
o Brasília sem Fronteira
Abre crédito especial de R$ 7.810.188,00 para
o PRONATEC
Institui a meia-entrada em espetáculos
teatrais e musicais, exposições de arte,
exibições cinematográficas e demais
manifestações culturais e esportivas para os
profissionais de vigilância e segurança
Altera a Lei nº 4.595, de 14/07/2011, que
revoga a Lei nº 2.510, de 29/12/1999, que
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Veras, Agaciel Maia, Liliane
Roriz
29/04/2016 Poder Executivo
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03/05/2016 Rodrigo Delmasso
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03/05/2016 Luzia de Paula
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05/05/2016 Defensoria Pública
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25/05/2016 Julio César
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25/05/2016 Wasny de Roure
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02/06/2016 Rafael Prudente
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01/07/2016 TCDF
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01/07/2016 Mesa Diretora da CLDF
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05/07/2016 Sandra Faraj
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05/07/2016 Poder Executivo
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13/07/2016 Luzia de Paula
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13/07/2016 Agaciel Maia

institui o Regime Tributário Simplificado do
Distrito Federal - SIMPLES CANDANGO
Abre crédito adicional de R$ 100.719.000,00
para vários programas
Institui o Selo Empresa Amiga da Terceira
Idade
Dispõe sobre a isenção de taxas pela emissão
de segunda via de documentos às vítimas de
catástrofe natural
Estrutura o Quadro de Pessoal próprio da
Defensoria Pública
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os
estabelecimentos que comercializam
alimentos e bebidas procederem à regular
higienização das cestas de mão e dos
carrinhos de compras utilizados para
acondicionamento de produtos
Inclui o Festival de Música Popular do Gama FMPG no calendário oficial de eventos do DF
Altera a Lei nº 5.590, de 23/12/2015,
prorrogando a autorização do motor dianteiro
aos miniônibus operados pelos sistemas de
transporte coletivo até o ano de 2018, em
razão das especificidades da operação de suas
linhas circulares e alimentadoras
Dispõe sobre a recomposição das tabelas de
remuneração do Quadro de Pessoal dos
Serviços Auxiliares do TCDF, com aumento de
8% a partir de 01/10/2016; 5% a partir de
01/08/2017; 5% a partir de 01/08/2018
Dispõe sobre a recomposição das tabelas de
remuneração do Quadro de Pessoal da CLDF,
com aumento de 8% a partir de 01/10/2016;
5% a partir de 01/08/2017; 5% a partir de
01/08/2018
Institui e inclui, no calendário oficial de
eventos, o Dia do Síndico, a ser comemorado
anualmente no dia 30 de novembro
Abre crédito adicional de R$ 174.620.474,00
para vários programas
Obriga a disponibilização em sala de aula de
cadeiras de braço para alunos canhotos
matriculados em instituições das redes
pública e particular de ensino do DF
Institui e inclui no calendário oficial de
eventos do DF o Dia Distrital de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, realizado anualmente em 18 de
maio
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13/07/2016 Roosevelt Vilela
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13/07/2016 Chico Leite
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13/07/2016 Robério Negreiros
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13/07/2016 Rodrigo Delmasso
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15/07/2016 Poder Executivo e Luzia de
Paula
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15/07/2016 Rodrigo Delmasso
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15/07/2016 Rafael Prudente
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15/07/2016 Agaciel Maia

5.676

15/07/2016 Celina Leão
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15/07/2016 Liliane Roriz

Institui o Programa de Incentivo de
Regularização de Débitos Não Tributários do
Distrito Federal – REFIS-N
Institui o Certificado Selo-Solidariedade, a ser
conferido às pessoas que contribuam para o
Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal - FDCA-DF
Obriga hipermercados, supermercados,
mercados e afins a acomodarem, para
exibição única, específica e de destaque,
produtos alimentícios para pessoas com
diabetes, doença celíaca e intolerância a
lactose
Institui e inclui no calendário de eventos do
DF o Dia Distrital de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Epilepsia, evento a ser realizado
em 26 de março de cada ano
Institui o Programa Bolsa Educação Infantil Pré-escola, destinado ao atendimento de
crianças na faixa etária de 4 a 5 anos
Altera dispositivos da Lei nº 226, de
30/12/1991, que dispõe sobre o controle da
comercialização da cola de sapateiro e outros
produtos derivados do benzeno, tolueno,
xileno, clorofórmio e éter
Determina às empresas prestadoras de
serviços de eventos, formaturas, cerimoniais,
aniversários e assemelhados a obrigação de
oferecer o seguro-garantia aos contratantes
de seus serviços. A adoção do seguro-garantia
é opcional, cabendo unicamente à parte
contratante o seu aceite, e ele deve ser
oferecido de forma clara e objetiva pelo
contratado
Assegura a realização da Semana de
Conscientização e Incentivo à Doação de
Sangue, a realizar-se na primeira semana do
mês de novembro de cada ano
Assegura o acesso e a permanência dos cães
utilizados em terapia assistida em qualquer
local público e privado do DF. Consideram-se,
para os efeitos desta Lei, cães utilizados em
terapia assistida por animais aqueles que
auxiliam nas terapias em geral e nas
atividades de educação, socialização de
pessoas, inclusive crianças com necessidades
especiais e pessoas em situação de risco social
ou em tratamento de dependência química
Obriga os centros de saúde e os hospitais
públicos e particulares que possuem
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19/07/2016 Telma Rufino

