PROCESSOS LEGISLATIVOS
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF (CL-DF)

MULTAS DE TRÂNSITO
PL 1.564/2013 - AUTOR: DEPUTADO PATRÍCIO
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da destinação de vinte por
cento do valor arrecadado com multas de trânsito para a modernização
dos equipamentos e treinamento dos policiais civis e militares do Distrito
Federal.
Tramitação - 08/08/2013 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://web01.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1564!2013!visualizar.action

PATRÍCIO
Deputado Distrital

ALTERA O ARTIGO 5º DA LEI 4.997,DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012
PL 1.573/2013 – AUTOR: PODER EXECUTIVO
Ementa: Altera o artigo 5º da Lei 4.997,de 19 de dezembro de 2012,que
suspende a exigibilidade e concede remissão e isenção de tributos,na
forma que especifica e dá outras providências.
Tramitação –20/08/2013 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado à
CDC e CCJ.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://web01.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1573!2013!visualizar.action

PODER EXECUTIVO

CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAIS DO DF
PL 1.565/2013 – AUTORA: DEPUTADA ELIANA PEDROSA
Ementa: Inclui no Calendário de Eventos Oficiais do Distrito Federal a
Feira de Beleza Hair Brasília and Beauty.
Tramitação - 13/08/2013 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://web01.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1565!2013!visualizar.action

ELIANA PEDROSA
Deputada Distrital

CRIAÇÃO DO PROGRAMA CENSO INCLUSIVO
PL 1.566/2013 – AUTORES: DEPUTADOS JOE
VALLE / ELIANA PEDROSA
Ementa: Estabelece princípios, diretrizes e
estratégias para a criação do Programa Censo
Inclusivo com vistas a identificar, mapear,
JOE VALLE
ELIANA PEDROSA
tratar e cadastrar o perfil socioeconômico
Deputado Distrital
Deputada Distrital
das pessoas com doenças raras, no âmbito
do Distrito Federal.
Tramitação- 13/08/2013 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://web01.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1566!2013!visualizar.action

PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PNE
PL 1.567/2013 – AUTOR: DEPUTADO BENEDITO DOMINGOS
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de veículos
adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais-pne, nos
centros de formação de condutores, no âmbito do Distrito Federal.
Tramitação – 13/08/2013 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CDC e CCJ.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://web01.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1567!2013!visualizar.action

BENEDITO DOMINGOS
Deputado Distrital

PROÍBE A COMERCIALIZAÇÃO E O USO DE CEROL
PL 1.568/2013 – AUTOR: DEPUTADO CHICO VIGILANTE
Ementa: Proíbe a comercialização e o uso de cerol ou de qualquer outro
material cortante em linhas de pipas, papagaios ou pandorgas no Distrito
Federal.
Tramitação – 13/08/2013 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CDC e CCJ.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://web01.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1568!2013!visualizar.action

CHICO VIGILANTE
Deputado Distrital

INFORME LEGISLATIVO
LEIS
LEIS nº (data)

DODF Nº/ Data

Ementa/Assunto

N° 5.144
19/08/2013

N° 173
21/08/2013

Inclui o evento denominado Encontro de Violeiros no calendário
oficial de eventos do Distrito Federal.

N° 5.148
19/08/2013

N° 173
21/08/2013

Institui o Festival Puroritmo – Cultura e Sustentabilidade e o inclui
no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.

Nº 5.151
19/08/2013

N° 173
21/08/2013

Inclui a Festa do Seu João no calendário oficial de eventos do
Distrito Federal.

N° 5.152
19/08/2013

N° 173
21/08/2013

Inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Festa da
Padroeira da Paróquia Imaculado Coração de Maria.

N° 5.153
19/08/2013

N° 173
21/08/2013

Inclui, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, a Festa
da Padroeira da Paróquia de Santa Edwiges.

N° 5.156
19/08/2013

N° 173
21/08/2013

Inclui, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, a Festa
da Padroeira da Paróquia Maria Auxiliadora.

N° 5.157
19/08/2013

N° 173
21/08/2013

Institui o Dia Distrital do Trabalhador Doméstico no âmbito do
Distrito Federal.

DECRETOS

DECRETOS nº (data) DODF Nº/ Data

Ementa/Assunto

N° 34.563
09/08/2013

N° 165
12/08/2013

Dispõe sobre a Força Tarefa para aprovação de projetos de
edificação e concessão de alvarás de construção, e dá outras
providências.

N° 34.568
14/08/2013

N° 168
15/08/2013

Institui Grupo de Trabalho para formular estudos e propostas
de atualização da legislação que versa sobre a regularização das
ocupações em áreas públicas rurais no Distrito Federal.

N° 34.573
15/08/2013

N° 169
16/08/2013

Regulamenta a Lei nº 4.954, de 29 de outubro de 2012, e dá outras
providências.

