GDF/CLDF – Leis de 2017
5.800

10/01/2017 Poder Executivo

5.801

10/01/2017 Poder Executivo e Luzia de
Paula
10/01/2017 Professor Israel Batista

5.802

LC 923 10/01/2017 Poder Executivo

5.803

11/01/2017 Poder Executivo

5.804

26/01/2017 Juarezão

5.805

26/01/2017 Liliane Roriz

5.806

26/01/2017 Ricardo Vale

5.807

26/01/2017 Chico Vigilante

5.808

27/01/2017 Luzia de Paula

Dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial
dos produtos de origem animal, vegetal e de
microrganismos processados no Distrito
Federal
Institui a Política Distrital de Agroecologia e
Produção Orgânica - PDAPO
Altera a Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de
2012, que regula o acesso a informações no
DF acrescentando nas informações a divulgar
arelação dos cargos em comissão e de
provimento efetivo ocupados e vagos em
cada órgão ou entidade
Altera a Lei Complementar nº 679, de 30 de
dezembro de 2002, que cria área para
instalação do Parque Tecnológico Capital
Digital, destinando área para a implantação
do Parque Tecnológico de Brasília – BIOTIC,
com vistas à instalação de empresas e entes
integrantes da Cadeia Produtiva dos Setores
de Tecnologia da Informação,
Telecomunicações e Biotecnologia.
Institui a Política de Regularização de Terras
Públicas Rurais pertencentes ao Distrito
Federal ou à Agência de Desenvolvimento do
Distrito Federal - Terracap
Cria o Programa Pequeno Cidadão para
registro dos dados biométricos de recémnascidos
Dispõe sobre a publicidade das informações
de renúncias e benefícios fiscais,
estabelecendo que devem ser publicadas e
mantidas atualizadas, no endereço eletrônico
do órgão gestor fazendário do Distrito
Federal, as informações referentes a isenções,
anistias, remissões, benefícios e incentivos
fiscais que envolvam matéria tributária e
previdenciária, inclusive os que sejam objeto
de convênios celebrados entre o Distrito
Federal e a União, os Estados e os Municípios.
Dispõe sobre a valorização das mulheres e o
combate ao machismo na Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal.
Dispõe sobre a quitação de bens imóveis
adquiridos em licitação com créditos oriundos
de contrato com o Distrito Federal
Fica instituído e incluído no calendário oficial
de eventos do Distrito Federal o Dia Distrital

5.809

14/02/2017 Bispo Renato Andrade

5.810

23/02/2017 Poder Executivo

5.811

30/03/2017 Agaciel Maia

5.812

30/03/2017 Chico Leite

5.813

31/03/2017 Luzia de Paula

5.814

03/04/2017 Raimundo Ribeiro

5.815

03/04/2017 Rafael Prudente

5.816

03/04/2017 Rodrigo Delmasso

5.817

06/04/2017 Chico Vigilante e Bispo
Renato Andrade

5.818

06/04/2017 Chico Leite

5.819

06/04/2017 Joe Valle

5.820

06/04/2017 Robério Negreiros

5.821

06/04/2017 Wellington Luiz

5.822

06/04/2017 Bispo Renato Andrade

da Saúde do Homem, realizado anualmente
em 19 de novembro
Institui o Disque Denúncia de Maus-Tratos aos
Animais
Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
80.000.000,00 para Publicidade e Propaganda
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
Dispõe sobre a divulgação, nos bares, boates
e estabelecimentos similares situados no
Distrito Federal, da proibição de cobrança de
consumação mínima
Dispõe sobre a afixação de placas
informativas nas unidades públicas e privadas
de saúde do Distrito Federal sobre a adoção
de nascituro
Denomina Avenida São Francisco o
logradouro público localizado no Grande
Colorado, na Região Administrativa de
Sobradinho
Dispõe sobre convênio do Distrito Federal
com o CREA-DF e o CAU-DF
Institui a priorização no atendimento de
crianças indígenas no processo de matrículas
em creches e demais instituições de ensino da
rede pública
Dispõe sobre a emissão gratuita da segunda
via de documentos às vítimas de crimes no
âmbito do Distrito Federal
Dispõe sobre a isenção do pagamento de
valores a título de inscrição em concursos
públicos no âmbito do Distrito Federal para os
eleitores que tenham prestado serviço
eleitoral
Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação
periódica do cardápio da merenda escolar em
todas as unidades escolares da rede pública
de ensino do Distrito Federal
Dispõe sobre a obrigatoriedade do "teste da
linguinha", em todos os hospitais e
maternidades, nas crianças nascidas em suas
dependências no âmbito do Distrito Federal
Dispõe sobre o cadastramento obrigatório de
responsáveis autorizados a retirar alunos das
escolas da rede de ensino do Distrito Federal
Institui diretrizes para o Programa de
Atendimento Geriátrico em Hospitais e

5.823

06/04/2017 Rodrigo Delmasso

5.824

06/04/2017 Lira

5.825

06/04/2017 Cristiano Araújo

5.826

06/04/2017 Julio Cesar

5.827

06/04/2017 Juarezão

5.828

06/04/2017 Cláudio Abrantes

5.829

11/04/2017 Agaciel Maia

5.830

11/04/2017 Chico Leite

5.831

11/04/2017 Rodrigo Delmasso

5.832

11/04/2017 Luzia de Paula

5.833

11/04/2017 Cláudio Abrantes

Centros de Saúde da Rede Pública do Distrito
Federal
Dispõe sobre a disponibilização, nas livrarias
do Distrito Federal, de espaço reservado e em
destaque para as publicações editadas no
Distrito Federal
Dispõe sobre a política distrital de
preservação do meio ambiente e de combate
ao aquecimento global e às mudanças
climáticas e torna obrigatório o uso de
sistemas e procedimentos alternativos
geradores de energia no Distrito Federal
Dispõe sobre a realização de perícia anual em
pontes e viadutos integrantes do sistema
viário do Distrito Federal
Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação
de informações pelos cartórios sobre as
transações de compra e venda com veículos
terrestres
Dispõe sobre a instalação de fossas sépticas
para o tratamento de dejetos humanos, em
cada unidade assentada do Núcleo Rural
Curralinho-Almécegas, localizado na Região
Administrativa de Brazlândia
Altera a Lei nº 969, de 7 de dezembro de
1995, que dispõe sobre a continuação e
conclusão, pela Administração Pública, de
obras já iniciadas
Institui as diretrizes gerais do Programa de
Acompanhamento Escolar para crianças que
necessitam de internação hospitalar - PAE, no
âmbito do Distrito Federal
Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação
relativa a débitos pendentes em boletos de
cobrança de tributos no Distrito Federal
Institui a Política de Apoio a Projetos para
Geração de Créditos de Carbono do Distrito
Federal
Obriga os estabelecimentos públicos e
particulares de saúde do Distrito Federal a
manterem disponíveis para consulta
exemplares dos códigos de ética das
profissões de saúde e do Código de Processo
Ético-Profissional dos médicos, e a
fornecerem gratuitamente a Carta de Direitos
dos Usuários da Saúde
Institui e inclui no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal o Encontro de
Carro de Boi, da cidade de Planaltina-DF, que
será realizado anualmente no mês de agosto

