PROCESSOS LEGISLATIVOS
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF (CL-DF)

FUNDEFE

OCUPAÇÃO DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL-LUOS

PL 1.709/2013 – AUTOR: PODER EXECUTIVO
Ementa: Altera a Lei nº 4.276, de 19 de dezembro de 2008, que dispõe
sobre oferta pública para liquidação antecipada dos contratos de
financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico
do Distrito Federal - FUNDEFE e para a cessão dos respectivos créditos e
dá outras providências.
Tramitação - 14/11/2013 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à SACP.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1709!2013!visualizar.action

PLC 79/2013 – AUTOR: PODER EXECUTIVO
Ementa: Aprova a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito FederalLUOS,nos termos dos arts.316 e 318 da Lei Orgânica do Distrito Federal,
e dá outras providências.
Tramitação - 26/09/2013 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-8!79!2013!visualizar.action

PODER EXECUTIVO

PROIBIÇÃO DE CONTEÚDO DESCRIMINATÓRIO CONTRA A MULHER
PL 1.745 /2013 – AUTOR: PODER EXECUTIVO
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de cláusula de proibição de conteúdo descriminatório
contra a mulher nos contratos de aquisição de bens e serviços pelo Distrito Federal.
Tramitação - 10/12/2013 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1745!2013!visualizar.action
PPCUB
PLC 78/2013 – AUTOR: PODER EXECUTIVO
Ementa: Aprova o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB e dá outras
providências.
Tramitação - 26/09/2013 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-8!78!2013!visualizar.action

PODER EXECUTIVO

SISTEMA TRIBUTÁRIO DO DF
PLC 80/2013 – AUTOR: PODER EXECUTIVO
Ementa: Altera o Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, que regula o Sistema Tributário do
Distrito Federal e dá outras providência
Tramitação - 05/11/2013 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-8!80!2013!visualizar.action

INFORME LEGISLATIVO
LEIS
LEIS nº (data)

CAIXAS ELETRÔNICOS DOS BANCOS PÚBLICO E PRIVADOS
PL 1.706/2013 – AUTOR: DEPUTADO DR MICHEL
Ementa: ADispõe sobre saque em dinheiro nos caixas eletrônicos dos
bancos público e privados no Distrito Federal e dá outras providências.
Tramitação - 11/11/2013 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1706!2013!visualizar.

action

DR MICHEL
Deputado Distrital

CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO DF
PL 1.712 /2013 – AUTOR: DEPUTADO AYLTON GOMES
Ementa: Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Eventos do
Distrito Federal. O Dia do Síndico, no âmbito do Distrito Federal.
Tramitação - 19/11/2013 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CAS.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1712!2013!visualizar.

action

AYLTON GOMES
Deputado Distrital

DODF Nº/ Data

N° 5.232
05/12/2013
Nº 5.236
11/12/2013

N° 260
06/12/2013
N° 264
12/12/2013

Nº 5.233
10/12/201

N° 266
13/12/2013

Nº 5.235
10/12/2013

N° 268
16/12/2013

Nº 5.241
16/12/2013

N° 269
17/12/2013

Nº 5.270
24/12/2013

N° 279
27/12/2013

Nº 5.271
24/12/2013

N° 279
27/12/2013

Nº 5.273
24/12/2013

N° 279
27/12/2013

Nº 5.278
24/12/2013

N° 279
27/12/2013

Nº 5.280
24/12/2013

N° 279
27/12/2013

Ementa/Assunto
Dispõe sobre a Política para Tratamento de Doenças Raras no
Distrito Federal e dá outras providências.
Revoga e altera dispositivos da 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 e dá outras providências.
Torna obrigatório caixa eletrônico com sinalizações táteis e áudio
para deficientes visuais em todas as agências bancárias do Distrito
Federal.
Dispensa, nos casos que especifica, a apresentação de Alvará de
Construção e Carta de Habite-se de Edificação para a obtenção de
Alvará de Localização e Funcionamento em Mobiliário Urbano
Altera o art. 1º da Lei nº 2.533, de 14 de março de 2000, que autoriza
a extinção da PROFLORA S.A. – Florestamento e Reflorestamento,
mediante incorporação à TERRACAP.
Estabelece objetivos, diretrizes e instrumentos para a implantação
da Política Distrital de Primeiro Emprego para jovens e dá outras
providências.
Dispõe sobre sistema seletivo de lixo para armazenamento e
coleta das sucatas das oficinas mecânicas e dos rejeitos das
empresas químicas e metalúrgicas do Distrito Federal, e dá outras
providências.
Altera a Lei nº 5.004, de 21 de dezembro de 2012, que autoriza
a criação do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do
Distrito Federal e dá outras providências.
Autoriza a permuta do imóvel que especifica.
Dispõe sobre o licenciamento para funcionamento de atividades
econômicas ou de atividades sem fins lucrativos e dá outras
providências.

