PROCESSOS LEGISLATIVOS
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF (CL-DF)

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO DF

PL 1.763/2014 – AUTORA: DEPUTADA ELIANA PEDROSA
Ementa: Dispensa, nos casos que especifica, o atendimento das normas
edilícias para obtenção de Licença de Funcionamento.
Tramitação - 02/02/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1763!2014!visualizar.

PL 1.770 /2014 – AUTOR: DEPUTADO PROF. ISRAEL BATISTA
Ementa: Dispõe sobre a inclusão da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia no calendário oficial de eventos do Distrito Federal e dá outras
providências.
Tramitação - 04/02/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CAS.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1770!2014!visualizar.action

action

ELIANA PEDROSA
Deputada Distrital

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE START-UPS
PL 1.767/2014 – AUTORA: DEPUTADA ELIANA PEDROSA
Ementa: Institui o Programa de Aceleração de Start-ups de Base Tecnológica e dá outras providências.
Tramitação - 02/02/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado à SACP
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1767!2014!visualizar.action
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO DF
PL 1.768 /2014 – AUTORA: DEPUTADA ELIANA PEDROSA
Ementa: Institui e inclui no Calendário de Eventos Oficiais do Distrito Federal o Dia do Doutrinador.
Tramitação - 04/02/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado à CAS.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1768!2014!visualizar.action

ISRAEL BATISTA
Deputado Distrital

CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO DF
PL 1815/2014 – AUTOR: DEPUTADO PROF. ISRAEL BATISTA
Ementa: Inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o evento Picnik.
Tramitação - 26/02/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1815!2014!visualizar.action

ALTERA A LEI 4.257, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2008
PL 1.771/2014 – AUTORA: DEPUTADA LILIANE RORIZ
Ementa: Altera a Lei 4.257, de 2 de dezembro de 2008, que Estabelece
critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários
urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades
econômicas e dá outras providências.
Tramitação - 04/02/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1771!2014!visualizar.action

LILIANE RORIZ
Deputada Distrital

PRAÇAS DIGITAIS DF

OBRIGATORIEDADE DE ACEITAÇÃO

PL 1776/2014 – AUTOR: DEPUTADO JOE VALLE
Ementa: Dispõe sobre Praças digitais no âmbito do Distrito Federal.
Tramitação - 04/02/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1776!2014!visualizar.

PL 1813/2014 – AUTOR: DEPUTADO CHICO VIGILANTE
Ementa: Dispõe sobre obrigatoriedade de aceitação de garrafão de
qualquer marca pelos revendedores de água mineral e potável de mesa.
Tramitação - 25/02/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1813!2014!visualizar.

action

JOE VALLE
Deputado Distrital

action

CHICO VIGILANTE
Deputado Distrital

CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO DF
PROCON/DF
PL 1785/2014 – AUTOR: DEPUTADO ROBÉRIO NEGREIROS
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que disponibilizam
o serviço de atendimento ao consumidor-SAC-criar canal direto de
comunicação gratuito por telefone com o PROCON/DF.
Tramitação - 04/02/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1785!2014!visualizar.action

PL 1814/2014 – AUTOR: DEPUTADO CHICO VIGILANTE
Ementa: Inclui o Festival do Japão no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
Tramitação - 25/02/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1814!2014!visualizar.action

ROBÉRIO NEGREIROS
Deputado Distrital

ALTERA A LEI Nº 5.052, DE 5 DE MARÇO DE 2013
PL 1816/2014 – AUTOR: DEPUTADO WELLINGTON LUIZ
Ementa: Altera a Lei nº 5.052, de 5 de março de 2013, que inclui, no
calendário ofical de eventos do Distrito Federal, o Dia do Policial Civil
Aposentado.
Tramitação - 26/02/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CEOF.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!1816!2014!visualizar.action

WELLINGTON LUIZ
Deputado Distrital

INFORME LEGISLATIVO
LEIS
LEIS nº (data)

DODF Nº/ Data

DECRETOS

DECRETOS nº (data) DODF Nº/ Data
Ementa/Assunto

N° 5.292
15/01/2014
Nº 5.236
21/01/2014

N° 10
14/01/2014
N° 16
11/12/2013

Nº 5.293
27/01/2014
Nº 5.294
13/01/2014

N° 20
27/01/2014
N° 35
14/02/2014

Dispõe sobre a divulgação de mensagem ao consumidor quando
da contratação de produtos e serviços pela internet ou telefone.
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.
Autoriza a cessão de uso do Museu da República Honestino
Guimarães à União.
Dispõe sobre os Conselhos Tutelares do Distrito Federal e dá outras
providências.