5.679

19/07/2016 Telma Rufino

5.680

19/07/2016 Telma Rufino

5.681

19/07/2016 Telma Rufino

maternidade, bem como qualquer outro
instrumento de saúde relacionado ao
atendimento pré-natal, a informar as
gestantes sobre seus direitos previdenciários,
sobretudo o constante no art. 71 da Lei
federal nº 8.213, de 24/07/1991. Para o
cumprimento do disposto no caput, as
unidades dispostas devem, sem prejuízo de
outras formas, afixar placas informativas com
os seguintes dizeres: "Gestante, informe-se
sobre seu direito ao salário-maternidade"
Obriga a Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal - METRÔ/DF a destinar vagões
exclusivos para mulheres e pessoas com
deficiência nos horários de pico matutino e
vespertino. § 1º São de uso misto os vagões
não destinados ao uso exclusivo de mulheres
e pessoas com deficiência. § 2º Excetua-se da
exclusividade prevista neste artigo o
transporte feito pelos trens aos sábados,
domingos e feriados
Estabelece percentual mínimo de 50 % de
vagas para nomeação de mulheres nos órgãos
da administração direta, indireta e
fundacional dos Poderes Executivo e
Legislativo do DF. A apuração do percentual
estabelecido no caput se dá pelo total de
cargos comissionados no âmbito dos Poderes
Altera a Lei nº 3.877, de 26/06/2006, que
passa a vigorar com a seguinte redação: § 3º
Será conferida prioridade de atendimento às
famílias com mulheres responsáveis pela
unidade familiar, com pessoas com mais de
sessenta anos, com pessoas com deficiência e
às famílias removidas de áreas de risco
Determina os seguintes prazos para
atendimento médico em órgãos públicos de
saúde no âmbito do Distrito Federal: I consulta com profissional médico de clínica
geral: atendimento imediato, por ordem de
chegada, mediante comparecimento do
paciente interessado no local, observando-se
o prazo máximo de 45 minutos para o
atendimento; II - consulta com profissional
médico especialista: atendimento em até 3
dias úteis após solicitação do paciente
interessado ou encaminhamento pelo clínico
geral; III - cirurgias e exames laboratoriais
emergenciais: atendimento imediato após
encaminhamento pelo profissional médico de
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21/07/2016 Robério Negreiros
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28/07/2016 Poder Executivo
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28/07/2016 Poder Executivo
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01/08/2016 Cristiano Araújo
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01/08/2016 Agaciel Maia
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01/08/2016 Chico Leite
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01/08/2016 Cláudio Abrantes
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01/08/2016 Julio Cesar

clínica geral ou pelo especialista; IV - exames
laboratoriais de rotina para diagnósticos:
atendimento em até 15 dias úteis após a
solicitação do profissional médico de clínica
geral ou do especialista
Altera a Lei nº 4.090, de 30/01/2008, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da presença
de intérprete de LIBRAS -Língua Brasileira de
Sinais nas aulas teóricas ministradas nos
Centros de Formação de Condutores - CFCs,
para incluir penalidade em caso de
descumprimento (multa de R$ 5.000,00)
Abre crédito adicional de R$ 60.838.164,00
para vários programas
Abre crédito adicional de R$ 14.245.803,00
para vários programas
Obriga o órgão próprio do Poder Executivo a
disponibilizar, por meio de seu site oficial, o
número de leitos de Unidade de Terapia
Intensiva - UTI em cada unidade de saúde
credenciada pelo Sistema Único de Saúde SUS, no Distrito Federal. Entendem-se por
unidade de saúde: clínicas, hospitais, prontoatendimento, emergência e quaisquer outras
que constem dos registros do SUS como
detentoras de leitos de UTI credenciados. São
informados separadamente os leitos de UTI
que estejam ocupados, vagos, em
manutenção e desativados
Institui a Campanha Permanente de
Informação, Prevenção e Combate à
Depressão
Altera os arts. 1º, caput, e 4º da Lei nº 4.770,
de 22/02/2012, que dispõe sobre os critérios
de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens e na contratação de obras e serviços
pelo DF
Altera o art. 1º da Lei nº 4.660, de
18/10/2011, que obriga os fornecedores
situados no DF que ofertam ou comercializam
produtos ou serviços pela Internet a
informarem seu endereço para fins de
citação, bem como o número de telefone e
correio eletrônico destinados ao atendimento
de reclamações dos consumidores
Obriga a divulgação do Disque Denúncia
Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes, o Disque 100, em
eventos de porte grande e especial em que
haja exibição em telas de projeção. Esta
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01/08/2016 Lira
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02/08/2016 Poder Executivo

5.692

02/08/2016 Prof. Reginaldo Veras
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02/08/2016 Wellington Luiz

5.694

02/08/2016 Chico Vigilante
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03/08/2016 Poder Executivo

