
PÁGINA   53Diário Oficial do Distrito FederalNº 135 terça-feira, 10 de julho de 2012

R$ 1,00ANEXO II

ANEXO À LEI Nº
SUPLEMENTAÇÃO

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO  DE DOTAÇÕES

ÓRGÃO : 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC. PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E 
S 
F

G 
N 
D
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DOTAÇÃOR 
E 
G

U 
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O

QrlProd1

6003 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA 36000000

ATIVIDADES

04  122 6003  2990 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF 36.000.000

04  122 6003  2990  0006 (***)          MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL 99

F 3 90 100 36.000.0000

TOTAL - FISCAL 36.000.000

TOTAL - GERAL 36.000.000

(*)  Prioridade LDO      (**)  Projeto em Andamento      (***)  Conservação de Patrimônio

(EP)  Emendas Parlamentares ao PLOA        (EPP)  Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EPE) Emendas Parlamentares na Execução

LEI Nº 4.876 DE 09 DE JULHO DE 2012.
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Dispõe sobre a colaboração de interesse público do Distrito Federal com entidades religiosas 
prevista no art. 18, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGIS-
LATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º A colaboração de interesse público com instituições religiosas para realização de eventos 
rege-se por esta Lei. 
§1º A colaboração de que trata este artigo independe de crença, culto, seita, confissão religiosa 
ou qualquer outra forma de organização a que pertença a instituição religiosa. 
§2º Não se subordina ao regime desta Lei a colaboração de interesse público do Distrito Federal 
com instituição religiosa para auxiliar as áreas de assistência social, saúde ou educação, regida 
pela legislação própria.
§3º Para os fins desta Lei, a colaboração de interesse público para realização de eventos deverá ser 
feita preferencialmente com aqueles incluídos no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
Art. 2º O Poder Público, por seus órgãos ou entidades, fica autorizado a assumir com as insti-
tuições religiosas, em relação aos eventos, as seguintes obrigações: 
I – organizar o trânsito e a segurança; 
II – fornecer infraestrutura e equipamentos; 
III – dar suporte para a prestação de serviços artísticos e culturais;
IV – fornecer acomodação e refeição. 
Art. 3º As obrigações do Poder Público, previstas no art. 2º, podem ser assumidas na forma de: 
I – fornecimento de bens ou prestação de serviços, diretamente ou por empresa contratada; 
II – repasse, mediante convênio, de recursos públicos. 
Art. 4º Na colaboração com instituição religiosa, é proibido ao Poder Público: 
I – fazer repasse de recursos a título de subvenção social;
II – assumir qualquer obrigação para viabilizar: 
a) custeio de despesas de manutenção, aquisição ou reparo de bens, construção ou 
reforma de prédio; 
b) promoção, publicidade ou propaganda de crença religiosa;
c) fornecimento de vestuário, brinde ou qualquer outro bem para distribuição gratuita ou para 
venda aos participantes do evento.
Parágrafo único. Fica ressalvado do disposto no inciso II, a, o custeio de despesas de conservação, 
reparo ou reforma de bens do patrimônio artístico e cultural do Distrito Federal, assim declarado 
na forma da legislação específica. 
Art. 5º O uso de local aberto ao público para a realização de evento artístico ou cultural promo-
vido por instituição religiosa independe de autorização, devendo a instituição avisar ao órgão 
ou à entidade competente, com antecedência mínima de cinco dias úteis. 
Art. 6º O uso de prédio público para realização de evento artístico ou cultural promovido por 
instituição religiosa depende de autorização do órgão ou da entidade responsável. 
Art. 7º A prestação de serviços de trânsito e de segurança pública rege-se pelas normas do órgão 
ou da entidade responsável pelo serviço. 
Art. 8º O Poder Público pode contratar empresa especializada, mediante licitação, para cumprir 
as obrigações de que trata o art. 2º, II, III e IV.
Parágrafo único. O contrato de que trata este artigo deve prever os itens rotineiramente 
usados em eventos artísticos ou culturais promovidos por instituição religiosa, passíveis 
de apoio do Poder Público. 
Art. 9º O fornecimento de bens ou a prestação de serviços de que tratam os arts. 6º, 7º e 8º 
devem ser requeridos pela instituição religiosa com antecedência mínima de trinta dias da 
realização do evento. 