N° 34.574
15/08/2013

N° 169
16/08/2013

Institui Comissão para organizar, coordenar e executar os grandes
eventos públicos do Distrito Federal e dá outras providências.

NOTÍCIAS DO JUDICIÁRIO

TJDFT NEGA INDENIZAÇÃO DE DEPUTADO CITADO NA CAIXA DE PANDORA
A 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do DF e Territórios negou, em grau de recurso, pedido de
indenização por danos morais formulado pelo deputado federal do PMDB Eduardo Cosentino da
Cunha contra Durval Rodrigues Barbosa e Alcyr Duarte Collaço Filho. O deputado foi citado em diálogo
travado entre os requeridos, no qual eles o acusam de participação no esquema de corrupção no DF
conhecido como “Mensalão do DEM”.
A conversa foi gravada pelo delator do esquema, Durval Barbosa, e veio à tona no material apreendido
pela Polícia Federal, durante a operação Caixa de Pandora. Na gravação, o nome do deputado é
mencionado como sendo um dos parlamentares envolvidos no escândalo encabeçado pelo então
governador do DF José Roberto Arruda. Segundo a fala de Alcyr Collaço, o parlamentar seria um dos
mensaleiros e receberia mesada mensal de R$ 100 mil para apoiar o governo.

TRIBUNAL AMPLIA ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM SETEMBRO
A partir do dia 2 de setembro, os usuários da Justiça do DF contarão com um serviço de atendimento
ampliado e especializado, a Central de Teleinformação ao Cidadão. Ao ligar para os números gerais
do TJDFT o usuário será atendido em um único local, sob a responsabilidade da Ouvidoria-Geral do
TJDFT. A Central de Teleinformação não funcionará apenas como uma central telefônica, simplesmente
redirecionando chamadas. As teleatendentes irão ouvir, esclarecer e então, conforme o caso, orientar
cada cidadão. A informação será personalizada, conforme a necessidade de cada usuário.
Atualmente, as chamadas destinadas aos números gerais do TJDFT (3103.7000 e 159), aos números do
Juizado de Trânsito e da Ouvidoria e dos Fóruns, são atendidas por vários setores do Tribunal. Com a
ampliação da Central, esses serviços serão unificados de modo a melhorar a qualidade e o controle da
informação prestada aos jurisdicionados e aos cidadãos e as chamadas destinadas aos números gerais
serão atendidas pelos números 3103.7000 ou 159.

BENS DA 2ª HASTA DO LEILÃO DO TJDFT PODEM SER VISITADOS ATÉ O DIA 2
Está aberto o prazo para visitação aos bens remanescentes que integrarão a 2ª hasta a ser realizada no
dia 3/9, às 13h, no auditório Sepúlveda Pertence, térreo do Fórum de Brasília. Por ocasião da 2ª hasta,
os bens oferecidos terão lance inicial de 50% do valor de avaliação. A visitação aos bens teve início dia 21
de agosto e se estende até 2 de setembro, sempre das 13 às 17h, em dias úteis. Confira o endereço dos
Depósitos Públicos - onde os bens estão armazenados - na página Leilões do site do TJDFT.Na mesma
página será possível consultar também o catálogo atualizado com os bens não arrematados.

TRIBUNAL MARCA PRESENÇA NAS MÍDIAS SOCIAIS
Atento ao novo modelo de comunicação em tempo real, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios (TJDFT) aderiu, desde 2010, às redes sociais na internet com o objetivo de democratizar o
acesso à informação e aprimorar seus canais de comunicação com o público externo.
Por meio do Twitter , o Tribunal divulga diariamente decisões judiciais e informações institucionais,
sendo que atualmente o número de seguidores já é maior que 10 mil. Na rede social Facebook, o TJDFT
mantém uma fan page, onde são disponibilizados serviços ao cidadão do DF. O TJDFT conta com um
canal próprio no site de divulgação e compartilhamento de vídeos no Youtube. Por meio desse canal,
são disponibilizados vídeos sobre programas institucionais, matérias e especiais jornalísticos sobre a
atuação de magistrados e servidores do Tribunal. Atualmente, mais de 20 vídeos estão no Youtube e a
intenção é ampliar esse número.