5.696

08/08/2016 Poder Executivo

divulgação deve ocupar o espaço mínimo de
5% da área útil da tela de projeção e conter o
seguinte texto: "Exploração sexual de criança
e adolescente é crime. Denuncie! Disque 100"
Institui o Dia de Combate à Intolerância
Religiosa, a ser comemorado anualmente em
25 de outubro
Dispõe sobre a regulamentação da prestação
do Serviço de Transporte Individual Privado de
Passageiros Baseado em Tecnologia de
Comunicação em Rede (Lei do Uber)
Institui o Selo Empresa Amiga da Escola no
Distrito Federal, com o objetivo de incentivar
pessoas jurídicas a contribuírem para a
melhoria da qualidade do ensino na rede
pública distrital. Para fazer jus ao Selo
Empresa Amiga da Escola, a empresa deve
comprovar que contribui com pelo menos 2
das seguintes ações: I - doação de
equipamentos a escolas públicas do Distrito
Federal; II - realização de obras de
manutenção, conservação ou reparos em
escolas públicas do Distrito Federal; III fornecimento de material escolar a alunos de
escolas públicas do Distrito Federal; IV fornecimento de material de uso coletivo das
escolas públicas do Distrito Federal; V fornecimento de serviços diversos
Institui o Banco de Sangue Virtual, constituído
mediante cadastramento de servidores
públicos do Distrito Federal que desejem ser
doadores de sangue, em parceria com a
Fundação Hemocentro de Brasília
Obriga os supermercados e os hipermercados
do DF a prevenir e evitar o desperdício de
alimentos cuja data de validade esteja perto
do vencimento. Os estoques destes alimentos
que não sejam vendidos devem ser
destinados a instituições de caridade ou
empenhados no bem-estar social. As sobras
alimentícias podem também ser
encaminhadas para produção de ração animal
e compostagem agrícola. Estão sujeitos à
observância do disposto nesta Lei os
estabelecimentos comerciais que tenham
tamanho superior a 400 metros quadrados
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
o exercício financeiro de 2017 (PLOA)
Assegura pelo Distrito Federal o pagamento
da taxa de inscrição no Programa de Avaliação
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23/08/2016 Chico Vigilante
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23/08/2016 Cristiano Araújo
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23/08/2016 Luzia de Paula
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23/08/2016 Rodrigo Delmasso

5.701

23/08/2016 Raimundo Ribeiro
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23/08/2016 Ricardo Vale
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23/08/2016 Ricardo Vale
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29/08/2016 Sandra Faraj

5.705

29/08/2016 Liliane Roriz

Seriada da Universidade de Brasília - PAS/UnB,
nos subprogramas PAS-1 e PAS-2, aos
estudantes de Ensino Médio matriculados na
Rede Pública de Ensino que atendam aos
seguintes critérios, cumulativamente: I - renda
familiar per capita igual ou inferior a 1 salário
mínimo e meio; II - frequência igual ou
superior a 75% das aulas ministradas até o
momento da inscrição
Inclui no calendário oficial de eventos do DF o
Festival do Japão, realizado anualmente no
mês de julho
Dispõe sobre a publicação das despesas
realizadas por meio de Suprimento de Fundos
Obriga a afixação, nas salas de aula dos
estabelecimentos públicos e particulares de
ensino, de aviso contendo o número do
telefone do DisqueDenúncia, com o intuito de
combater qualquer tipo de violência, abuso
ou assédio sexual cometido contra menores
de idade
Institui o Selo Empresa Sustentável, concedido
às empresas do setor privado instaladas no
território do DF que comprovem a adoção de
práticas de sustentabilidade ambiental em sua
cadeia produtiva ou na prestação de serviço
Cria o Programa de Identificação Assistencial
dos beneficiários dos programas assistenciais
mantidos pelo Governo do Distrito Federal GDF
Inclui no calendário de eventos do DF a Bienal
do Livro de Brasília, a ser realizada, a cada
dois anos, no mês de abril.
Institui a semana da democracia nos
estabelecimentos públicos e privados de
ensino, que deve ser realizada na semana do
dia 25 de outubro. Na semana da democracia,
devem ser ministradas palestras, realizados
seminários, exibidos filmes e feitos debates
relacionados com os valores democráticos e
sua importância para a vida em sociedade
Assegura as diretrizes para o Sistema de
Diagnóstico da Situação da Pessoa Idosa e o
Índice de Qualidade de Vida da Pessoa Idosa
Obriga os estabelecimentos que
comercializam passagens aéreas a dar
publicidade ao art. 48 da Resolução nº 9, de
05/06/2007, da Agência Nacional de Aviação
Civil, que dispõe sobre direito das pessoas
com deficiência

5.706

29/08/2016 Raimundo Ribeiro
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02/09/2016 Poder Executivo
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02/09/2016 Poder Executivo

5.709

05/09/2016 Poder Executivo
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05/09/2016 Poder Executivo
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08/09/2016 Julio Cesar

