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Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agosto de 2011

123º da República e 52º de Brasília
AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 4.620, DE 23 DE AGOSTO DE 2011
(Autoria do Projeto: Deputado Patrício)

Determina a fixação de placas informativas às margens do Lago Paranoá.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLA-
TIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º É obrigatória a fixação de placas às margens do Lago Paranoá, contendo informações 
sobre profundidade, distância entre as margens, telefone de grupos de salvamento e advertências 
relativas à segurança dos banhistas.
§1º As placas referidas no caput deverão ter ampla visibilidade e iluminação noturna.
§2º A instalação das placas será realizada em locais definidos pelo Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal.
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar de 
sua publicação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 23 de agosto de 2011
123º da República e 52º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 4.621, DE 23 DE AGOSTO DE 2011
(Autoria do Projeto: Deputados Chico Vigilante e Eliana Pedrosa)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da data de validade dos produtos destinados ao 
consumo humano e animal colocados em promoção.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLA-
TIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Os estabelecimentos comerciais que ofertam produtos destinados ao consumo humano 
e animal ficam obrigados a divulgar, em destaque e juntamente com o valor, a data de validade 
das mercadorias colocadas em promoção.
§ 1º Quando os produtos anunciados em promoção apresentarem mais de um prazo de validade, 
todos deverão ser divulgados de igual maneira.
§ 2º Caso a divulgação da promoção seja feita oralmente, ou por qualquer outro meio, o prazo 
de validade deverá ser anunciado pelo mesmo método, simultaneamente.
Art. 2º A infração ao que dispõe esta Lei sujeitará o infrator às penalidades administrativas 
previstas no art. 56 da Lei federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo único. A receita decorrente das multas aplicadas pelas infrações cometidas será desti-
nada à manutenção e ao aprimoramento do Serviço de Proteção ao Consumidor.
Art. 3º A fiscalização aos preceitos desta Lei ficará a cargo do órgão de defesa do consumidor 
do Governo do Distrito Federal.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 23 de agosto de 2011
123º da República e 52º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 4.622, DE 23 DE AGOSTO DE 2011
(Autoria do Projeto: Deputado Washington Mesquita)

Institui a Semana Distrital da Adoção de Crianças e Adolescentes, a ser realizada, anualmente, 
na semana que antecede o dia 25 de maio – Dia Nacional da Adoção.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLA-
TIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica instituída a Semana Distrital da Adoção de Crianças e Adolescentes, a ser realizada, 
anualmente, na semana que antecede o dia 25 de maio – Dia Nacional da Adoção.
Parágrafo único. A Semana Distrital da Adoção de Crianças e Adolescentes deve culminar, 
anualmente, sempre no dia 25 de maio.

Art. 2º A Semana Distrital da Adoção de Crianças e Adolescentes tem por finalidade a reflexão, 
a agilização, a comemoração e a realização de campanhas de conscientização, sensibilização e 
publicidade do tema adoção, com a realização de debates, palestras e seminários e a promoção 
de iniciativas que visem à adoção de crianças e adolescentes em todo o Distrito Federal.
Art. 3º A efetivação da Semana Distrital da Adoção de Crianças e Adolescentes fica a cargo dos 
órgãos competentes do Poder Executivo do Distrito Federal em consonância com os Poderes 
Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e entidades da sociedade civil.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 23 de agosto de 2011
123º da República e 52º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 4.623, DE 23 DE AGOSTO DE 2011
(Autoria do Projeto: Deputado Dr. Michel)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação do peso drenado nos produtos embalados e 
comercializados no âmbito do Distrito Federal.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLA-
TIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Todos os produtos embalados ou vendidos no Distrito Federal medidos sem a presença do 
consumidor, em condição de comercialização e com adição de qualquer líquido para conservação, 
deverão conter, de forma adequada e clara, informação do peso drenado.
Parágrafo único. Entende-se por peso drenado a quantidade do produto declarada na rotulagem 
da embalagem, excluindo-se qualquer líquido, solução, caldo, vinagres, azeites, óleos e sucos 
de frutas e hortaliças, de acordo com a regulamentação vigente.
Art. 2º As informações de que trata esta Lei deverão estar impressas nas embalagens com carac-
teres de mesmo destaque e tamanho daqueles utilizados para informar o peso líquido.
Art. 3º A não observância no disposto nesta Lei implicará multa conforme legislação vigente.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 23 de agosto de 2011
123º da República e 52º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 4.624, DE 23 DE AGOSTO DE 2011
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da gratuidade nos estacionamentos nos casos que menciona, e 
dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLA-
TIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Ficam dispensados do pagamento de taxas referentes ao uso de estacionamentos cobrados 
por shopping centers e hipermercados, instalados no Distrito Federal, os clientes que comprovarem 
despesa correspondente a pelo menos 2 (duas) vezes o valor da referida taxa.
§ 1º A gratuidade a que se refere o caput só será efetivada mediante a apresentação de notas 
fiscais que comprovem a despesa efetuada no estabelecimento.
§ 2º As notas fiscais deverão necessariamente datar do dia no qual o cliente pleiteia a gratuidade.
Art. 2º O período de permanência de até 60 (sessenta) minutos do veículo no estacionamento 
dos estabelecimentos citados no art. 1º deverá ser gratuito.
Art. 3º O benefício previsto nesta Lei só poderá ser recebido pelo cliente que permanecer por, 
no máximo, 6 (seis) horas no interior do shopping center ou hipermercado.
§ 1º O tempo de permanência do cliente no interior do estabelecimento deverá ser compro-
vado por meio da emissão de um documento que comprove a sua entrada no estacionamento 
daquele estabelecimento.
§ 2º Caso o cliente ultrapasse o tempo previsto para a concessão da gratuidade, passará a vigorar 
a tabela de preços para o estacionamento utilizada normalmente pelo estabelecimento.
Art. 4º Ficam os shopping centers e hipermercados obrigados a divulgar o conteúdo desta Lei 
por meio da colocação de cartazes em suas dependências.
Art. 5º O desrespeito a este diploma legal implicará ao infrator as seguintes sanções nessa ordem:
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