§ 1º O requerimento deve conter: 
I – demonstração do interesse público e relevância artística ou cultural do evento; 
II – elementos e informações necessários à avaliação do evento e de sua relevância para o Distrito 
Federal ou para a Região Administrativa onde se realiza; 
III – compromisso de devolver o bem nas mesmas condições em que foi recebido. 
§ 2º Será indeferido, no todo ou em parte, o requerimento que contrariar disposição desta Lei. 
Art. 10. O repasse de recursos para instituição religiosa é feito mediante convênio, observadas 
as disposições desta Lei e de seu regulamento, da lei que trata de licitações e contratos e da 
legislação orçamentária.
§ 1º Para celebrar convênio com o Distrito Federal, a instituição religiosa deve comprovar: 
I – regularidade fiscal com o Distrito Federal, com a Seguridade Social e com o Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço; 
II – inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
§ 2º Nos processos em andamento, se a concessão e o recebimento dos recursos tiverem observado 
rigorosamente as normas então vigentes, os contratos e os convênios firmados cuja execução não 
tenha acarretado lesão ao interesse público, prejuízo a terceiros, nem vícios insanáveis, podem 
ter seus atos convalidados pela própria Administração. 
Art. 11. O órgão ou a entidade responsável deve comunicar à Secretaria de Estado de Transpa-
rência e Controle, com antecedência mínima de cinco dias úteis, a data e o local da realização 
de evento com o qual colabore. 
Art. 12. O regulamento que disciplina o repasse de recursos para instituição religiosa mediante 
convênio deve prever: 
I – os requisitos para a celebração do convênio, as cláusulas essenciais de sua lavratura e as 
condições para sua execução; 
II – a prestação de contas pela instituição religiosa;
III – os critérios de fiscalização e acompanhamento. 
Parágrafo único. O Poder Executivo tem o prazo de sessenta dias, contados da publicação desta 
Lei, para a regulamentação de que trata este artigo.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 09 de julho de 2012.
124º da República e 53º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 4.877, DE 09 DE JULHO DE 2012.
(Autoria do Projeto: Deputada Liliane Roriz e Poder Executivo)
Altera dispositivos da Lei nº 4.451, de 23 de novembro de 2009, que dispõe sobre a organização 
e o funcionamento dos Conselhos Tutelares no Distrito Federal 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 A Lei nº 4.451, de 23 de dezembro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 22. ..................
..............................
§ 3º Está apto a votar e a ser votado o cidadão em pleno gozo dos direitos políticos com domicílio 
eleitoral no Distrito Federal e residente na região na qual se candidatar ou votar.
Art. 23. ..................
..............................
VII — participação obrigatória em curso de formação, na forma prevista no art. 25 desta Lei;
VIII — não ter sofrido penalidade de perda do mandato de conselheiro tutelar.
..............................
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§ 5º O candidato deverá, ainda, comprovar experiência na área, de no mínimo um ano, na forma 
do regulamento.
Art. 23-A. O exame de conhecimento específico regula-se por edital aprovado pelo Conselho 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, que deverá conter:
I – o período, os locais e as condições de inscrição;
II – a data, o horário, o local e a duração da realização da prova;
III – os conteúdos e os critérios de correção e pontuação da prova;
IV – os recursos cabíveis sobre a correção da prova;
V – os demais elementos necessários à efetiva realização da prova.
Parágrafo único. O resultado final da prova de que trata o caput deverá ser publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal.
..............................
Art. 26. Os conselheiros tutelares titulares e suplentes escolhidos serão diplomados pelo 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo os titulares nomeados pelo 
Governador e empossados pelo Secretário de Estado da Criança, desde que obedecidos 
os requisitos previstos no art. 23.
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo máximo de noventa dias, 
contados da data de sua publicação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 4.675, de 17 de 
novembro de 2011.