Altera a Lei nº 3.585, de 12/04/2005, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de equipar
com desfibriladores cardíacos semiautomáticos externos, passando a figurar os
shoppings centers, hotéis, lojas de
departamento, aeroportos, estações
rodoviárias e ferroviárias, metrôs, estádios de
futebol, ginásios de esportes, academias de
ginástica, hipermercados, faculdades,
universidades, centros educacionais e teatros
com concentração ou estimativa de circulação
diária igual ou superior a 1.500 pessoas
Autoriza o Poder Executivo a proceder a
reversão e doação de imóveis do patrimônio
do Distrito Federal, à Companhia Imobiliária
de Brasília – Terracap. Estes imóveis são: I Lote nº 04 do Centro de Recepção de Rádio,
na RA Sobradinho, com área de
500.000,00m2; II - Lote nº 05 do Centro de
Recepção de Rádio, na RA Sobradinho, com
área de 500.000,00m2; III - Lote nº 03 do
Centro de Recepção de Rádio, na RA
Sobradinho, com área de 1.000.000,00m2; IV Lote nº 06 do Centro de Recepção de Rádio,
na RA Sobradinho, com área de 500.000,00m2
Autoriza o Poder Executivo a contrair e
garantir financiamento junto à União, por
meio da Caixa Econômica Federal, até o valor
de R$ 60.000.000,00. Os recursos resultantes
da operação de crédito são provenientes do
Banco Interamericano de Desenvolvimento BID e são obrigatoriamente aplicados na
execução de projeto integrante do Programa
Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e
Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM
Abre crédito adicional de R$ 2.263.984,00
para vários programas
Abre crédito adicional de R$ 17.779.133,00
para vários programas
Torna obrigatória a instalação de sistema de
monitoramento de áudio e vídeo em
estabelecimentos comerciais destinados a
exibição, tratamento, higiene e estética de
animais domésticos, como pet shops, clínicas
veterinárias e similares. O sistema de
monitoramento será acessado por meio de
senha pessoal e intransferível disponibilizada
ao: I - responsável pelo animal que der
entrada no estabelecimento; II - portador do
animal que der entrada no estabelecimento;
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12/09/2016 Poder Executivo
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22/09/2016 Poder Executivo
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22/09/2016 Prof. Reginaldo Veras
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22/09/2016 Wasny de Roure
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23/09/2016 Celina Leão
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27/09/2016 Poder Executivo
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29/09/2016 Poder Executivo
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29/09/2016 Poder Executivo

III - órgão fiscalizador de defesa dos animais
que solicitar a senha
Abre crédito adicional de R$ 525.077.362,00
no orçamento da CEB, com receita própria,
para ampliação na participação em empresas
de energia
Altera a Lei nº 4.751, de 07/02/2012, que
dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão
Democrática do Sistema de Ensino Público do
Distrito Federal. O mandato dos primeiros
diretores, vice-diretores e membros dos
Conselhos Escolares eleitos com base nesta
Lei se encerrará em dezembro de 2013, não
contando para fins de reeleição, e a eleição
para o mandato seguinte ocorrerá no mês de
novembro de 2013
Institui e inclui no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal a Semana Distrital
de Conscientização e Promoção da Educação
Inclusiva aos Alunos com Necessidades
Educacionais Especiais, a ser realizada,
anualmente, na segunda semana do mês de
março
Inclui no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal o Dia da Capelania Voluntária,
a ser comemorado anualmente em Brasília no
dia 24 de julho
Altera o art. 1º da Lei nº 3.893, de
10/07/2006, que autoriza o funcionamento do
comércio aos domingos e feriados no âmbito
do DF, que passa a vigorar com a seguinte
redação: Observado o estabelecido nas
normas vigentes, especialmente no art. 6º da
Lei federal nº 10.101, de 19 de dezembro de
2000, fica facultado o funcionamento do
comércio aos domingos
Abre crédito adicional de R$ 134.858.734,00
no orçamento para várias unidades
Acrescenta ao art. 89 das Lei n⁰ 5.514, de
03/08/2015, e Lei nº 5.695, de 03/08/2016
(LDOs 2016 e 2017) o seguinte inciso VIII: "Art.
89 (...) (...) VIII - quadrimestralmente, relatório
de avaliação dos programas de
refinanciamento das receitas do Distrito
Federal que importem isenções de juros e
multas, indicando, por receita, o excesso ou
frustração prevista e o efetivamente realizado
Altera a Lei nº 5.463, de 16/03/2015, que
institui o Programa de Incentivo à
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29/09/2016 Poder Executivo
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03/10/2016 Lira
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11/10/2016 Rafael Prudente
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11/10/2016 Rafael Prudente
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11/10/2016 Agaciel Maia
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11/10/2016 Julio Cesar
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17/10/2016 Vários Deputados
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18/10/2016 Poder Executivo
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19/10/2016 Poder Executivo
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21/10/2016 Poder Executivo
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24/10/2016 Poder Executivo
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07/11/2016 Poder Executivo