Nº 5.309
18/02/2014

N° 38
19/02/2014

Institui o serviço de mototáxi no Distrito Federal e dá outras
providências.

Nº 5.311
18/02/2014

N° 38
19/02/2014

Nº 5.312
18/02/2014

N° 38
19/02/2014

Nº 5.313
18/02/2014

N° 38
19/02/2014

Nº 5.314
18/02/2014

N° 38
19/02/2014

Dispõe sobre a instituição de campanha permanente de
esclarecimento, orientação, controle, contenção e prevenção do
tabagismo no Distrito Federal.
Dispõe sobre a utilização obrigatória de papel reciclado pelos
órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do
Distrito Federal.
Altera a Lei nº 4.636, de 23 de agosto de 2011, que institui
mecanismo de controle do patrimônio público do Distrito Federal,
dispondo sobre provisões de encargos trabalhistas a serem pagos
às empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua,
no âmbito dos Poderes Públicos do Distrito Federal.
Dispõe sobre a afixação de cartazes e placas que informam os
consumidores sobre desconto na antecipação de pagamento de
dívidas.

N° 35.058
06/01/2014

N° 03
03/01/2014

N° 35.059
06/01/2014

N° 256
03/01/2014

N° 35.060
06/01/2014

N° 256
03/01/2014

N° 35.104
24/01/2014

N° 20
27/01/2014

N° 35.109
28/01/2014

N° 22
29/01/2014

N° 35.131
31/01/2014

N° 24
31/01/2014

N° 35.166
14/02/2014

N° 36
17/02/2014

N° 35.172
14/02/2014

N° 36
17/02/2014

N° 35.177
18/02/2014

N° 38
19/02/2014

N° 35.168
13/02/2014

N° 40
21/02/2014

Ementa/Assunto
Altera itens dos Cadernos I e II do Anexo I 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 (411ª alteração), e dá outras providências.
Altera o Decreto nº 33.269, de 18 de outubro de 2011, que
regulamenta a Lei nº 4.567, de 9 de maio de 2011, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário,
no âmbito do Distrito Federal, e dá outras providências.
Altera o Decreto nº 34.024, de 10 de dezembro de 2012, que
consolida e regulamenta a legislação que institui o Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e dá outras
providências.
Acrescenta o artigo 16-B ao Decreto nº 19.915, de 17 de dezembro
de 1998, que regulamenta a Lei nº 2.105, de 08 de outubro de
1998.
Estabelece regras a serem observadas pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal para a
manutenção da regularidade jurídica, fiscal, econômico--financeira
e administrativa, e dá outras providências.
Altera o Decreto nº 27.978, de 28 de maio de 2007, e dá outras
providências.
Dispõe sobre a comercialização do composto orgânico produzido
pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, e dá
outras providências.
Regulamenta a Lei Distrital nº 5.142, de 31 de julho de 2013,
que institui a Política Distrital de Atenção ao Jovem, e dá outras
providências.
Altera o Decreto nº 34.476, de 21 de junho de 2013, que dispõe
sobre a criação do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos
Habitacionais - GRUPOHAB, que especifica e dá outras providências.
Divulga os feriados e os dias de ponto facultativo no ano de 2014 e
dá outras providências.

NOTÍCIAS DO JUDICIÁRIO

TJ e MPDF promovem fórum de justiça restaurativa

Ouvidoria do TJDFT completa 14 anos

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios promovem no dia 4 de abril o Fórum de Justiça Restaurativa: Sociedade e Justiça em Diálogo.
O evento, que será realizado, das 8h30 às 18h, no auditório do Tribunal do Júri do Fórum do Núcleo
Bandeirante, tem vagas limitadas. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site do Tribunal.

A Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça do DF e Territórios completou 14 anos nesta quinta-feira (27).
De cada cem usuários da Justiça do DF que recorrem aos serviços da Ouvidoria, 78 se dizem satisfeitos
com o atendimento. O índice de satisfação representa um valor médio e foi aferido por pesquisas
mensais realizadas pelo setor ao longo do ano de 2013. Os números fazem parte de Relatório elaborado
pela Ouvidoria Geral do TJDFT que constatou a média anual de 2,3 dias de prazo entre a manifestação
do usuário e uma resposta da Ouvidoria.