5.834

11/04/2017 Juarezão

5.835

11/04/2017 Ricardo Vale

5.836

11/04/2017 Joe Valle

5.837

11/04/2017 Prof. Israel Batista

5.838

11/04/2017 Wellington Luiz

5.839

11/04/2017 Julio Cesar

5.840

11/04/2017 Cristiano Araújo

5.841

11/04/2017 Poder Executivo

5.842

18/04/2017 Poder Executivo

5.843

18/04/2017 Poder Executivo

5.844

18/04/2017 Luzia de Paula

5.845

18/04/2017 Lira

Dispõe que os locais públicos de distribuição
de medicamentos do Distrito Federal, assim
como as farmácias populares, devem
disponibilizar, em suas dependências, mural
com a lista e o estoque dos medicamentos
que são distribuídos gratuitamente à
população
Estabelece os procedimentos a serem
observados pelo Poder Executivo no registro e
na divulgação dos dados sobre violência
contra crianças, jovens, idosos, negros,
mulheres, população Lésbica, Gay, Bissexual,
Travesti, Transexual e Intersexual - LGBTI e
pessoas com deficiência no Distrito Federal
Inclui no calendário oficial do Distrito Federal
o evento denominado Passeio Ciclístico Anual
da Rodas da Paz
Institui o dia 22 de março como o Dia do
Jovem Empreendedor no Distrito Federal
Institui e inclui o dia 9 de julho no calendário
oficial de eventos do Distrito Federal como
data oficial e comemorativa do futevôlei
Institui e inclui no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal o Dia do Cantor
Gospel, a ser celebrado em 17 de novembro
de cada ano
Institui e inclui no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal o dia 13 de agosto
como o Dia da Mídia Comunitária
Altera a Lei nº 5.730, de 24 de outubro de
2016, que dispõe sobre a cessão de uso de
bens públicos imóveis do Distrito Federal e de
suas entidades da administração indireta
Autoriza a Administração Pública direta e
indireta do Distrito Federal a se filiar a redes,
fóruns, organismos e instituições
internacionais
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
169.852.109,00, provenientes da reserva de
contingência, para vários programas
Altera o art. 15 da 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
Institui a Semana de Conscientização,
Combate e Prevenção à Meningite no Distrito
Federal, entre 30 de agosto e 5 de setembro
de cada ano

5.846

20/04/2017 Chico Leite

5.847

20/04/2017 Agaciel Maia

5.848

20/04/2017 Vários Deputados

5.849

20/04/2017 Rodrigo Delmasso

5.850

20/04/2017 Julio Cesar

5.851

20/04/2017 Chico Vigilante

5.852

20/04/2017 Juarezão

5.853

20/04/2017 Bispo Renato Andrade

5.854

20/04/2017 Poder Executivo

5.855

20/04/2017 Luzia de Paula

5.856

20/04/2017 Julio Cesar

Altera a Lei nº 961, de 30 de novembro de
1995, que dispõe sobre o fornecimento de
merenda diferenciada aos portadores de
diabetes, nos estabelecimentos de ensino da
rede oficial do Distrito Federal
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
Dispõe sobre a aplicação exclusiva nas áreas
de educação e saúde dos recursos destinados
ao Distrito Federal pela Lei federal nº 12.858,
de 9 de setembro de 2013 (recursos da
exploração do Pré-Sal)
Cria o Programa de Saúde da Criança no
Distrito Federal
Altera a Lei nº 4.317, de 9 de abril de 2009,
que institui a Política Distrital para Integração
da Pessoa com Deficiência e consolida normas
de proteção, para dispor sobre o
recadastramento para o passe livre
Dispõe sobre a restituição proporcional do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA, referente a roubo ou
furto de veículos no âmbito do Distrito
Federal
Altera a Lei nº 3.939, de 2 de janeiro de 2007,
que institui o Estatuto do Portador de
Necessidades Especiais e da Pessoa com
Deficiência
Assegura ao consumidor tempo de pelo
menos 30 minutos para a saída do
estacionamento após o pagamento da tarifa
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
91.439.337,00, realizando trocas de Emendas
Parlamentares
Institui e inclui, no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal, a Semana de
Conscientização e Combate à Automedicação
no Distrito Federal a ser realizada,
anualmente, na primeira semana do mês de
agosto
Altera a Lei nº 4.902, de 21 de agosto de
2012, que dispõe sobre a divulgação do
Disque Denúncia Nacional de Abuso e
Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes, o Disque 100, em

5.857

10/05/2017 Poder Executivo

5.858

16/05/2017 Poder Executivo

5.859

16/05/2017 Poder Executivo

5.860

16/05/2017 Poder Executivo

ELO 99

Poder Executivo e Celina
Leão

5.861

24/05/2017 Liliane Roriz

5.862

24/05/2017 Celina Leão

5.863

24/05/2017 Liliane Roriz

5.864

24/05/2017 Rafael Prudente

5.865

24/05/2017 Rafael Prudente

5.866

24/05/2017 Celina Leão

estabelecimentos públicos no âmbito do
Distrito Federal
Altera a Lei nº 5.394, de 27 de agosto de
2014, que autoriza o Poder Executivo a
contratar, mediante prestação de garantia
pela União, operações de crédito junto ao
Banco do Brasil
Altera a Lei federal nº 7.431, de 17 de
dezembro de 1985, que institui no Distrito
Federal o IPVA; a Lei nº 3.830, de 14 de março
de 2006, que dispõe quanto ao ITBI; e a Lei nº
5.784, de 21 de dezembro de 2016, que reduz
em 10% o montante dos benefícios e dos
incentivos fiscais do ICMS, nos termos do
Convênio ICMS 42
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal, no valor de R$
31.082.877,00 para diversos programas
Abre crédito especial à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal, no valor de R$
5.390.563,00, trocando Emendas
Parlamentares
Altera o art. 19, § 5º, da Lei Orgânica do
Distrito Federal para fixar teto remuneratório
em todas as estatais distritais e suas
subsidiárias
Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação
e encaminhamento anual à Câmara Legislativa
do Distrito Federal de demonstrativo social
contendo dados estatísticos relativos ao
mapeamento, zoneamento e levantamento
cadastral de áreas de risco, no âmbito do
Distrito Federal
Dispõe sobre campanha de esclarecimento a
respeito da gravidez em mulheres
paraplégicas e tetraplégicas
Dispõe sobre o reconhecimento de isenção do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA aos ônibus, micro-ônibus
e outros veículos destinados ao transporte
coletivo escolar
Estabelece diretrizes para a implantação do
programa distrital de prevenção ao aborto e
ao abandono de incapaz e de administração
das casas de apoio à vida
Estabelece o fornecimento de peruca às
pessoas com alopecia
Dispõe sobre o agendamento de provas de
concursos públicos no Distrito Federal,
estabelecendo que as bancas examinadoras

5.867

24/05/2017 Wellington Luiz

5.868

24/05/2017 Robério Negreiros

5.869

24/05/2017 Poder Executivo

5.870

26/05/2017 Poder Executivo

5.871

26/05/2017 Sandra Faraj

5.872

31/05/2017 Joe Valle

5.873

31/05/2017 Wasny de Roure

5.874

31/05/2017 Celina Leão

5.875

01/06/2017 Poder Executivo

5.876

06/06/2017 Sandra Faraj

de concursos públicos são proibidas de
agendar a primeira fase de qualquer certame
no mesmo dia de outro similar já previamente
marcado
Dispõe sobre notificação relativa ao
vencimento da Carteira Nacional de
Habilitação, estabelecendo que o Detran deve
notificar, com antecedência mínima de 30
dias, os titulares de CNH por ele emitidas
sobre a data de exaurimento da validade
desse documento
Dispõe sobre a exigência de fundamentação
na notificação de decisão e no resultado de
recurso contra penalidade por infração à
legislação de trânsito de competência distrital
Dispõe sobre a concessão de subvenção
econômica para pessoas jurídicas de direito
privado sem fins lucrativos, microempresas e
empresas de pequeno porte, com o objetivo
de apoiar atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação
Dispõe sobre a Carreira Socioeducativa, criada
pela Lei nº 5.351, de 4 de junho de 2014,
alterando a nomenclatura do cargo de
Atendente de Reintegração Socioeducativo
para Agente Socioeducativo
Institui e inclui no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal o Dia do Undokay,
a ser comemorado, anualmente, no terceiro
domingo de maio
Permite a participação das cooperativas de
mão de obra em licitações e contratações
promovidas pela Administração Direta e
Indireta do Distrito Federal
Institui e inclui no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal o Dia do
Profissional de Nível Médio, a ser
comemorado, anualmente, em 23 de
setembro
Inclui o dia 12 de setembro como o Dia dos
Goianos no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal, no valor de R$
36.695.838,00 para troca de emendas
parlamentares
Altera a Lei nº 2.996, de 3 de julho de 2002,
que assegura o livre acesso do portador de
deficiência visual, acompanhado de cão-guia,
a locais públicos e privados