(Fonte: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com alterações)

NOTÍCIAS DO EXECUTIVO

GOVERNO ASSINA REGULAMENTAÇÃO DO IDEAS INDUSTRIAL
O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, assinou na terça-feira (27), às 11h, na Federação das
Indústrias do Distrito Federal (Fibra), a regulamentação da Lei 5.017/13, que institui o Financiamento
Industrial para o Desenvolvimento Econômico de Atividades Sustentáveis, o “Ideas Industrial”. O
programa de desenvolvimento tem como objetivo a promoção de atividades produtivas com destaque
para o financiamento de instalações físicas, capital de giro e produção das empresas.
Com o “Ideas”, o governo do Distrito Federal pretende ampliar a capacidade da economia local na
produção e distribuição de bens, serviços e geração de emprego e renda. A origem dos recursos de
financiamento será o “Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – Fundefe”, o que garante aos
empresários um prazo de até 30 anos para liquidação com taxas de juros. A adesão ao programa
será feita por projeto padrão, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em que os
interessados poderão ter acesso a dois níveis de demanda: até um milhão de reais em financiamento
ou acima desse valor. Poderão se beneficiar com recursos do programa empresas que desenvolvam
atividades nos setores de Indústria e Logística.

FISCALIZAÇÃO APREENDE 318 FAIXAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR NO DF
Chegou a 318 o número de faixas de publicidade recolhidas durante fiscalização do Comitê de Combate
à Poluição Visual na segunda-feira (26), e a maioria estava fixada às margens de rodovias, canteiros e
postes de iluminação, de acordo com a Secretaria da Ordem Pública e Social (Seops), que coordenou
a operação.
Entre as regiões percorridas, o Gama foi onde a equipe mais encontrou publicidade irregular, um total
de 133 faixas recolhidas. Só na Estrada Parque Núcleo Bandeirante foram 53 materiais retirados, e no
setor Noroeste e na Epia Norte, o saldo das apreensões fechou em 52. A BR-040, em Santa Maria, teve
41 apreensões, e a DF-001, próxima ao Recanto das Emas, 39. As faixas recolhidas serão levadas a uma
cooperativa de reciclagem da Estrutural, onde serão destruídas e reaproveitadas como enchimento
para estofados sustentáveis.

VAGAS DE ESTACIONAMENTO DO GDF NO BONAPARTE HOTEL SERÃO ALUGADAS
As 52 vagas de estacionamento, de propriedade do Distrito Federal, do Edifício Bonaparte Hotel
Residence que eram utilizadas indevidamente por frequentadores do prédio serão locadas
provisoriamente, o que renderá mensalmente R$ 9,5 mil aos cofres públicos. Na época da construção
do edifício, a responsável pelo empreendimento ultrapassou o limite da área privada, e, em
decorrência disso, a Justiça concedeu, em agosto de 2000, a propriedade das vagas ao governo local
em compensação aos danos causados ao Estado.
A locação dos espaços será temporária, enquanto o GDF viabiliza a venda das 52 vagas, procedimento
que será feito por licitação, cuja data ainda não foi estabelecida. A comercialização será feita pela
Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), e, conforme prevê o Código Civil, será dada a preferência
de compra aos condôminos do hotel.

PROCON-DF NOTIFICA EMPRESAS DE TELEFONIA
Lançada em maio pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejus) e pelo ProconDF para apurar infrações cometidas por empresas de telefonia, a operação “Linha Dura” concluiu,
este mês, a etapa de notificação de 575 infrações cometidas no período. Foram apuradas 575
infrações decorrentes de processos em andamento no Procon-DF e relativos às empresas Oi,
Claro, Tim, Vivo, Brasil Telecom, GTV e Net Brasília.
Cobrança indevida, descumprimento de oferta, descumprimento contratual, negativa de restituição
em dobro de valor cobrado indevidamente e recusa de substituição de produtos com vício foram
as principais irregularidades cometidas pelas empresas de telefonia. As empresas notificadas
têm até setembro para apresentação de defesa e posterior análise pelo departamento jurídico
do Procon-DF, etapa em que serão definidas as penalidades a serem aplicadas às prestadoras
infratoras.

CONSUMO DE QUEROSENE DE AVIÕES SOBE 24% COM REDUÇÃO DO ICMS
O consumo de querosene subiu 24% entre maio e junho de 2013 em relação ao mesmo período do
ano passado após a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de 25% para 12%.
O desconto no ICMS estimulou a aviação comercial local com as novas rotas e aumentou o número de
abastecimentos. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP,
o consumo do querosene no DF aumentou de 32.317 m³ em maio de 2012, para 40.488 m³ no mesmo
mês, em 2013. Em junho, o comparativo demonstra que a utilização subiu de 34.129 m³, para 41.932
m³.
A medida era estudada desde 2012, mas foi instituída somente no início de abril e considerou o cenário
desfavorável ao setor, com ênfase nas perdas locais registradas nos últimos meses. Muitos voos foram
transferidos, e o abastecimento das aeronaves ocorria em outras capitais, como Belo Horizonte. Segundo
a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), tanto a economia, principalmente nos setores
de hotelaria, comércio e indústria, quanto a vida social da cidade foram beneficiadas diretamente pela
medida, que completou 120 dias. O DF é, atualmente, o terceiro centro de conexões aéreas do Brasil,
atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

(Fonte: Governo do Distrito Federal, com alterações)