Regularização Fiscal do Distrito Federal REFIS-DF
Abre crédito adicional de R$ 490.000,00 no
orçamento para várias unidades
Institui a Semana Distrital do Samba, a ser
celebrada no mês de dezembro, na semana
que contenha o dia 2
Obriga a afixação de cartaz em revendedoras
e concessionárias de veículos informando o
consumidor sobre isenções de impostos como
IPI, ICMS e demais tributos aos portadores de
enfermidade de caráter irreversível conforme
a legislação pertinente
Institui e inclui no calendário oficial de
eventos o Dia Distrital de Enfrentamento à
Psicofobia, a ser rememorado no dia 12 de
abril
Inclui, no calendário oficial de eventos, o Dia
do Deficiente Visual, a ser realizado
anualmente no dia 13 de dezembro
Obriga à execução do Hino do Distrito Federal
antes do início de todas as cerimônias oficiais
em que há a entoação do Hino Nacional
Brasileiro
Revoga a Lei nº 3.446, de 23/09/2004, que
estabelece normas para a instalação de torres
destinadas a antenas de transmissão de sinais
de telefonia e dá outras providências
Abre crédito adicional de R$ 46.664.032,00 no
orçamento para várias unidades
Altera o art. 3º da Lei nº 5.366, de
03/07/2014, que cria empregos em comissão
na CODHAB, que passa a vigorar com a
seguinte redação: “No prazo de 3 anos da
publicação desta Lei, a CODHAB deve
providenciar a realização de concurso público
para prover os empregos de carreira”
Autoriza a Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAP a doar imóveis ao DF. A doação
deve ser precedida de prévia avaliação dos
imóveis, observadas as normas aplicáveis da
ABNT. O DF deve proceder à incorporação
imediata dos imóveis doados ao patrimônio
do Instituto de Previdência dos Servidores do
Distrito Federal - IPREV/DF
Dispõe sobre a cessão de uso de bens públicos
imóveis do DF e de suas entidades da
administração indireta
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
mediante prestação de garantia pela União,
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11/11/2016 Poder Executivo
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25/11/2016 Poder Executivo
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28/11/2016 Poder Executivo
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28/11/2016 Poder Executivo
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28/11/2016 Poder Executivo
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09/12/2016 Agaciel Maia
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09/12/2016 Professor Israel Batista
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09/12/2016 Joe Valle

5.740

09/12/2016 Rodrigo Delmasso

operação de crédito interno até o valor de R$
600.000.000,00 com o Banco do Brasil. Os
recursos decorrentes da operação de crédito
autorizada neste artigo destinam-se à
realização do Programa de Infraestrutura
Urbana e Social, que financia investimentos
em infraestrutura urbana e social e
desenvolvimento institucional
Transfere R$ 30 milhões do orçamento da
Terracap de investimento para custeio
Abre crédito adicional de R$ 78.437.939,00 no
orçamento para várias unidades
Abre crédito adicional de R$ 525.249,00 no
orçamento para várias unidades
Abre crédito adicional de R$ 597.031,00 no
orçamento para várias unidades
Abre crédito adicional de R$ 29.200.000,00 no
orçamento para várias unidades
Assegura 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. Para efeito
desta Lei, considera-se pioneiro quem fixou
residência ou domicílio em Brasília até o ano
de 1970
Altera a Lei nº 4.462, de 13/01/2010, que
dispõe sobre o Passe Livre Estudantil nas
modalidades de transporte público coletivo, a
fim de ampliar o programa do passe livre
estudantil. O art. 4º, caput e § 1º, passa a
vigorar com as seguintes alterações: O
benefício deve contemplar no mínimo 27
trajetos de ida e volta, por mês e por
estudante, durante o período letivo
Estabelece diretrizes para a instituição do
Programa de Formação de Mão de Obra Rural
com objetivo de desenvolver ações inerentes
à formação profissional rural e promover
atividades sociais voltadas ao trabalhador
rural, contribuindo para sua
profissionalização, integração na sociedade,
melhoria de qualidade de vida e pleno
exercício da cidadania
Proíbe inaugurações e entregas de obras
públicas incompletas ou que, ainda que
concluídas, não estejam em atendimento ao
fim a que se destinam
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09/12/2016 Cristiano Araújo
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09/12/2016 Juarezão

5.743

09/12/2016 Sandra Faraj
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09/12/2016 Prof. Reginaldo Veras
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09/12/2016 Liliane Roriz
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09/12/2016 Julio Cesar

Estabelece que o Poder Executivo deve
disponibilizar espaço próprio, no sítio oficial
de cada órgão e entidade pública, para
consulta e acompanhamento das solicitações
de pessoas físicas e jurídicas, do andamento
de processos e dos demais procedimentos
administrativos no âmbito do respectivo
órgão ou entidade
Dispõe sobre a aplicação em Brazlândia de 5%
dos recursos derivados da captação de água
para o sistema de abastecimento público do
Distrito Federal de que trata a Lei nº 2.430, de
31/08/1999. Os recursos advindos da
aplicação desta Lei são direcionados
exclusivamente à instalação de infraestrutura
de saneamento básico, abastecimento,
drenagem pluvial e coleta, tratamento e
disposição de esgoto em Brazlândia
Altera a Lei nº 2.809, de 29/10/2001,
estabelecendo caber à Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal efetuar o
atendimento lúdico e pedagógico, mediante a
adoção do regime de classe hospitalar, para
crianças e adolescentes alunos da educação
básica que mantenham condições físicas,
intelectuais e emocionais para as funções
inerentes ao processo de ensinoaprendizagem
Assegura a todos os usuários dos serviços
públicos, no âmbito da rede pública de saúde
distrital onde haja internação de pacientes, o
direito de ter o atendimento de profissional
de odontologia em atuação conjunta com o
corpo clínico de médicos, quando necessário.
Para assegurar o direito à saúde bucal, é
obrigatória a presença de profissionais de
odontologia. Nas unidades de terapia
intensiva, fica assegurada a presença de
cirurgião dentista como parte do corpo clínico
Reduz a base de cálculo do ICMS, de forma
que a carga tributária efetiva seja de 7%, para
as operações internas com arroz, feijão,
macarrão espaguete comum, óleo de soja,
farinha de mandioca e de trigo, açúcar e carne
bovina, bufalina, caprina, ovina e suína, bem
como as carnes resultantes do abate
simplesmente resfriadas ou congeladas
Autoriza a aferição do consumo de água ou
energia elétrica, respectivamente por meio de
hidrômetro ou medidor de consumo de
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09/12/2016 Lira
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09/12/2016 Raimundo Ribeiro
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28/11/2016 Poder Executivo
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14/12/2016 Celina Leão
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14/12/2016 Celina Leão