5.877

06/06/2017 Chico Vigilante

5.878

06/06/2017 Sandra Faraj

5.879

06/06/2017 Liliane Roriz

5.880

06/06/2017 Rodrigo Delmasso

5.881

06/06/2017 Juarezão

5.882

06/06/2017 Lira

5.883

06/06/2017 Bispo Renato Andrade

5.884

06/06/2017 Julio Cesar, Rodrigo
Delmasso, Bispo Renato
Andrade e outros
06/06/2017 Chico Vigilante

5.885

5.886

5.887

06/06/2017 Joe Valle, Prof. Reginaldo
Veras, Chico Leite, Cláudio
Abrantes e Professor Israel
06/06/2017 Cláudio Abrantes

5.888

06/06/2017 Julio Cesar

Determina que os serviços de saúde do
Distrito Federal noticiem ao órgão
responsável do Poder Executivo os casos de
doença renal crônica
Torna obrigatória a afixação de cartazes nos
locais que menciona informando o direito
assegurado à criança e ao adolescente de ter
acompanhante em caso de internação
Proíbe toda forma de publicidade e
propaganda no interior das escolas públicas e
privadas de educação básica do Distrito
Federal
Inclui dispositivo na Lei nº 5.323, de 7 de
março de 2014, que dispõe sobre a prestação
do serviço de táxi no Distrito Federal,
acrescentando ao art. 6º o seguinte parágrafo
único: O tempo de serviço cadastrado na
função de motorista auxiliar deve ser
ponderado no edital de seleção de que trata
este artigo, na forma do regulamento
Proíbe a presença de representante da
indústria farmacêutica em unidades públicas
de saúde do Distrito Federal
Dispõe sobre a destinação de pelo menos 1%
da dotação orçamentária prevista para
publicidade e propaganda oficial do Governo
do Distrito Federal para campanhas de
combate à grilagem de terras públicas no
Distrito Federal
Institui medidas de prevenção e combate ao
uso indevido de drogas e ao tráfico de drogas
ilícitas nas escolas integrantes das redes
pública e privada de ensino do Distrito Federal
Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença
de professor licenciado em Educação Física no
sistema de ensino do Distrito Federal
Dispõe sobre a atenção à saúde ocupacional
dos profissionais de enfermagem no Distrito
Federal
Dispõe sobre diretrizes para promoção e
inclusão de mel de abelha na merenda escolar
da rede de ensino público do Distrito Federal
Inclui no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal o Rock Fest, a ser realizado,
anualmente, no mês de agosto
Institui e inclui no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal o Dia da Força
Jovem Universal - FJU, a ser celebrado,
anualmente, no segundo sábado do mês de
junho

5.889

12/06/2017 Poder Executivo

LC 924 12/06/2017 Poder Executivo

5.890

12/06/2017 Patrício

5.891

12/06/2017 Liliane Roriz

5.892

19/06/2017 Poder Executivo

5.893

20/06/2017 Poder Executivo

5.894

22/06/2017 Celina Leão

5.895

22/06/2017 Celina Leão

5.896

22/06/2017 Celina Leão

5.897

22/06/2017 Ricardo Vale

LC 925 28/06/2017 Poder Executivo

ELO 100

Wellington Luiz e outros

Dispõe sobre a transformação de cargos na
carreira de Apoio às Atividades Jurídicas
Define parâmetros de uso e ocupação do solo
para o lote N da QI 7 (atual QI 21) do Setor de
Habitações Individuais Sul - SHIS da Região
Administrativa do Lago Sul - RA XVI
Estabelece diretrizes para as políticas públicas
de reúso da água no Distrito Federal
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os
empresários que comercializam veículos
automotores usados informarem ao
comprador, em ficha técnica, quaisquer
registros mecânicos que limitem ou
comprometam a circulação do veículo
Altera a Lei nº 4.076, de 28 de dezembro de
2007, que cria o Fundo de Modernização,
Manutenção e Reequipamento do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal FUNCBM
Cria o Programa de Compensação Financeira
Temporária aos catadores de materiais
recicláveis que exerçam atividades no Aterro
do Jóquei
Institui e inclui, no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal, o Dia Distrital do
Intérprete da Língua Brasileira de Sinais LIBRAS, a ser comemorado no dia 7 de julho
de cada ano
Inclui, no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal, o Encontro Nacional de
Motos do Batalhão de Polícia de Trânsito,
realizado anualmente no Distrito Federal
Institui e inclui, no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal, o Dia do
Radialista, comemorado anualmente no dia 7
de novembro
Institui e inclui, no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal, o Dia de Combate
à Intoxicação por Agrotóxico, comemorado
anualmente no dia 3 de dezembro
Dispõe sobre a reversão ao Tesouro do
Distrito Federal do superávit financeiro de
órgãos e entidades da administração direta e
indireta integrantes dos orçamentos fiscal e
da seguridade social do Distrito Federal
Dá nova redação ao art. 123, caput, da Lei
Orgânica do Distrito Federal: O
estabelecimento prisional destinado a
mulheres terá, em local anexo e
independente, creche em tempo integral para

5.898

29/06/2017 Celina Leão

5.899

03/07/2017 Poder Executivo

5.900

05/07/2017 Luzia de Paula

5.901

05/07/2017 Rodrigo Delmasso

5.902

05/07/2017 Bispo Renato Andrade

5.903

05/07/2017 Joe Valle

5.904

05/07/2017 Sandra Faraj

5.905

05/07/2017 Sandra Faraj

5.906

05/07/2017 Celina Leão

5.907

05/07/2017 Ricardo Vale

LC 926 05/07/2017 Poder Executivo

seus filhos de 0 a 6 anos, atendidos por
pessoas especializadas, assegurado aos filhos
das presidiárias o direito à amamentação até
completarem, no mínimo, 12 meses de idade
Dispõe sobre a inclusão no calendário oficial
de eventos do Distrito Federal do Dia do
Direito à Vida, comemorado anualmente no
dia 8 de outubro
Autoriza o Poder Executivo a instituir o
Instituto Hospital de Base do Distrito Federal IHBDF
Inclui a Festa da Folia do Divino, da Paróquia
do Divino Espírito Santo do Guará II, realizada
na semana do dia de Corpus Christi, no
calendário oficial de eventos do Distrito
Federal
Institui e inclui no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal o Dia Distrital de
Combate à Corrupção, a ser comemorado,
anualmente, em 9 de dezembro
Institui e inclui no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal o Dia do
Empregado Público do Distrito Federal,
comemorado, anualmente, em 28 de outubro
Altera a Lei nº 2.602, de 10 de outubro de
2000, que torna obrigatória a instalação de
bebedouros com água filtrada ou mineral nos
estabelecimentos nas farmácias e drogarias
Institui e inclui, no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal, o Dia Distrital da
Proclamação do Evangelho, a ser
comemorado, anualmente, em 31 de outubro
Assegura, no âmbito do Distrito Federal, a
divulgação dos direitos das pessoas com
neoplasia maligna (câncer) pelos órgãos
públicos
Altera a Lei nº 5.294, de 13 de fevereiro de
2014, que dispõe sobre os Conselhos
Tutelares do Distrito Federal, estipulando em
seu art. 37 que o conselheiro tutelar faz jus a
subsídio, a título de remuneração mensal,
equivalente ao Cargo de Natureza Especial,
símbolo CNE-07
Institui a Semana Distrital dos Trabalhadores e
das Trabalhadoras
Remembra os lotes que especifica, desafeta
área pública de uso comum do povo, define
parâmetros de uso e ocupação do solo para
criação de um único lote destinado ao
Hospital Regional de Santa Maria na Área