DECRETOS

DECRETOS nº (data) DODF Nº/ Data
N° 34.897
29/11/2013

N° 253
02/12/2013

N° 34.913
03/12/2013

N° 256
04/12/2013

N° 34.915
03/12/2013

N° 256
04/12/2013

N° 2.002
13/12/2013

N° 266
13/12/2013

N° 2.003
13/12/2013

N° 266
13/12/2013

N° 2.004
17/12/2013

N° 269
17/12/2013

ORDEM DE SERVIÇO

Ementa/Assunto
Altera, para os casos que especifica, o prazo para pagamento do
imposto incidente sobre o estoque de mercadorias indicadas nos
itens 33, 35 e 41 do Caderno I do Anexo IV ao Decreto nº 18.955,
de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS.
Altera o Decreto nº 27.576, de 28 de dezembro de 2006, que
regulamenta o Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens
Imóveis por Natureza ou Acessão Física e de Direitos Reais sobre
Imóveis – ITBI, e dá outras providências.
Altera o Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, que
regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (406ª
Alteração), e dá outras providências.
Homologa os Convênios ICMS 143, de 24 de setembro de 2010;
178, de 10 de dezembro de 2010; 106, de 30 de setembro de 2011;
107, de 28 de setembro de 2012; e 55, de 8 de julho de 2011.
Homologa os Convênios ICMS 7, de 5 de abril de 2013; 106, de 5 de
setembro de 2013; 133, de 5 de dezembro de 2008; 126, de 16 de
dezembro de 2011; 9, de 5 de abril de 2013; e 55, de 19 de julho
de 2013.
Homologa os Convênios ICMS 20, de 30 de março de 2012; 61,
de 22 de junho de 2012; 77, de 26 de julho de 2013; 99, de 18
de setembro de 1998; 12, de 16 de abril de 1999; 119, de 16 de
dezembro de 2011; 19, de 30 de dezembro de 2012; 97, de 28 de
setembro de 2012; 118, de 16 de dezembro de 2011; 22, de 30 de
março de 2012; 125, de 16 de dezembro de 2011; 140, de 24 de
setembro de 2010; 182, de 10 de dezembro de 2010; 27, de 30 de
março de 2012; e 96, de 28 de setembro de 2012.

ORDEM DE SERVIÇO nº (data)
Nº 155
28/11/2013

DODF Nº/ Data
N° 253
02/12/2013

Ementa/Assunto
Art. 1º Os Estabelecimentos Comerciais (bares,
restaurantes e similares), passarão a obedecer ao
horário de funcionamento estabelecido nesta Ordem
de Serviço.
I. O funcionamento de domingo a quinta-feira, será
de 8h às 0h.

NOTÍCIAS DO JUDICIÁRIO

Vara da Infância precisa de doações de roupas infantis
A Vara da Infância e da Juventude (VIJ) precisa de doação de agasalhos e roupas infantis, especialmente
de bebês, para o público que chega à Vara ou é encaminhado a uma instituição de acolhimento. A
campanha de arrecadação das roupas vai até o dia 30 de abril. Quase todos os dias, a Vara doa um
enxoval para bebês recém-nascidos ou pequenos, ao serem levados a um serviço de acolhimento.
Frequentemente, também são doadas vestes às crianças que chegam à Vara com trajes rasgados, puídos
ou sujos..

Mais de 14,8 mil inquéritos relativos a violência doméstica foram recebidos em
2013
A Justiça do Distrito Federal recebeu, no ano de 2013, mais de 14,8 mil inquéritos relativos à Lei
11.340/06 – batizada como Lei Maria da Penha em homenagem a uma cearense vítima de violência
doméstica. Os 12 Juizados Especializados em Violência Doméstica do DF receberam 10.413 inquéritos e
os sete juizados de competência mista, outros 4.421. Os dados foram levantados pelo Centro Judiciário
da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJDFT, inaugurado em setembro de 2012.

Para reabastecer o estoque, a Rede Solidária Anjos do Amanhã, programa de voluntariado da Vara, está
arrecadando roupas e agasalhos infantis de 0 a 12 anos e itens de enxoval, tais como sapatinhos, meias,
toucas, cobertores, mantas, cueiros, lençóis para berço, bolsas de maternidade, além de roupas para
recém-nascidos e bebês pequenos. O Espaço Criança também está precisando da doação de dois berços
na cor branca, em boas condições, para substituir os antigos, já danificados pelo longo tempo de uso.

