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LEI Nº 3.936, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.

(Autoria do Projeto: Poder Executivo)
Autoriza a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF) a ceder o direito de
uso de imóvel situado nas dependências do Complexo Administrativo e Operacional de Águas
Claras para exploração dos serviços que especifica e dá outras providências.
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGIS-
LATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF) autorizada a
ceder o direito de uso de imóvel situado nas dependências do Complexo Administrativo e Opera-
cional de Águas Claras para exploração de:
I – lanchonete;
II – restaurante;
III – banca de revista;
IV – salão de beleza;
V – engraxataria;
VI – academia de ginástica;
VII – lavanderia;
VIII – farmácia;
IX – loja de conveniência;
X – livraria;
XI – posto de auto-atendimento bancário;
XII – agência dos Correios.
Parágrafo único. Os recursos decorrentes das cessões de imóvel integrarão a receita da Companhia
do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF).
Art. 2º A cessão de que trata o artigo 1º deverá ser precedida de licitação, na modalidade de
concorrência, e se dará por meio de contrato administrativo de concessão de uso.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de dezembro de 2006.
119º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA

LEI Nº 3.937, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Insere o § 8º do art. 22 da Lei nº 3.904, de 13 de setembro de 2006, que trata das Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2007.
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGIS-
LATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica incluído o § 8º do art. 22 da Lei nº 3.904, de 13 de setembro de 2006, com a seguinte
redação:
“Art.22.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§ 8º Os recursos destinados a ações de acessibilidade para pessoas com deficiência não poderão
ser cancelados por meio de decreto para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de dezembro de 2006.
119º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA

LEI Nº 3.938, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Reestrutura a Carreira de Conservação e Limpeza Pública do Quadro de Pessoal do Serviço de
Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal (BELACAP), e dá
outras providências.
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGIS-
LATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O cargo de Técnico de Atividades de Limpeza Pública da Carreira Conservação e Limpeza
Pública, criada pela Lei nº 51, de 13 de novembro de 1989, alterada pela Lei nº 3.752, de 25 de
janeiro de 2006, fica desmembrado na forma que segue:
I – Fiscal de Limpeza Pública, integrado pela Especialidade Fiscal de Limpeza Pública;
II – Técnico de Atividades de Limpeza Pública, integrado pelas demais especialidades;
Parágrafo único. O disposto no presente artigo não altera o posicionamento na Tabela de Escalo-
namento Vertical e as atribuições dos integrantes dos cargos a que se refere.
Art. 2º O quantitativo estabelecido para o cargo de Técnico de Atividades de Limpeza Pública fica
redistribuído na forma do Anexo desta Lei.
Art. 3º O ingresso no cargo de Fiscal de Limpeza Pública dar-se-á no Padrão I da Terceira Classe,
mediante concurso público.
Parágrafo único. Para o ingresso no cargo de que trata o caput será exigido diploma de conclusão
de ensino médio ou habilitação legal equivalente.
Art. 4º O concurso público de que trata o artigo 3º será realizado em duas etapas, compreendidas por:
I – provas escritas de conhecimentos gerais e específicos;
II - programa de formação, mediante Curso de Formação Profissional, realizado em estabeleci-
mento de ensino voltado para a formação profissional ou em estabelecimento próprio de ensino,
que atenda aos requisitos mínimos de formação e treinamento técnico-operacional para o exercí-
cio da função.

Parágrafo único. Todas as etapas do concurso terão caráter eliminatório.
Art. 5º Aplica-se ao cargo de Fiscal de Limpeza Pública a tabela de escalonamento vertical de nível
médio da Carreira que integra.
Art. 6º Os integrantes do cargo de Fiscal de Limpeza Pública ficam submetidos à jornada de
trabalho de trinta horas semanais.
Parágrafo único. O Diretor-Geral do Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpe-
za Urbana do Distrito Federal (BELACAP) estabelecerá escalas de trabalho, de acordo com a
necessidade do serviço, podendo convocar os integrantes do cargo de Fiscal de Limpeza Pública
a participar de operações especiais e/ou emergências e escalas extraordinárias.
Art. 7º O disposto nesta Lei aplica-se aos aposentados e beneficiários de pensão.
Art. 8º A aplicação do disposto nesta Lei não resultará em acréscimo de despesas.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de dezembro de 2006.
119º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA

ANEXO
QUANTITATIVO DE CARGOS

Carreira de Conservação e Limpeza Pública do
Quadro de Pessoal do Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e

Limpeza Urbana do Distrito Federal – BELACAP
CARGO                     QUANTITATIVO
TÉCNICO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA                                  400
FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA                                   400

LEI COMPLEMENTAR Nº 735, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Define os dispositivos normativos para o Lote 1 da Quadra 6 do Setor de Administração Federal
Sul (SAFS) da Região Administrativa Plano Piloto (RA I).
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGIS-
LATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Ficam definidos os dispositivos normativos a serem aplicados ao Lote 1 da Quadra 6 do
Setor de Administração Federal Sul (SAFS) da Região Administrativa Plano Piloto (RA I), na
forma a seguir aduzida:
I – uso predominante: coletivo com atividade de administração pública, defesa e seguridade social;
II – uso complementar: comercial de bens e de serviços com atividade exclusiva de serviços de alimentação;
III – taxa máxima de ocupação: 40% (quarenta por cento) da área do lote;
IV – taxa máxima de construção: 230% (duzentos e trinta por cento) da área do lote;
V – a altura máxima das edificações: 40m (quarenta metros), exclusivamente para os edifícios
destinados ao uso predominante, contados a partir da cota de soleira a ser fornecida pela Admi-
nistração Regional competente, incluídos a caixa d’água, casa de máquinas e terraço coberto, e,
para as edificações destinadas ao uso complementar, a altura máxima permitida será de 7m (sete
metros), incluídos a caixa d’água, casa de máquinas e terraço coberto;
VI – afastamentos mínimos obrigatórios: 5m (cinco metros) de todas as divisas;
VII – estacionamento e garagem: obrigatória a previsão de uma vaga para cada 50m2 (cinqüenta
metros quadrados) de área construída, dentro dos limites do lote, em superfície e/ou subsolo; no
caso de área construída e programa de atividades enquadrados na categoria de pólo gerador de
tráfego, deverá ser atendido o índice estabelecido na tabela IV do anexo III do Código de Edifica-
ções do Distrito Federal.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de dezembro de 2006.
119º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA

DECRETO N° 27.158, DE 31 DE AGOSTO DE 2006.(*)
Aprova Projeto Urbanístico de Parcelamento na Região Administrativa do Recanto das Emas -
RA XV, e dá outras providências.
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os
artigos 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, 77, da Lei Complementar n° 17, de 28
de janeiro de 1997, e 12, da Lei n° 6.766, de 11 de dezembro de 1979, e considerando o que consta
no processo n° 260.027.542/02, DECRETA:
Art. 1° Fica aprovado o Projeto Urbanístico de Parcelamento para complementação das Quadras
300 e 407, na Região Administrativa do Recanto das Emas – RA XV,   consubstanciado no Projeto
de Urbanismo – URB 57/2002 e Memorial Descritivo – MDE 57/2002.
Art. 2° Os dispositivos normativos aplicáveis às Quadras de que trata o artigo anterior, são os
constantes nas Normas de Edificação, Uso e Gabarito NGB 115/98 e NGB 117/98.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 31 de agosto de 2006.
118° da República e 47° de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA
____________
(*) Republicado por haver saído com incorreção no DODF n° 169, de 1° de setembro de 2006, página 04.