O Fórum é voltado a magistrados e servidores do TJDFT, interessados das instituições parceiras do
Programa Justiça Restaurativa (MPDFT, Defensoria Pública do DF, dentre outros), profissionais da área e
moradores da comunidade do Núcleo Bandeirante. A Justiça Restaurativa é uma modalidade de resposta
ao crime diferente da resposta da Justiça Criminal. Ela possibilita a aproximação entre as instituições
formais de Justiça Criminal e o controle informal, por meio da participação ativa e interessada de todos
os envolvidos em conflitos de natureza criminal, incluindo a própria comunidade.

Há 14 anos, a Resolução 3/2000 criou oficialmente a Ouvidoria Geral do TJDFT. Atividade inovadora
no Judiciário naquele momento, a ouvidoria foi concebida pensando em dar ao cidadão um canal
permanente de comunicação para reclamar, denunciar, elogiar e sugerir medidas para o aprimoramento
dos serviços jurisdicionais do DF prestados pelo Tribunal de Justiça. Hoje, a ouvidoria Geral recebe
manifestações dos cidadãos principalmente por meio da Central Alô TJ, pelo número 0800 61 4646, por
meio de formulário eletrônico e de e-mail (ouvidoria@tjdft.jus.br).

TJDFT abre processo seletivo de estágio em maio

Visitação aos bens da 2ª hasta do Tribunal de Justiça aberta até 7 de abril

O Tribunal de Justiça do DF e Territórios abrirá o processo seletivo 2014 para estagiários de nível médio
e superior em maio. A previsão é que o regulamento da seleção seja publicado no site do Centro de
Integração Empresa – Escola – CIEE no dia 5 de maio de 2014. Os interessados poderão se inscrever no
período de 7 a 13 de maio. A expectativa é que as provas sejam aplicadas no dia 7 de junho. A carga
horária do estágio no TJDFT é de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias, de segunda
a sexta-feira, em horário e turnos a serem definidos pelo Tribunal.

A visitação aos bens da 2ª hasta do 1º Leilão Coletivo de 2014 está aberta, das 13 às 17h (dias úteis), e
vai até o dia que antecede o leilão. Na 2ª hasta, programada para o dia 8/4, no mesmo horário e local (13
horas, no auditório Sepúlveda Pertence, térreo do bloco B do Fórum Desembargador Milton Sebastião
Barbosa, em Brasília) serão apregoados os 21 lotes restantes. Na ocasião, os bens serão oferecidos com
lance inicial de 50% do valor de avaliação. Na página de leilões fo TJDFT é possível consultar o catálogo
atualizado com os lotes remanescentes.

O valor da bolsa-auxílio do Tribunal é de R$ 720 para estudantes de nível superior e de R$ 480,00
para estudantes de nível médio. Além da bolsa, o estagiário tem direito ao recebimento de auxílio
transporte no valor de R$ 9 por dia trabalhado. No último ano, mais de oito mil estudantes de nível
médio e superior participaram da seleção. Desse total, 5.094 candidatos foram de nível superior e
2.952 de nível médio.
(Fonte: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com alterações)

NOTÍCIAS DO EXECUTIVO

Taguatinga promove seminário sobre segurança pública

Economia de Samambaia é beneficiada com entrega de cartas de crédito

A segurança pública em Taguatinga será debatida nesta quarta-feira (2) durante seminário com o tema
Violência Social: O Que Você Tem a Ver Com Isso? O objetivo é implantar ações de melhoria na cidade com
o envolvimento do cidadão e das instituições. Autoridades, técnicos e especialistas da área, lideranças
políticas e comunitárias participarão do evento para discutir a problemática do conflito social. O seminário
tem como foco a possível implantação do Observatório da Segurança Pública em Taguatinga.

O sonho de expandir negócios familiares se tornou realidade para pelo menos seis moradores de
Samambaia, na sexta-feira (28), durante o primeiro dia do GDF Junto de Você na cidade. Na abertura do
evento, sediado ao lado da Administração Regional, foram entregues cartas de crédito pelo programa
Prospera.

Para participar basta preencher a ficha de inscrição no site ou na recepção da Administração Regional de
Taguatinga e apresentá-la no dia do evento, no auditório da Universidade Católica de Brasília, Bloco M.
O seminário é uma iniciativa da administração regional, Conselho Comunitário de Segurança (Conseg),
Comissão Permanente da Agenda 21 de Taguatinga e 2º Batalhão de Polícia Militar, entre outros órgãos.