energia, quando justificado pelo consumidor,
aos finais de semana ou em dia de semana
correspondente à possibilidade do
consumidor
Obriga os cartórios sediados no DF a incluir,
nas escrituras públicas a serem lavradas, o
nome e o número de inscrição no Conselho
Regional de Corretores de Imóveis - CRECI da
pessoa física ou jurídica responsável pela
intermediação de negócio imobiliário. Caso
não haja intermediação da pessoa referida no
art. 1º, este fato deve constar da lavratura da
escritura pública
Proíbe comunidades terapêuticas e similares
de utilizarem pessoas em tratamento para a
venda externa de produtos
Abre crédito adicional de R$ 34.015.726,00 no
orçamento para várias unidades
Estabelece normas para o atendimento
emergencial pelas equipes de socorro e de
remoção do CBMDF e do SAMU quanto à
remoção dos pacientes. As pessoas socorridas
têm a opção de ser removidas aos hospitais
privados do Distrito Federal, devendo esse ato
ser registrado no boletim de ocorrência da
equipe de atendimento emergencial. O
paciente deve estar consciente e em
condições de manifestar sua opção. Nos casos
em que o paciente não esteja em condições
de manifestar sua vontade, a família ou
representante legal pode fazer a opção. Cabe
à equipe de atendimento emergencial avaliar
o estado físico do paciente levando em
consideração a proximidade do hospital
escolhido e a gravidade do caso
Estabelece horários de utilização das faixas
especiais do Transporte Público Urbano do
Distrito Federal e dos demais veículos
autorizados. A circulação de veículos do
transporte coletivo urbano e demais
autorizados, nas faixas especiais exclusivas
para estes veículos, deve obedecer aos
seguintes horários: I - das 6h30 às 9h; II - das
17h30 às 19h30. Não haverá exclusividade das
faixas especiais aos domingos e feriados. O
Poder Público disponibilizará placas
informativas ao longo das vias, com os
horários da utilização exclusiva das faixas
especiais
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14/12/2016 Eliana Pedrosa
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14/12/2016 Chico Vigilante
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14/12/2016 Agaciel Maia
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14/12/2016 Chico Vigilante
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14/12/2016 Joe Valle
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14/12/2016 Rafael Prudente

Integra ao Serviço Complementar das linhas
do modo rodoviário do Sistema de Transporte
Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF
os veículos do tipo micro-ônibus, que serão
operados por pessoa física. As linhas, a serem
definidas pelo órgão competente, não podem
concorrer ou ser coincidentes com as linhas
do Serviço Básico. O Poder Executivo, com
vistas a promover a oferta adequada aos
níveis de demanda, publicará, no prazo
máximo de 120 dias a contar da publicação
desta Lei, por meio de Edital de Licitação
Pública, as linhas do transporte coletivo
complementar a serem operacionalizadas
pelos veículos de que trata esta Lei
Assegura a inclusão do nome do cônjuge ou
maior de 18 anos nas contas mensais dos
serviços essenciais de água, luz, telefone e gás
do consumidor responsável pela unidade
consumidora, a fim de atestar residência no
DF. O direito aplica-se também aos que vivem
em união estável
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. 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.
Para cada rota mencionada, os serviços de
Transporte Comunitário são prestados
inicialmente por 50 permissionários
Proibe a realização de serviços de vistoria
veicular por empresa privada
Fica proibida a circulação de Veículos de
Tração Animal - VTA em áreas urbanas e vias
públicas pavimentadas do DF. É vedada a
permanência desses animais soltos, peados,
atados por cordas ou por outros meios de
contenção, em vias ou em logradouros
públicos. A Lei entra em vigor 730 dias após
sua publicação
Cria o Programa de Estratégias para a inserção
dos dependentes químicos no mercado de
trabalho, com reserva mínima de 1% do total
de vagas nos contratos de qualquer natureza
do Governo do Distrito Federal
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14/12/2016 Wellington Luiz
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14/12/2016 Cristiano Araújo
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14/12/2016 Rodrigo Delmasso
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14/12/2016 Lira