LC 927 05/07/2017 Poder Executivo

5.908

13/07/2017 Poder Executivo

5.909

13/07/2017 Poder Executivo

5.910

13/07/2017 Poder Executivo

5.911

13/07/2017 Poder Executivo

5.912

13/07/2017 Mesa Diretora da CLDF

5.913

13/07/2017 Agaciel Maia

5.914

13/07/2017 Robério Negreiros

5.915

13/07/2017 Celina Leão

Complementar 102 da Região Administrativa
de Santa Maria - RA XIII
Acrescenta o § 3º ao art. 157 da Lei
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de
2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis do Distrito Federal,
das autarquias e das fundações públicas
distritais, a fim de possibilitar a disposição de
servidores públicos do Distrito Federal a
outros órgãos e entidades da União, de
estados e municípios, em casos excepcionais
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
74.917.037,00 trocando emendas
parlamentares
Altera o art. 3º da Lei nº 5.366, de 3 de julho
de 2014, que cria empregos em comissão na
Companhia de Desenvolvimento Habitacional
do Distrito Federal, indicando em seu art. 3º
que a CODHAB deve providenciar a realização
de concurso público para prover os empregos
de carreira até 31 de julho de 2018
Institui o Domicílio Fiscal Eletrônico no
Distrito Federal
Abre crédito especial à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
199.575,00
Altera a Lei nº 4.342, de 22 de junho de 2009,
que institui o Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos Servidores da Câmara
Legislativa do Distrito Federal – CLDF,
acrescentando ao art. 17 o seguinte parágrafo
único: O ingresso nos cargos de Consultor
Técnico-legislativo, categoria Inspetor de
Polícia Legislativa, e de Técnico Legislativo,
categoria Agente de Polícia Legislativa,
depende também de aptidão em exame
psicotécnico e habilitação em exame da
conduta social e ética de vida pregressa do
candidato
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as casas de
shows e similares veicularem, nos intervalos
das apresentações, alertas sobre o consumo
de bebidas alcoólicas
Estabelece prioridade de matrícula, nos
estabelecimentos de ensino da rede pública e
privada, para filhos de mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de
cartazes, nos estabelecimentos de saúde

5.916

13/07/2017 Cristiano Araújo

5.917

13/07/2017 Bispo Renato Andrade

5.918

13/07/2017 Robério Negreiros

5.919

13/07/2017 Agaciel Maia

5.920

13/07/2017 Rafael Prudente

5.921

13/07/2017 Rafael Prudente

5.922

13/07/2017 Aylton Gomes

públicos e privados do Distrito Federal,
informando sobre a gratuidade da cirurgia
plástica às pacientes vítimas de câncer de
mama
Inclui, no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal, o Projeto Na Praia, realizado
entre os meses de julho e setembro de cada
ano
Institui diretrizes para o Programa Creche
Domiciliar no Distrito Federal, sob a
responsabilidade de mãe crecheira, para
atendimento alternativo de crianças de 0 a 4
anos de idade
Institui o Dia do Procurador Legislativo, a ser
comemorado anualmente no dia 5 de outubro
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, dando-se a
seguinte redação ao art. 3º, 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
Institui reserva mínima de 20% do total de
vagas do contingente de pessoal contratado
por empresas que prestem serviços de
bombeiro particular (brigadista ou bombeiro
civil) ao Governo do Distrito Federal para
serem preenchidas por mulheres
Dispõe sobre o envio de mensagens de
utilidade pública por mensagem de texto em
telefonia celular pelas operadoras de
telefonia instaladas no Distrito Federal que
devem prestar, sem ônus para o Poder
Público, o serviço de envio de mensagens de
texto de utilidade pública aos usuários, nos
casos de situação de emergência ou estado de
calamidade pública
Inclui no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal a Marcha para Jesus em

5.923

19/07/2017 Poder Executivo

ELO 101

Telma Rufino, Celina Leão,
Joe Valle e outros

EC 102

Wellington Luiz e outros

5.924

24/07/2017 Poder Executivo

5.925

24/07/2017 Poder Executivo

5.926

24/07/2017 Ricardo Vale

5.927

24/07/2017 Celina Leão

Brazlândia, a realiza-se, anualmente, no
último domingo do mês de junho
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
103.319.077,00, trocando emendas
parlamentares
Acrescenta inciso ao art. 221 da Lei Orgânica
do Distrito Federal, para dispor sobre a
prevenção contra a violência fundamentada
em gênero, em especial aquela cometida
contra a mulher
Altera o art. 100, VIII, e acrescenta o inciso
XXIX e o parágrafo único ao art. 100 da Lei
Orgânica do Distrito Federal.
O art. 100, VIII, da Lei Orgânica do Distrito
Federal passa a vigorar com a seguinte
redação: VIII - nomear, na forma da lei, os
Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, bem como o Diretor-Geral da Polícia
Civil do Distrito Federal, observado o disposto
no parágrafo único deste artigo.
O art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal
passa a vigorar acrescido do inciso XXIX e do
parágrafo único, com a seguinte redação: XXIX
- nomear, na forma da lei, o Diretor-Geral do
Departamento de Trânsito do Distrito Federal,
dentre os servidores efetivos, indicado em
lista tríplice elaborada pela categoria do
órgão. Parágrafo único. A nomeação do
Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito
Federal dá-se por indicação em lista tríplice
elaborada pelos Delegados de Polícia e
Policiais Civis do Distrito Federal
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal, no valor de R$
28.007.554,00 trocando emendas
parlamentares
Autoriza o Poder Executivo a alienar
participações nas sociedades empresárias que
especifica, não controladas pelo Distrito
Federal
Inclui, no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal, o jogo "Solteiros e Casados"
dos moradores da Metropolitana do Núcleo
Bandeirante, a ser celebrado, anualmente, no
mês de dezembro
Institui a Semana de Prevenção, Combate e
Redução da Mortalidade Materna no Distrito

5.928

24/07/2017 Rafael Prudente

5.929

24/07/2017 Wasny de Roure

LC 928 26/07/2017 Poder Executivo

LC 929 28/07/2017 Poder Executivo

5.930

28/07/2017 Joe Valle

5.931

28/07/2017 Cristiano Araújo

5.932

28/07/2017 Agaciel Maia

5.933

28/07/2017 Wasny de Roure

5.934

28/07/2017 Lira

Federal, realizada anualmente na semana que
compreender o dia 28 de maio
Altera a Lei nº 3.822, de 8 de fevereiro de
2006, que dispõe sobre a Política Distrital do
Idoso e dá outras providências, para nela
incluir, entre as alternativas de atendimento,
as repúblicas para idosos
Inclui, no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal, a Festa do Milho da Cidade
Estrutural, realizada anualmente na terceira
semana do mês de agosto
Altera o art. 61 da Lei Complementar nº 840,
de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre
o regime jurídico dos servidores públicos civis
do Distrito Federal, das autarquias e das
fundações públicas distritais, estabelecendo
critérios e compensações para concessão de
horário especial de trabalho
Dispõe sobre dispositivos de captação de
águas pluviais para fins de retenção,
aproveitamento e recarga artificial de
aquíferos em unidades imobiliárias e
empreendimentos localizados no Distrito
Federal
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
recebimento de embalagens vazias de
agrotóxicos e pesticidas por seus produtores e
comerciantes
Dispõe sobre o ingresso do consumidor em
salas de cinema e espaços de lazer e de
entretenimento cultural ou esportivo que
explorem serviços de alimentação em suas
dependências, portando produtos
alimentícios adquiridos fora desses
estabelecimentos (proibindo de proibir)
Inclui, no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal, a Semana de Gestão
Ambiental, a ser realizada, anualmente, na
semana do dia 5 de junho
Institui o Dia de Luta contra a Medicalização
da Educação e da Sociedade, a ser
comemorado no dia 11 de novembro de cada
ano, passando a constar no calendário
comemorativo oficial do Governo do Distrito
Federal
Dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais
públicos e privados e instituições congêneres
notificarem ocorrência de uso de bebidas
alcoólicas ou entorpecentes por crianças e
adolescentes