Capitaneado pela Secretaria de Trabalho, o Prospera já ajudou muitos brasilienses a conquistarem
independência profissional ao fornecer financiamento para o investimento em pequenas empresas de
diversas regiões administrativas. Foram disponibilizados R$ 13 milhões para essa iniciativa. Segundo
cálculos do GDF, cerca de 7 mil postos de trabalho foram mantidos e criados indiretamente no Distrito
Federal.

Mundial abre 1,6 mil vagas temporárias no Mané Garrincha
PM terá reforço de 1.702 novos policiais
A Policia Militar do Distrito Federal (PMDF) ganhará até o fim deste ano o reforço de 1.702 novos
policiais. Desse total, 830 são do cadastro reserva do concurso de 2012 e já tiveram a convocação
autorizada pela Secretaria de Administração Pública. A convocação desse grupo está prevista para
agosto. Além deles, 872 novos policiais aprovados no concurso de 2012 já estão participando do Curso
de Formação de Praças (CFP). A turma concluirá o primeiro módulo em maio, antes da Copa do Mundo.
Após essa fase, eles estarão aptos a exercer as atividades, com supervisão de PMs mais experientes.
Os novos policiais se somarão ao efetivo de 15 mil homens, e a expectativa é formar novas turmas
ainda este ano. De acordo com o comandante da Escola de Formações de Praças (EsFP), tenentecoronel Stefano Enes Lobão, o concurso de 2012 autorizava convocação de 964 aprovados, mas 92 não
assumiram o cargo ou foram eliminados por estarem com a idade avançada.

Maior competição de futebol do planeta, a Copa do Mundo da FIFA é uma oportunidade para quem
procura uma chance de reforçar o orçamento e turbinar o currículo. Estão abertas as inscrições
para 1,6 mil vagas temporárias no receptivo e em bares e lanchonetes do Estádio Nacional de
Brasília Mané Garrincha. Quem quiser se candidatar tem até 10 de abril para se inscrever. Todos
trabalharão durante os sete jogos da competição que serão disputados no Mané Garrincha. Os
contratados receberão diárias de R$ 100 a R$ 150, auxílios alimentação e deslocamento, certificado
e participação em sorteios de brindes e bolsas de estudo.
A seleção será feita exclusivamente pela CSM Brasil, empresa de hospitalidade e gestão de
eventos contratada pela FIFA para executar os serviços de bares e receptivo durante o Mundial.
As informações sobre os candidatos permanecerão no banco de dados da CSM, o que possibilita
a convocação para seleções futuras. Após triagem dos cadastros enviados, a CSM chamará os
selecionados para entrevistas presenciais. A convocação será feita por e-mail e contato telefônico.
Para o receptivo, serão 400 vagas voltadas ao trabalho de orientação, informações e controle de
acesso ao estádio. As exigências são: idade mínima de 18 anos, Ensino Médio completo, inglês
intermediário ou avançado e identificação com eventos esportivos.

Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília é aprovado pelo
Conplan
O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano (Conplan) encerrou na quinta-feira (27) a votação
do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), que será encaminhado à
Câmara Legislativa para apreciação. Os conselheiros analisaram e votaram as 73 planilhas que
ilustram o plano e os destaques apresentados. Entre os pontos aprovados está o estacionamento
subterrâneo com 10 mil vagas na Esplanada dos Ministérios, desde que seja preservada a integridade
do gramado central, e a obrigatoriedade de estacionamentos subterrâneos nos novos edifícios a
serem construídos no Plano Piloto.
Quanto à nova quadra 901 Norte, a construção de prédios foi ratificada, desde que as construções não
ultrapassem 12 metros de altura e sigam o padrão das 900. As alterações no plano foram basicamente
de percentuais de construção em áreas como os setores de clubes Sul e Norte, mantidos em 60%
– as entidades ligadas ao mercado imobiliário e construção civil, integrantes do Conplan, queriam
que chegasse a 80% dos terrenos. O colegiado também rejeitou o aumento para 40% da área a ser
construída nos pilotis do Plano Piloto e manteve o limite de 30% permitido. No Sudoeste e Noroeste
o percentual ficou em 40%.

(Fonte: Governo do Distrito Federal, com alterações)