Dispõe sobre criação amadorista e comercial
de passeriformes domesticados da fauna
nativa brasileira de origem silvestre
Institui o Painel de Monitoramento da
Qualidade da Água do DF, com o objetivo de
informar à população a real e atualizada
situação das águas. O Painel deve ficar em
local de fácil visibilidade
Dispõe sobre a ordem cronológica de
pagamento a ser obedecida no âmbito das
contratações e aquisições realizadas pela
administração pública dos Poderes Executivo
e Legislativo. Os pagamentos das despesas
oriundas das contratações de serviços e obras
e das aquisições devem obedecer, para cada
fonte diferenciada de recursos, à estrita
ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades
Altera o art. 3º da Lei nº 4.996, de
19/12/2012, que dispõe sobre a regularização
fundiária e passa a vigorar com a seguinte
redação: Fica autorizada a regularização, por
meio de doação, de imóveis do DF de até 250
metros quadrados aos atuais ocupantes de
parcelamentos informais consolidados,
previstos na Estratégia de Regularização
Fundiária de Interesse Social do Plano Diretor
de Ordenamento Territorial. Os ocupantes de
imóveis em assentamentos ou parcelamentos
informais consolidados cuja residência seja
afetada por obras de infraestrutura urbana,
implantação de equipamentos públicos,
abertura de ruas ou outras ações necessárias
ao processo de regularização têm direito a
reassentamento em lote urbanizado,
preferencialmente no mesmo assentamento
ou parcelamento objeto de respectiva
regularização. Nos casos em que a poligonal a
ser regularizada não comporte a criação de
lotes para fins de atendimento ao disposto no
§ 1º, o Poder Público deve ofertar lote em
outra área passível de regularização ou em
cidade consolidada. O órgão do Poder
Executivo responsável pela execução da
política habitacional do GDF deve destinar
pelo menos 3% das unidades de programas
habitacionais para fins de atendimento dos
ocupantes de assentamentos irregulares a
qualquer título não passíveis de regularização,
nos termos da legislação vigente
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14/12/2016 Bispo Renato Andrade
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14/12/2016 Juarezão
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14/12/2016 Luzia de Paula
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14/12/2016 Cláudio Abrantes
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14/12/2016 Wasny de Roure
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14/12/2016 Robério Negreiros
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14/12/2016 Prof. Reginaldo Veras
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14/12/2016 Julio Cesar

Obriga os prestadores da modalidade
rodoviária do serviço de transporte público
coletivo do Distrito Federai a implantar
sistema eletrônico que informe, em tempo
real, dados relativos ao serviço
Obriga o Poder Executivo a disponibilizar a
presença de profissional de educação física
dos quadros da administração pública na
implantação e na supervisão setorizada dos
Pontos de Encontro Comunitários - PECs
Dispõe sobre a administração, a proteção e a
conservação das águas subterrâneas de
domínio do DF
Autoriza o fornecimento de energia elétrica,
em caráter provisório, a núcleos habitacionais
em processo de regularização, consolidados
antes da vigência desta Lei e localizados em
áreas de regularização de interesse social
Dispõe sobre a obrigatoriedade e a frequência
de realização de treinamento preventivo e
implementação do Plano de Prevenção,
Combate a Incêndio e Abandono - PPCIA nas
edificações e nas atividades eventuais do DF
Estabelece a política consumerista de
prestação de serviço de abastecimento de
água e de coleta de esgoto
Altera a Lei nº 4.949, de 15/10/2012, que
estabelece normas gerais para realização de
concurso público pela administração direta,
autárquica e fundacional do DF,
acrescentando descrição dos conteúdos
exigidos, entre os quais, obrigatoriamente,
conhecimentos sobre: a) a realidade étnica,
social, histórica, geográfica, cultural, política e
econômica do Distrito Federal e da RIDE; b) a
Lei Orgânica do Distrito Federal e a Lei
Complementar que estabelece o Regime
Jurídico dos Servidores do DF, mediante
indicação expressa dos capítulos, títulos ou
dispositivos legais
Acrescenta a art. 52-A da Lei nº 4.949, de
15/10/2012, que estabelece normas gerais
para realização de concurso público pela
administração direta, autárquica e
fundacional do DF
Art. 52-A. É assegurada aos candidatos
moradores da mesma residência a realização
das provas na mesma instituição
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14/12/2016 Liliane Roriz
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14/12/2016 Poder Executivo
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14/12/2016 Poder Executivo
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15/12/2016 Poder Executivo

5.777

15/12/2016 Poder Executivo
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15/12/2016 Poder Executivo
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15/12/2016 Poder Executivo
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16/12/2016 Wasny de Roure e Rafael
Prudente

Amplia o benefício do Passe Livre Estudantil
nas modalidades de transporte público
coletivo aos estudantes que tenham concluído
o ensino médio, durante o prazo de 1 ano a
partir da data de conclusão, para trajetos a
curso preparatório para ingresso em
instituições de nível superior
Dispõe sobre a aplicação dos recursos
financeiros oriundos do Tesouro do Distrito
Federal na alimentação escolar, instituindo a
obrigatoriedade de que, no mínimo, 30% dos
recursos financeiros sejam utilizados na
aquisição de alimentos da agricultura familiar
e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando-se os
assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas
Concede prioridade de atendimento aos
usuários portadores de diabetes nos casos de
realização de exames médicos em jejum total
nas unidades prestadoras de serviços de
saúde das redes pública e privada
conveniadas ao Sistema Único de Saúde - SUS
Dispõe sobre os procedimentos a serem
tomados para a adoção de medidas de
vigilância sanitária e epidemiológica sempre
que se verificar situação de iminente perigo à
saúde pública pela presença do mosquito
transmissor da dengue, do zika e da febre
Chikungunya
Abre crédito adicional de R$ 4.909.285,00 no
orçamento para várias unidades
Abre crédito adicional de R$ 7.298.675,00 no
orçamento para várias unidades
Altera a Lei nº 5.514, de 03/08/2015 e a Lei nº
5.695, de 03/08/2016, que dispõem sobre as
diretrizes orçamentárias para os exercícios
financeiros de 2016 e 2017, respectivamente
Altera a Lei nº 5.463, de 16/03/2015, que
institui o Programa de Incentivo à
Regularização Fiscal do Distrito Federal REFIS-DF
Abre crédito adicional de R$ 19.120.848,00 no
orçamento para várias unidades
Abre crédito adicional de R$ 6.800.000,00 no
orçamento para várias unidades
Institui reserva mínima de 20% do total de
vagas do contingente de pessoal contratado
por empresas de vigilância e transporte de