5.935

28/07/2017 Wasny de Roure

5.936

28/07/2017 Sandra Faraj

5.937

28/07/2017 Luzia de Paula

5.938

28/07/2017 Julio Cesar

5.939

28/07/2017 Rodrigo Delmasso

5.940

28/07/2017 Celina Leão

5.941

28/07/2017 Liliane Roriz

5.942

28/07/2017 Wellington Luiz

5.943

28/07/2017 Cláudio Abrantes

5.944

28/07/2017 Ricardo Vale

5.945

28/07/2017 Rodrigo Delmasso

5.946

28/07/2017 Raimundo Ribeiro

5.947

28/07/2017 Bispo Renato Andrade

5.948

31/07/2017 Rodrigo Delmasso

Inclui, no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal, o Fest Vida, realizado
anualmente no mês de julho
Institui princípios e diretrizes para nortear o
conjunto de ações públicas distritais relativas
ao atendimento a crianças de até 6 anos de
idade
Dispõe sobre o incentivo à instituição de
bancos comunitários de sementes e mudas
Estabelece diretrizes para a utilização do Lago
Paranoá para a prática desportiva de kitesurf
Altera a Lei nº 41 de 13 de setembro de 1989,
que dispõe sobre a Política Ambiental do
Distrito Federal
Estabelece regras para consultas ao Sistema
de Proteção ao Crédito no Distrito Federal
Inclui no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal o Dia Mundial do Hemofílico,
celebrado anualmente no dia 17 de abril
Dispõe sobre a inclusão, no calendário oficial
de eventos do Distrito Federal, do Dia do
Agente Policial de Custódia da Polícia Civil do
Distrito Federal, a ser comemorado no dia 28
de julho de cada ano
Inclui, no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal, o Festival Taguatinga de
Cinema, a ser realizado anualmente na
primeira quinzena do mês de junho
Institui a Semana da Diversidade Sexual e da
Promoção dos Direitos Humanos no Distrito
Federal, a ser comemorada, anualmente, na
terceira semana do mês de maio
Inclui no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal o Dia Nacional do
Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, o
qual é comemorado, anualmente, no dia 13
de outubro
Institui e inclui no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal o Dia do Advogado
Criminalista, a ser comemorado anualmente
no dia 2 de dezembro
Dispensa as pessoas físicas e jurídicas que
gozam de imunidade tributária de reiterar,
perante qualquer órgão ou entidade da
administração pública do Distrito Federal, o
requerimento do benefício
Altera a Lei nº 1.254, de 8 de novembro de
1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços

5.949

01/08/2017 Poder Executivo

5.950

02/08/2017 Poder Executivo

5.951

02/08/2017 Poder Executivo

5.952

02/08/2017 Wellington Luiz

5.953

02/08/2017 Lira

5.954

02/08/2017 Lira

5.955

02/08/2017 Chico Vigilante

5.956

02/08/2017 Sandra Faraj

5.957

02/08/2017 Ricardo Vale

5.958

02/08/2017 Chico Leite

5.959

02/08/2017 Chico Leite

LC 930 08/08/2017 Raimundo Ribeiro

de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação - ICMS
Cria Regime Especial de Apuração do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação - ICMS
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
o exercício financeiro de 2018 e dá outras
providências (LDO)
Acrescenta os §§ 2º e 3º ao art. 12 da Lei nº
5.024, de 25 de fevereiro de 2013, que dispõe
sobre o Fundo de Desenvolvimento Rural do
Distrito Federal
Dispõe sobre o atendimento obrigatório e
integral de pessoas em situação de violência
sexual
Institui a Semana Distrital de Orientação
Profissional para o Primeiro Emprego nas
escolas públicas do Distrito Federal, a ser
realizada, anualmente, na última semana do
mês de outubro
Institui a Semana da África no Distrito Federal,
que se realizará anualmente, no período de
19 a 25 de maio
Institui a Política Distrital de Pagamentos por
Serviços Ambientais e o Programa Distrital de
Pagamento por Serviços Ambientais
Altera a Lei nº 4.375, de 28 de julho de 2009,
que institui a Semana de Combate à Pedofilia,
estipulando que o poder público promoverá
atividades educativas de conscientização e
orientação sobre os modos de combater e
prevenir a pedofilia em todas as suas formas,
dando ênfase, nas escolas da rede pública de
ensino, ao combate à pedofilia na internet
Institui o Programa Distrital de Bibliotecas
Comunitárias
Dispõe sobre a notificação compulsória em
caso de fissura labiopalatal pelas entidades
públicas e privadas do sistema de saúde do
Distrito Federal
Institui e inclui, no calendário oficial do
Distrito Federal, o Abril Indígena, a ser
comemorado anualmente, durante todo o
mês de abril
Altera a Lei nº 5.647, de 22 de março de 2016,
que institui a política de transição entre
mandatos do Poder Executivo distrital

5.960

14/08/2017 Liliane Roriz e Julio Cesar

5.961

16/08/2017 Cristiano Araújo

5.962

16/08/2017 Chico Leite

5.963

16/08/2017 Joe Valle

5.964

16/08/2017 Chico Vigilante

5.965

16/08/2017 Wellington Luiz

5.966

16/08/2017 Chico Vigilante

5.967

16/08/2017 Liliane Roriz

5.968

16/08/2017 Agaciel Maia

5.969

16/08/2017 Raimundo Ribeiro

5.970

18/08/2017 Robério Negreiros

5.971

18/08/2017 Joe Valle

Dispõe sobre a desobrigação dos templos de
qualquer culto e das organizações religiosas
quanto ao pagamento de icms pelo uso dos
serviços públicos de água, luz, telefone e gás
no âmbito do Distrito Federal
Dispõe sobre o fornecimento de orçamentos
de bens e serviços, quando solicitados pelos
consumidores
Altera a Lei nº 4.159, de 13 de junho de 2008,
que dispõe sobre a criação do programa de
concessão de créditos para adquirentes de
mercadorias ou bens e tomadores de serviços,
nos termos que especifica, para incluir os
condomínios edilícios como beneficiários do
Programa Nota Legal
Estabelece diretrizes para criação da
modalidade de unidade de conservação
denominada Reserva de Proteção Sustentável,
no âmbito do Distrito Federal
Dispõe sobre a obrigatoriedade da
contratação do serviço de vigilância
profissional armada pelas casas lotéricas,
correspondentes bancários e assemelhados
Cria o programa IPTU Verde, que dispõe sobre
a redução no Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU como incentivo ambiental
destinado a proteger, preservar e recuperar o
meio ambiente
Institui o Programa Popular de Formação,
Qualificação e Habilitação Profissional de
Condutores de Veículos Automotores do
Distrito Federal
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilização de ambulância com Unidade
de Suporte Avançado - UTI móvel nos
hospitais da rede pública de saúde do Distrito
Federal
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
Institui o Código Penitenciário do Distrito
Federal
Obriga as instituições comerciais, financeiras,
bancos, agências de crédito ou similares a
fornecer por escrito os motivos de
indeferimento de crédito ao consumidor
Institui diretrizes para o Plano de Medicina
Natural e Práticas Complementares no âmbito