No mesmo período, foram distribuídas 11.084 medidas protetivas nos juizados especializados e
5.106 nos de competência mista. A Lei 11.340/06 prevê a atuação do Estado na prevenção, punição
e erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. A partir de sua vigência, o rigor das
punições para quem pratica esse tipo de crime aumentou e o Distrito Federal é reconhecidamente
a unidade federativa com maior número de denúncias de violência doméstica proporcionalmente à
população feminina, conforme registros de atendimentos no Disque 180, e também a Justiça que possui
o maior número de varas especializadas do Brasil.

TJDFT abre espaço para que o cidadão inclua processos na agenda de conciliações

TJDFT credencia empresas especializadas em leilão eletrônico até 1º de abril

O Tribunal de Justiça do DF e Territórios,l por meio do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação
(NUPEMEC), coloca à disposição do jurisdicionado um canal direto do cidadão, o e-mail: conciliar@tjdft.
jus.br. Por esse meio, é possível solicitar a inclusão de processo judicial na agenda de conciliação ou
mediação do Tribunal. As mediações são realizadas somente em casos Cíveis, de Fazenda Pública e de
Execuções de Títulos Extrajudiciais.

Empresas especializadas na realização de leilão judicial eletrônico têm até o dia 1º de abril para
requererem seu credenciamento junto ao Tribunal de Justiça do DF. A medida visa à implantação de tal
modalidade de leilão no Órgão, com o objetivo de agilizar e desonerar tal procedimento.

As mediações ocorrem nos fóruns de Brasília (Fóruns Leal Fagundes e Milton Sebastião) e Taguatinga.
As conciliações com bancos, cooperativas de crédito e seguradoras acontecem, preferencialmente, em
mutirões. Pessoas físicas ou jurídicas podem requerer o serviço. As pessoas físicas que tenham interesse
em conciliar ou mediar devem enviar os seguintes dados por e-mail: nome completo do autor e do réu;
CPF; telefone de contato e o número do processo. Já as pessoas jurídicas deverão preencher a planilha
disponível neste link e enviar o arquivo preenchido por e-mail.

O credenciamento e a entrega da documentação de habilitação exigida podem ser feitos pessoalmente,
das 12h às 19h, na COMP - Coordenadoria de Compras, Contratos e Convênios do TJDFT, ou via Sedex,
endereçado à COMP, na Praça Municipal, Lote 1, Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa,
Bloco “A”, 7º andar, ala “A”, sala 740 - Brasília/DF, CEP 70.094-900. O requerimento e a efetiva habilitação
legal (fase inicial) serão pré-requisitos para a execução dos procedimentos da habilitação técnica, que
constituem a fase seguinte.

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

NOTÍCIAS DO EXECUTIVO

Escola de Música de Brasília comemora 40 anos

Adasa estuda criação de Conselho de Consumidores da Caesb

Musicais e concertos com variados estilos e instrumentos farão parte da programação de aniversário
da Escola de Música de Brasília (EMB), que completa, nesta terça-feira (11), 40 anos. Durante todo o dia
serão realizadas apresentações feitas por alunos e professores da instituição. A comemoração começa, às
10h, com sessão solene da Câmara Legislativa do DF. Para finalizar, às 20h, será realizado um concerto da
Orquestra Sinfônica da Escola de Música com a presença do Coro Sinfônico da unidade de ensino, sob a
regência do maestro Joel Barbosa.

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa) está elaborando um projeto
de resolução que determinará as diretrizes para que a Caesb institua o Conselho de Consumidores.
O objetivo é ampliar o espaço democrático no âmbito dos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário no DF. O conselho, previsto no Contrato de Concessão nº01/2006 da Adasa,
terá como principal função servir como mais um canal de proteção, recebimento de informações e
formulação de demandas pelos consumidores ao prestador de serviços e ao regulador.

A EMB é considerada a melhor em educação musical e profissional da América Latina e está entre
as melhores do mundo. Em 1963, o maestro Levino Alcântara reuniu um grupo de jovens músicos e,
formando o Madrigal de Brasília, deu início ao que seria a Escola de Música. Funcionando inicialmente
em Taguatinga e, posteriormente, no Colégio Elefante Branco. Em 1974, a EMB ganhou sede definitiva
na Avenida L2 sul. A escola foi criada com o objetivo de atender o ensino profissionalizante de música
e formar técnicos em instrumento e canto lírico. Aos poucos, a instituição assumiu o papel de escola
musicalizadora ao receber crianças a partir de 7 anos e meio. O ensino de musicalização foi estendido ao
adolescente e ao adulto, por meio de um curso pré-profissionalizante.

As discussões preliminares sobre o assunto serão iniciadas em abril de 2014, quando a Adasa buscará
subsídios dos consumidores, das universidades, dos órgãos de defesa do consumidor e do próprio
prestador de serviços para a elaboração do documento. A organização, estrutura, quantidade de
conselheiros e modelo de eleição serão definidos com base nas diretrizes estabelecidas após as
discussões. A previsão é que a norma seja publicada até o mês de janeiro do próximo ano.