5.781

16/12/2016 Robério Negreiros

5.782

19/12/2016 Poder Executivo

5.783

21/12/2016 Poder Executivo

5.784

21/12/2016 Poder Executivo

5.785

21/12/2016 Poder Executivo

5.786

21/12/2016 Poder Executivo

5.787

22/12/2016 Poder Executivo

5.788

22/12/2016 Poder Executivo e Juarezão

5.789

22/12/2016 Poder Executivo

valores que prestem serviços ao GDF para
serem preenchidas por pessoas do sexo
feminino
Institui a Política Distrital de Atenção Integral,
Acompanhamento, Aconselhamento e
Assistência Social às Pessoas com Doença
Falciforme e outras Hemoglobinopatias, que
tem por finalidade coordenar, regular e
reduzir a morbimortalidade decorrente dessas
enfermidades, mediante: I - assistência à
saúde de qualidade; II - promoção da
longevidade do doente, visando à melhoria da
sua qualidade de vida; III - oferta de
informação, orientação e aconselhamento às
pessoas com essas doenças, bem como às
suas famílias e à sociedade em geral
Estabelece as diretrizes para demolição ou
reordenamento de imóveis para
reassentamento compulsório e involuntário
de ocupantes das áreas atingidas pelas obras
inerentes à regularização ambiental e
fundiária prevista para Áreas de Regularização
de Interesse Social - ARIS
Altera a Lei nº 3.669, de 13/09/2005, que cria
a Carreira de Atividades Penitenciárias e
respectivos cargos no Quadro de Pessoal do
DF
Reduz em 10% o montante dos benefícios e
dos incentivos fiscais do ICMS que especifica
Altera a Lei nº 4.733, de 29/12/2011, que
concede isenção do IPVA na aquisição de
veículos novos
Abre crédito adicional de R$ 31.596.000,00 no
orçamento para várias unidades
Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual
para o quadriênio 2016-2019, aprovado pela
Lei nº 5.602, de 30/12/2015
Altera a Lei nº 4.027, de 16/10/2007 e
estabelece que as gestantes, as lactantes, as
pessoas acompanhadas de criança no colo, os
idosos com idade igual ou superior a 60 anos,
as pessoas com deficiência, as pessoas com
obesidade grave ou mórbida, as pessoas que
se submetem à hemodiálise e as pessoas
portadoras de neoplasia maligna têm
atendimento prioritário nos estabelecimentos
comerciais, de serviços e similares e nas
instituições financeiras
Altera a Lei nº 5.017, de 18/01/2013
(Financiamento Industrial para o

5.790

22/12/2016 Poder Executivo

5.791

22/12/2016 Poder Executivo

5.792

22/12/2016 Poder Executivo

5.793

22/12/2016 Poder Executivo

5.794

27/12/2016 Poder Executivo

5.795

27/12/2016 Poder Executivo

5.796

29/12/2016 Poder Executivo

5.797

29/12/2016 Julio Cesar

5.798

29/12/2016 Wasny de Roure

5.799

29/12/2016 Chico Vigilante

Desenvolvimento Econômico Sustentável –
IDEAS INDUSTRIAL)
Suspende a exigibilidade e concede remissão
e isenção do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU e da Taxa
de Limpeza Pública TLP à Companhia
Imobiliária de Brasília - Terracap, na forma
que especifica
Estabelece a pauta de valores venais dos
veículos automotores registrados e
licenciados no DF para efeito de lançamento
do IPVA para o exercício de 2017
Estabelece a pauta de valores venais de
terrenos e edificações para efeito de
lançamento do IPTU, para o exercício de 2017
Abre crédito adicional de R$ 132.411.433,00
no orçamento para várias unidades
Abre crédito adicional de R$ 46.187.095,00 no
orçamento para várias unidades
Dispõe sobre a administração, a exploração, a
utilização e a fiscalização das faixas de
domínio do Sistema Rodoviário
Estima a receita e fixa a despesa do Distrito
Federal para o exercício financeiro de 2017
Institui o Programa Compete Brasília - PCB,
com a finalidade de conceder incentivo, na
forma de apoio, aos atletas de performance
competitiva e às pessoas naturais que dão
apoio profissional, técnico e de suporte
relacionadas à efetiva participação em
competições esportivas oficiais e em eventos
que visem o aprimoramento da prática
desportiva de rendimento
Institui o Dia da Rádio Comunitária, a ser
comemorado anualmente em 25 de agosto
Obriga as agências bancárias públicas e
privadas e as cooperativas de crédito a
contratar vigilância armada diuturnamente,
perfazendo as 24 horas do dia, inclusive aos
finais de semanas e feriados