5.972

18/08/2017 Robério Negreiros

5.973

18/08/2017 Robério Negreiros e Celina
Leão

5.974

18/08/2017 Lira

5.975

18/08/2017 Agaciel Maia

5.976

18/08/2017 Prof. Reginaldo Veras

5.977

18/08/2017 Julio Cesar

5.978

18/08/2017 Celina Leão

5.979

18/08/2017 Juarezão

5.980

18/08/2017 Telma Rufino

5.981

18/08/2017 Prof. Reginaldo Veras

LC 931 16/08/2017 Liliane Roriz

do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal
- SUS/DF
Obriga as empresas fornecedoras dos serviços
de acesso à internet a compensar os
consumidores, por meio de abatimento ou
ressarcimento, pela interrupção de serviço ou
pelo fornecimento de velocidade abaixo da
contratada
Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença
de guia de turismo nos transportes que
realizam atividades turísticas no Distrito
Federal
Dispõe sobre a instalação de banheiros
químicos ou definitivos em feiras livres,
parques e áreas de lazer do Lago Paranoá no
Distrito Federal
Dispõe sobre a criação do Programa Pró-50
anos, programa de incentivo a empresas que
contratem trabalhadores nessa faixa de idade
Altera a Lei nº 4.949, de 15 de outubro de
2012, que estabelece normas gerais para
realização de concurso público pela
administração direta, autárquica e
fundacional do Distrito Federal, para inserir a
visão monocular como deficiência
Institui a meia-entrada para o consumidor
atleta, para-atleta, competidor e desportista
de rendimento, que seja diretamente
registrado, inscrito, vinculado, associado ou
filiado regularmente a entidade de
administração esportiva ou de prática
registrada no Distrito Federal
Dispõe sobre a instituição do Plano de
Desenvolvimento de Turismo Sustentável
Rota do Cavalo
Dispõe sobre a parada obrigatória dos
guinchos em barreiras e postos policiais
instalados nas rodovias do Distrito Federal
Dispõe sobre a participação de empresas com
sócios em comum em processo licitatório, no
âmbito do Governo do Distrito Federal
Assegura a pedagogos, orientadores
educacionais e auxiliares de educação do
sistema público e privado de ensino do
Distrito Federal a concessão de desconto de
50% na aquisição de ingressos para eventos
artísticos, culturais e desportivos realizados
no Distrito Federal
Acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei
Complementar nº 4, de 30 de dezembro de

5.982

22/08/2017 Joe Valle

5.983

29/08/2017 Poder Executivo

5.984

30/08/2017 Cristiano Araújo e Ricardo
Vale

5.985

31/08/2017 Cristiano Araújo

5.986

31/08/2017 Bispo Renato Andrade

5.987

31/08/2017 Bispo Renato Andrade

5.988

31/08/2017 Rafael Prudente

1994, que dispõe sobre o Código Tributário do
Distrito Federal. Fica acrescentado o seguinte
§ 2º: É vedado o protesto e a inclusão de
créditos da Fazenda Pública, tributários e não
tributários, inscritos ou não na dívida ativa do
Distrito Federal, no cadastro de entidades que
prestem serviços de proteção ao crédito
Dispõe sobre diretrizes para atuação de
associações de moradores nas áreas públicas
voltadas para as frentes dos lotes das quadras
de unidades residenciais unifamiliares da
Região Administrativa de Sobradinho
Autoriza o Poder Executivo a proceder a
doação imóvel pertencente ao Distrito Federal
a seguir discriminado: Lote nº 04, localizado
no Setor Parque Tecnológico Capital Digital,
na Região Administrativa de Brasília - RA I,
com área de 6.400,00 metros quadrados, à
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal - FAP/DF
Estabelece que todos os assentos dos veículos
do transporte coletivo público e do transporte
metroviário do Distrito Federal passam a ser
preferenciais a idosos com idade igual ou
superior a 60 anos, mulheres grávidas,
mulheres com crianças de colo e pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida
Institui a meia-entrada em espetáculos
teatrais e musicais, exposições de arte,
exibições cinematográficas e demais
manifestações culturais e esportivas para os
portadores de câncer
Estipula que os restaurantes comunitários do
Distrito Federal podem fornecer, no sistema
de entrega em domicílio, refeições em
marmita, a preço de balcão, na residência da
pessoa idosa acima de 60 anos ou de
deficiente físico, quando impossibilitados de
se locomover por motivos de saúde. O
benefício se dá para idosos e deficientes
físicos previamente cadastrados pelo órgão
gestor do programa de restaurantes
comunitários e que não podem ter renda
superior a 2 salários mínimos
Dispõe sobre a implantação de sinalização em
locais de interesse ecológico e turístico que
constituam unidade de conservação ou de
fluxo turístico
Dispõe sobre a destinação de veículos
automotores terrestres em fim de vida útil

5.989

31/08/2017 Rafael Prudente

5.990

31/08/2017 Cristiano Araújo

5.991

31/08/2017 Rafael Prudente

5.992

31/08/2017 Wasny de Roure

5.993

31/08/2017 Prof. Israel Batista

5.994

31/08/2017 Wellington Luiz

5.995

31/08/2017 Sandra Faraj

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os planos e
os seguros de saúde, no âmbito do Distrito
Federal, reembolsarem integralmente as
despesas com profissionais especialistas
necessários ao tratamento das pessoas com
deficiência, quando não disponíveis na sua
rede credenciada
Estabelece que a interrupção ou a restrição do
fornecimento de água a estabelecimento de
saúde, instituição educacional ou de
internação coletiva de pessoas e usuário
residencial de baixa renda beneficiário de
tarifa social decorrente de falta de pagamento
somente pode ocorrer após 12 meses de
inadimplência
Dispõe sobre alimentação diferenciada a
crianças e adolescentes portadores de
intolerância a lactose na merenda escolar em
instituições da rede pública de ensino
Torna obrigatória a instalação de filtros e
bombas para recirculação da água em todas
as piscinas em residências, clubes,
condomínios, hotéis, academias e outros
locais onde haja piscinas de uso coletivo,
público ou privado, de maneira que a água da
limpeza da piscina seja reaproveitada na
própria piscina
Permite o tráfego de veículos dos Conselhos
Tutelares nas faixas exclusivas de ônibus do
Distrito Federal, desde que caracterizados e
em serviço emergencial
Garante aos servidores da Administração
Pública Direta e Indireta do Distrito Federal a
correção de sua remuneração quando o
pagamento for realizado após a data
legalmente prevista. A correção é
automaticamente feita pelo órgão pagador,
tomando como referência as taxas de juros
cobradas pelo Banco de Brasília - BRB,
relativas ao cheque especial, pelo período
correspondente ao atraso do pagamento.
Assegura aos cidadãos que tiveram suas
residências derrubadas por ação do Poder
Público o direito de inclusão nos programas
habitacionais de interesse social do Distrito
Federal. A inclusão a que ser refere esta Lei
deve obedecer a ordem cronológica de
inscrição, sem prejudicar as listas já existentes
nos órgãos e nas entidades distritais

5.996

31/08/2017 Wasny de Roure

5.997

31/08/2017 Wellington Luiz

5.998

31/08/2017 Julio Cesar

5.999

31/08/2017 Robério Negreiros

6.000

31/08/2017 Celina Leão

6.001

06/09/2017 Poder Executivo

6.002

06/09/2017 Prof. Israel Batista

6.003

15/09/2017 Sandra Faraj

6.004

25/09/2017 Celina Leão

6.005

25/09/2017 Joe Valle e Chico Leite

competentes para a execução das políticas
habitacionais
Institui no Distrito Federal a "Campanha de
incentivo ao cultivo da crotalária" (crotalaria
juncea) como método natural de combate ao
mosquito aedes aegypti, transmissor da
dengue e de outras doenças, mediante
divulgação dos benefícios do cultivo e da
manipulação da planta em residências,
comércios, indústrias e terrenos baldios.
Dispõe sobre a proibição de o Banco Regional
de Brasília - BRB condicionar a concessão de
financiamentos, nas linhas de crédito, a
qualquer forma de reciprocidade em produtos
ou serviços
Dispõe sobre a proibição da solicitação
antecipada de cupom de compra coletiva na
entrada e durante o atendimento ao
consumidor em estabelecimentos comerciais
que servem refeição ou bebida como
restaurantes, churrascarias, bares, padarias,
lanchonetes e similares, em rodízio ou listados
em cardápio
Institui o Programa Incubadora de Empresas e
Cooperativas
Assegura a todo cidadão o direito de registrar
ocorrência em qualquer Delegacia do Distrito
Federal
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
23.234.937,00, trocando emendas
parlamentares
Inclui no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal o Festival de Música
Estudantil, realizado no Distrito Federal
anualmente no mês de agosto
Institui o Dia Distrital de Mobilização e
Combate aos Mosquitos Aedes aegypti e
Aedes albopictus, transmissores da dengue,
do Zika e da febre Chikungunya, inclui-o no
calendário oficial de eventos do Distrito
Federal, anualmente, no dia 7 de fevereiro
Institui o direito ao consumidor de energia
elétrica, no âmbito do Distrito Federal, a ter
sua conta mensurada de forma individual nas
edificações coletivas residenciais, comerciais
ou de uso misto
Modifica o caput sa Lei nº 4.770, de 22 de
fevereiro de 2012, que passa a ter a seguinte
redação: Adicionalmente às disposições da Lei