Rodoviária do Plano terá novos locais de embarque e desembarque
Devido às obras do Expresso DF Sul na Rodoviária do Plano Piloto, duas mudanças serão realizadas
no terminal a partir de domingo (9). Os ônibus das plataformas D e E, que atendem o Entorno, serão
remanejados para o andar superior. Já os coletivos que utilizam as plataformas B e F ficarão no lugar
antes destinado ao embarque e desembarque de passageiros com destino a munícipios goianos.
Os ônibus que utilizam a B e a F transportam passageiros para Santa Maria, Gama, Recanto das Emas,
Guará, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Cruzeiro e Sudoeste. Eles ocuparão o lugar onde embarcam
os passageiros que vão para cidades do Entorno. Já os que costumavam ficar nessas plataformas,
com destino a municípios como Valparaíso, Cidade Ocidental, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto,
Águas Lindas de Goiás e Planaltina de Goiás, farão o embarque e desembarque na plataforma superior,
próximo ao Touring Club do Brasil.

Ação antipirataria apreende R$ 750 mil em mercadorias falsificadas
O Comitê de Combate à Pirataria do DF apreendeu na quinta-feira (6) aproximadamente 5 mil
pares de calçados falsificados na Feira dos Importados do Setor de Indústria e Abastecimento
(SIA). Seis feirantes foram presos e a mercadoria foi levada ao depósito, avaliada em cerca de R$
750 mil. A ação, que contou com a participação de 35 agentes da Secretaria da Ordem Pública e
Social (Seops) e da DCPim, ocorreu por volta das 11h e teve como alvo seis lojas do bloco C do
centro comercial, que foram identificadas durante as investigações.
A operação só foi possível devido ao registro de uma representação criminal por parte das
empresas lesadas pela falsificação. O preço médio de venda dos calçados apreendidos era de
R$ 150, enquanto nas lojas convencionais os produtos originais chegam a custar até R$ 950. A
operação recolheu 350 sacos plásticos, o que somou aproximadamente três toneladas de produtos
apreendidos – quase um terço dos calçados era destinado ao público infantil. Uma amostra dos
calçados será enviada para perícia que comprovará a falsificação, enquanto o restante ficará no
depósito de produtos apreendidos. Após esse processo, os produtos estarão à disposição da
Justiça, esperando autorização para serem destruídos. Os seis detidos foram liberados depois de
assinar um termo circunstanciado em que se comprometeram a comparecer à Justiça quando
chamados. Eles devem responder por crime contra propriedade industrial, com pena de um a três
meses de prisão, que pode ser revertida em pagamento de multa.

Mulheres vivem mais no DF
Maioria entre os 2,7 milhões de habitantes do Distrito Federal, com 52,5% da população, segundo o
IBGE, as mulheres vivem mais e com melhor qualidade de vida que os homens. Em média, as mulheres
vivem cerca de oito anos a mais do que a parte masculina da população. Em 2010, a expectativa de
vida era de 72,4 anos para homens e de 79,8 anos para elas, sete anos e quatro meses a mais. A
projeção para 2030 indica que essa média de expectativa de vida deve aumentar para 76,2 anos e 83
anos, respectivamente.
As mulheres também têm presença significativa no mercado de trabalho. Entre 2001 a 2011, o
total de mulheres economicamente ativas – que exercem atividades remuneradas ou procuraram
efetivamente por trabalho – cresceu 31,1%. A taxa de ocupação feminina, que representa as pessoas
com atividades remuneradas, entre 2001 e 2011, aumentou 8% e chegou a 90,2%, enquanto o índice
masculino cresceu apenas 5,6% e ficou com 94%. Isso resultou na redução para 2,8% da diferença
entre homens e mulheres nessa condição.

Governo inicia campanha contra câncer de colo do útero
O atendimento a mulheres em unidades de saúde para prevenção do câncer de colo do útero será
intensificado durante o mês de março. A decisão foi divulgada como parte das ações da campanha
“Março Lilás”, como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de
março. Até 31 de março, as unidades básicas de saúde oferecerão atendimento prioritário a mulheres
que desejem fazer o exame preventivo de câncer do colo do útero. A prevenção é oferecida ao longo
do ano, mas será intensificada neste mês. Também começou hoje a vacinação contra o papiloma vírus
(HPV) em meninas de 9 a 13 anos em todas as escolas públicas e particulares do DF. A meta é imunizar
80% da população-alvo, que no DF representa 64.882 estudantes.

(Fonte: Governo do Distrito Federal, com alterações)