6.006

25/09/2017 Joe Valle

6.007

25/09/2018 Cláudio Abrantes

LC 932 03/10/2017 Poder Executivo

6.008

09/10/2017 Poder Executivo

6.009

31/10/2017 Poder Executivo

6.010

31/10/2017 Poder Executivo

6.011

14/11/2017 Poder Executivo

6.012

14/11/2017 Poder Executivo

6.013

14/11/2017 Celina Leão

federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, os
órgãos e as entidades da administração direta
e indireta, autárquica e fundacional do
Distrito Federal devem adotar, nas licitações
ou nas contratações diretas, critérios de
sustentabilidade ambiental
Altera a Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de
2012, que dispõe sobre o Sistema de Ensino e
a Gestão Democrática do Sistema de Ensino
Público do Distrito Federal, acrescentando-se
ao art. 7º o seguinte § 2º: O repasse de
recursos financeiros relativos à gestão
descentralizada das unidades escolares deve
ocorrer até o término do primeiro bimestre
letivo do ano da utilização dos recursos
Obriga à instalação de dispositivo eletrônico
de segurança (Botão do Pânico) em todos os
veículos coletivos que compõem a frota de
transporte público que circula no Distrito
Federal
Institui o regime de previdência
complementar do Distrito Federal, reestrutura
o Regime Próprio de Previdência Social do
Distrito Federal, previsto no art. 40, §§ 14 a
16, da Constituição Federal, e altera a Lei
Complementar nº 769, de 30 de junho de
2008, que reorganiza e unifica o Regime
Próprio de Previdência Social do Distrito
Federal - RPPS/DF
Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
24.780.250,00 destinados a publicidade e
propaganda
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
79.858.113,00, com parte para troca de
emendas parlamentares
Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
35.000.000,00 para manutenção de atividades
de limpeza pública
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
520.950,00
Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
25.438.938,00, transformando
financiamentos em empréstimos
Declara patrimônio cultural do Distrito
Federal o Santuário São Francisco de Assis

LC 933 14/11/2017 Poder Executivo

6.014

21/11/2017 Poder Executivo

6.015

05/12/2017 Poder Executivo

LC 934 07/12/2017 Poder Executivo

6.016

ELO 103

6.017

07/12/2017 Poder Executivo

Telma Rufino e outros

07/12/2017 Luzia de Paula

ELO 104

Rodrigo Delmasso e outros

ELO 105

Telma Rufino e outros

patrimônio cultural do Distrito Federal,
localizado no SGAN 915, conjuntos A/B, Asa
Norte, Brasília, Distrito Federal, na Região
Administrativa do Plano Piloto
Autoriza a criação da Fundação das Artes do
Distrito Federal - FundARTE-DF e da Fundação
de Patrimônio Cultural do Distrito Federal FunPAC-DF e dispõe sobre as suas inserções
no Sistema de Arte e Cultura - SAC-DF
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
21.758.491,00, trocando emendas
parlamentares
Autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com instituições
financeiras internacionais, organismos
multilaterais e bilaterais de crédito e bancos
internacionais, com ou sem garantia da União,
até o valor de US$41.100.000,00, no âmbito
do Programa Brasília Capital das Águas. A
operação de crédito de que trata esta Lei deve
contemplar recursos para investimentos no
Canal do Rodeador em Brazlândia
Institui a Lei Orgânica da Cultura dispondo
sobre o Sistema de Arte e Cultura do Distrito
Federal
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
66.677.000,00
Acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do
Distrito Federal, para dispor sobre a
valorização da vida, e insere, entre os
objetivos do Distrito Federal, a realização de
políticas públicas de prevenção contra o
suicídio
Institui o Programa Distrital de Fomento ao
Serviço de Radiodifusão Comunitária
Dá nova redação ao art. 307, parágrafo único,
II, da Lei Orgânica do Distrito Federa, que
passa a vigorar com a seguinte redação: II delegacias policiais especializadas e unidades
de policiamento ambiental integrantes da
Polícia Militar do Distrito Federal, incumbidas
da prevenção, da repressão e da apuração dos
ilícitos ambientais, sem prejuízo das ações dos
demais órgãos de fiscalização especializados
Altera o art. 115 da Lei Orgânica do Distrito
Federal, que passa a vigorar com a seguinte
redação: É assegurada ao policial militar, ao
policial civil e ao bombeiro militar do Distrito

6.018

14/12/2017 Bispo Renato Andrade

6.019

14/12/2017 Bispo Renato Andrade

6.020

14/12/2017 Luzia de Paula

6.021

14/12/2017 Julio Cesar

6.022

14/12/2017 Sandra Faraj

ELO 106

Chico Leite e outros

6.023

18/12/2017 Cristiano Araújo e Poder
Executivo

6.024

18/12/2017 Poder Executivo

Federal assistência jurídica especializada
prestada pelo Distrito Federal, quando, no
exercício da função, se envolva em fatos de
natureza penal ou administrativa.
Obriga o estabelecimento com 10 ou mais
caixas para pagamento a disponibilizar ao
consumidor o preço médio, em unidade de
medida padronizada, de determinados
produtos
Inclui, no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal, o Dia do Servidor Público do
Distrito Federal, comemorado anualmente em
28 de outubro
Torna obrigatória a disponibilização da Lei
Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 Lei Maria da Penha para consulta da
população, em local visível e de fácil acesso,
nas delegacias de polícia, nas bibliotecas dos
estabelecimentos públicos e particulares de
ensino, nas unidades públicas e particulares
de saúde e nas bibliotecas públicas
Torna obrigatório ao Departamento de
Trânsito do Distrito Federal - Detran-DF o
registro da quilometragem dos veículos
vistoriados na sua base de dados
Assegura a criação do Banco de Empregos
para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica
e Familiar
Acrescenta ao art. 19, caput, da Lei Orgânica
do Distrito Federal, o princípio de
“participação popular”:
Art. 19. A Administração Pública direta e
indireta de qualquer dos poderes do Distrito
Federal obedece aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade,
razoabilidade, motivação, participação
popular, transparência, eficiência e interesse
público, e também ao seguinte: (...)
Institui o Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira - PDAF e dispõe
sobre sua aplicação e execução nas unidades
escolares e nas regionais de ensino da rede
pública de ensino do Distrito Federal
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
182.397.994,00 (para troca de emendas
parlamentares e contingenciamento de R$ 89
milhões)

6.025

19/12/2017 Joe Valle

6.026

19/12/2017 Joe Valle

6.027

19/12/2017 Rodrigo Delmasso

6.028

19/12/2017 Julio Cesar

6.029

19/12/2017 Bispo Renato Andrade

6.030

19/12/2017 Celina Leão

6.031

19/12/2017 Wasny de Roure

6.032

19/12/2017 Wasny de Roure

6.033

19/12/2017 Dr Michel

6.034

21/12/2017 Poder Executivo

6.035

21/12/2017 Poder Executivo

6.036

21/12/2017 Poder Executivo

Dispõe sobre a proteção de mananciais
destinados ao abastecimento público no
Distrito Federal
Dispõe sobre a segurança dos parques de
diversão e das atividades que utilizem
equipamentos de diversão similares
Altera a Lei nº 4.730, de 28 de dezembro de
2011, que cria a Notificação Compulsória de
Violência contra Criança ou Adolescente
Dispõe sobre a instituição do Plano
Samambaia, Cidade Galeria de Arte
Monumental a Céu Aberto, que visa tornar a
Região Administrativa XII uma ampla e
democrática galeria de obras de arte
monumental a céu aberto
Acrescenta o art. 66-B à Lei nº 4.317, de 9 de
abril de 2009, que institui a Política Distrital
para Integração da Pessoa com Deficiência,
consolida as normas de proteção e dá outras
providências, com o objetivo de garantir ao
professor com deficiência da carreira
Magistério Público do Distrito Federal
prioridade no procedimento de escolha de
turmas
Institui e inclui, no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal, o Dia da
Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul do
Distrito Federal, a ser comemorado
anualmente no dia 9 de outubro
Institui e inclui, no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal, o Dia do Ribeirão
Sobradinho, a ser comemorado no dia 9 de
maio de cada ano
Institui o Dia do Oficial de Justiça no Distrito
Federal, a ser comemorado anualmente no
dia 25 de março
Institui o Dia do Agente Comunitário de Saúde
e do Agente de Vigilância Ambiental em Saúde
do Distrito Federal, a ser comemorado
anualmente no dia 4 de outubro
Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
4.568.812,00
Altera a Lei nº 3.196, de 29 de setembro de
2003, que institui o Programa de Apoio ao
Empreendimento Produtivo do Distrito
Federal - PRÓ-DF II
Institui o Programa Ensino Médio em Tempo
Integral - EMTI no Distrito Federal

6.037

21/12/2017 Poder Executivo

6.038

21/12/2017 Poder Executivo

6.039

21/12/2017 Poder Executivo

LC 935 21/12/2017 Poder Executivo

LC 936 21/12/2017 Poder Executivo

6.040

21/12/2017 Poder Executivo

6.041

21/12/2017 Poder Executivo

6.042

21/12/2017 Poder Executivo

6.043

22/12/2017 Cristiano Araújo

6.044

22/12/2017 Agaciel Maia

6.045

22/12/2017 Robério Negreiros

6.046

22/12/2017 Benedito Domingos

Altera a Lei nº 2.834, de 7 de dezembro de
2001, que recepciona a Lei federal nº 9.784,
de 29 de janeiro de 1999 (que regula o
Processo Administrativo)
Altera a redação do art. 40, V, da Lei nº 4.751,
de 7 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o
Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do
Sistema de Ensino Público do Distrito Federal
Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária
Anual do Distrito Federal no valor de R$
70.853.149,00
Define os parâmetros de uso e ocupação do
solo para as Quadras QI 01 a 07 do Setor Leste
Industrial da Região Administrativa do Gama RA II
Define os parâmetros de uso e ocupação do
solo para a Área Especial para Indústria 01, da
Rua G do Setor Industrial da Região
Administrativa de Sobradinho - RA V
Altera a Lei nº 5.695, de 3 de agosto de 2016,
que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para o exercício financeiro de 2017
Estabelece a pauta de valores venais de
terrenos e edificações do Distrito Federal para
efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana –
IPTU para o exercício de 2018
Estabelece a pauta de valores venais dos
veículos automotores registrados e
licenciados no Distrito Federal para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores – IPVA para o
exercício de 2018
Institui a Política de Incentivo à Geração de
Energia Limpa em prédios residenciais ou não
no Distrito Federal
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 art.
3º passa a vigorar com a seguinte redação: 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
Institui o Selo Empresa Estimuladora do
Primeiro Emprego no Distrito Federal
Autoriza o ingresso de ministros religiosos de
ambos os sexos e de qualquer credo para
atendimento religioso, nas unidades

6.047

22/12/2017 Rôney Nemer

6.048

22/12/2017 Liliane Roriz

6.049

22/12/2017 Celina Leão

6.050

22/12/2017 Wellington Luiz

6.051

22/12/2017 Cláudio Abrantes

6.052

22/12/2017 Juarezão

6.053

22/12/2017 Ricardo Vale

6.054

22/12/2017 Lira

6.055

22/12/2017 Luzia de Paula

hospitalares públicas e privadas, aos internos
de instituições prisionais, civis ou militares,
sejam destinadas à prisão decorrente de
condenação transitada em julgado, sejam
destinadas ao encarceramento provisório
Reconhece o hip-hop como movimento
sociocultural de caráter popular no Distrito
Federal
Altera a Lei nº 4.737, de 29 de dezembro de
2011, que estabelece critérios e parâmetros
para suplementação do Programa BolsaFamília, na forma do Plano DF sem Miséria.
A suplementação do Programa Bolsa-Família
busca também, sem prejuízo dos objetivos
previstos na lei mencionada no caput, o
incentivo ao bom desempenho escolar das
crianças de 6 a 12 anos e dos adolescentes de
13 a 17 anos, a ser concedido mediante
resultados educacionais positivos obtidos em
avaliação oficial, conforme regulamentação
Institui o Programa Dezembro Vermelho,
destinado à orientação e à assistência ao
portador do Vírus da Imunodeficiência
Humana - HIV e à conscientização sobre a
importância da prevenção e do diagnóstico
precoce da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida - AIDS
Altera a Lei nº 5.052, de 5 de março de 2013,
que inclui, no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal, o Dia do Policial Civil
Aposentado, a ser comemorado anualmente
no dia 30 de setembro.
Denomina Cezar Alves de Medeiros o Centro
Olímpico de Planaltina-DF
Institui e inclui no calendário oficial de
eventos do Distrito Federal o Encontro Anual
de Motociclistas do Distrito Federal e Entorno,
a ser realizado no segundo domingo do mês
de setembro
Altera a Lei nº 4.374, de 28 de julho de 2009,
que institui no Distrito Federal o Dia de
Combate à Homofobia, a ser comemorado
anualmente em 17 de maio
Institui o Dia e a Semana do Ostomizado no
Distrito Federal, realizado anualmente no dia
5 de junho
Declara o Cine Drive-in de Brasília, localizado
no Centro Poliesportivo Ayrton Senna, na
Região Administrativa de Brasília - RA I,

6.056

22/12/2017 Prof. Israel Batista

6.057

22/12/2017 Poder Executivo

6.058

22/12/2017 Joe Valle

6.059

22/12/2017 Cristiano Araújo

LC 937 22/12/2017 Poder Executivo
LC 938 22/12/2017 Poder Executivo

6.060

29/12/2017 Poder Executivo

6.061

29/12/2017 Poder Executivo

6.062

29/12/2017 Rodrigo Delmasso

patrimônio cultural material do Distrito
Federal
Inclui, no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal, o evento Picnik, realizado no
Distrito Federal no mês de abril
Autoriza o Poder Executivo a comprar, na
forma da Lei das Licitações e Contratos,
imóvel na região central de Brasília - RA I, para
receber a sede do Instituto de Defesa do
Consumidor - Procon-DF
Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas
prestadoras de serviços disponibilizarem aos
consumidores meios de cancelamento
idênticos aos meios de aquisição do serviço
Dispõe sobre a criação das Olimpíadas do
Conhecimento no Distrito Federal
Altera a legislação distrital relativa ao Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Estabelece, nos termos do art. 105 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal, os requisitos para a
compensação de débitos inscritos em dívida
ativa de natureza tributária ou de outra
natureza do Distrito Federal com precatórios
do Distrito Federal, suas autarquias e
fundações
Estima a receita e fixa a despesa do Distrito
Federal para o exercício financeiro de 2018,
no montante de R$ 28.788.857.727,00
Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual
para o quadriênio 2016-2019, aprovado pela
Lei nº 5.602, de 30 de dezembro de 2015
Altera a Lei nº 5.005, de 21 de dezembro de
2012, que institui as condições e os
procedimentos de apuração do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação - ICMS aos contribuintes
industriais, atacadistas ou distribuidores