Brasília, 09 de julho de 2012
124º da República e 53º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 4.878, DE 09 DE JULHO DE 2012.
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Altera a Lei nº 4.731, de 29 de dezembro de 2011, que institui o Programa de Fomento à Atividade 
Atacadista – Proatacadista 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 A Lei nº 4.731, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as alterações seguintes: 
I – o art. 1º, §§ 1º e 2º, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º .................
§ 1º Fica a alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS estabelecida:
I – entre o mínimo de 7% (sete por cento) e o máximo de 12% (doze por cento) nas operações 
de saída interna, definidas em regulamento, promovidas por optante do Proatacadista;
II – em 12% (doze por cento):
a) para efeito de cálculo da diferença de alíquota de que trata o art. 20 da Lei nº 1.254, de 8 de 
novembro de 1996, incidente na entrada no Território do Distrito Federal de bens ou serviços 
adquiridos de outra unidade da Federação por optante do Proatacadista, destinados a seu ativo 
permanente ou a seu uso ou consumo;
b) nas importações realizadas por optante do Proatacadista de bens para seu ativo permanente 
ou para seu uso ou consumo.
§ 2º O aproveitamento pelo optante do Proatacadista, observado o disposto no § 1º, do crédito 
decorrente do recebimento do serviço ou da entrada no estabelecimento do bem ou mercadoria 
inseridos na disciplina do Proatacadista e destinados à comercialização fica limitado ao valor cor-
respondente ao percentual de 7% (sete por cento) sobre a base de cálculo da respectiva operação.
II – o art. 1º, § 4º, passa a vigorar com as seguintes alterações:
§ 4º .................
I – operações ou prestações com:
........................
b) mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária nacional instituído por protocolo 
ou convênio dos quais o Distrito Federal seja signatário; 
........................
e) mercadorias, no Distrito Federal, realizadas entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo 
titular ou para estabelecimento que com o optante pelo Proatacadista mantenha relação de 
interdependência; 
III – o art. 1º, § 7º, passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 7º Para efeitos do § 4º, I, d, o regulamento desta Lei definirá o conceito de empresas de construção 
civil e os números da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE correspondentes. 
IV – o art. 1º fica acrescido dos seguintes §§ 10 e 11:
§ 10. O aproveitamento do crédito pelo optante do Proatacadista não está sujeito ao limite de que 
trata o § 2º deste artigo no caso de recebimento de serviço ou da entrada de bem ou mercadoria 
decorrente de operação interestadual ou de importação de outro país, quando o optante realizar 
operação interestadual de saída com a mesma referida mercadoria ou bem, situação em que o 
aproveitamento do crédito deverá ser feito nos termos disciplinados em regulamento.
§ 11. O optante do Proatacadista deve emitir o documento fiscal com o adicional de que trata 
o art. 2º, I, da Lei nº 4.220, de 9 de outubro de 2008, somente quando realizar, observadas as 
vedações previstas nesta Lei, operação interna para não contribuinte do ICMS, situação em que 
deve recolher o valor resultante da aplicação do adicional para o Fundo de Combate e Erradicação 
da Pobreza previsto na citada Lei. 
V – o art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º A opção pelo Proatacadista não dispensa o contribuinte de encaminhar à Secretaria de 
Estado de Fazenda do Distrito Federal, na formada legislação específica, as informações relativas 
às suas operações, observado que aquelas realizadas nos termos do art. 1º, § 1º, I, devem ser 
informadas nos termos de regulamento.
VI – o art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º Fica concedida, na forma do § 1º deste artigo, redução da alíquota do ICMS nas operações 
de saída interna, para consumidor final, de mercadoria adquirida por contribuinte submetido ao 
regime normal de apuração, diretamente do optante do Proatacadista, de tal forma que o valor 
financeiro dessa desoneração fiscal corresponda ao valor financeiro da desoneração fiscal, se 
existente, usufruída por aquele optante, por ocasião da saída da citada mercadoria, o que resultará 
em alíquotas variáveis.
§ 1º A operacionalização da redução de alíquota estabelecida neste artigo se dará por meio 
da emissão, pelo contribuinte adquirente de que trata o caput e pelo optante do Proataca-
dista, quando para aquele realizar operação de saída, de documentos fiscais relativos às 
operações de saída em que se utilizem as alíquotas previstas no art. 18 da Lei nº 1.254, de 
8 de novembro de 1996, observado que: 
I – o referido contribuinte adquirente deve utilizar o imposto destacado nos citados documentos 
para, conforme o caso, apropriação do crédito pela aquisição e lançamento do débito pela sua 
operação de saída do bem ou mercadoria; 
II – sem prejuízo da emissão do documento fiscal na forma disposta neste parágrafo, a apuração 
do imposto devido pelo optante pelo Proatacadista deve, nos termos de regulamento, ser feita, 
para as operações ao amparo do citado Programa, mediante a utilização das alíquotas de que 
trata o art. 1º, § 1º, I, na forma do art. 8º, V. 
§ 2º Caso não se verifiquem os requisitos necessários para a redução de alíquota estabelecida 
no caput, o contribuinte que promover a saída de mercadoria adquirida de optante do Proataca-
dista deve promover o estorno do crédito, de forma a aproveitar somente valor correspondente 
à aplicação, conforme o caso, das alíquotas de que trata o art. 1º, § 1º, I, e o art. 8º, V, sobre a 
base de cálculo do imposto relativo à operação de aquisição. 
VII – o art. 3º fica acrescido do seguinte § 5º:
§ 5º Nas operações internas nas quais o optante do Proatacadista tenha, nos termos de regu-
lamento, assumido a condição de substituto tributário para contribuintes que não estejam na 
sistemática normal de apuração, o valor do imposto próprio, apenas para efeito de cálculo do 
imposto devido por substituição tributária, será obtido mediante a multiplicação do valor da base 
de cálculo da operação própria pela respectiva alíquota de que trata o art. 18 da Lei nº 1.254, 
de 8 de novembro de 1996. 
VIII – o art. 5º passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º Os percentuais de saídas internas realizadas pelo optante do Proatacadista para um 
mesmo estabelecimento contribuinte do ICMS e para o conjunto de empresas contribuintes do 
ICMS que tenham a mesma raiz do CNPJ, ambos em relação aos valores totais de suas saídas 
ao amparo do Programa de que trata esta Lei, não poderão ultrapassar limites mensal e anual a 
serem fixados por ato do Poder Executivo. 
IX – o art. 6º, § 2º, I, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º .............
........................
§ 2º .................
I – dos fatos a que se refere o caput, I, II e V;
X – o art. 8º fica acrescido do inciso V e do parágrafo único seguintes:
Art. 8º .............
........................
V – as alíquotas de que trata art. 1º, § 1º, I, desta Lei.
Parágrafo único. O ato de que trata o caput pode estabelecer efeitos retroativos a partir 
de 1º de outubro de 2011. 
Art. 2º A Lei nº 4.731, de 29 de dezembro de 2011, com suas alterações, incluindo as constantes 
nesta Lei, produz efeitos retroativos a partir de 1º de outubro de 2011.
Parágrafo único. Ato do Poder Executivo deve disciplinar os procedimentos decorrentes do 
disposto neste artigo.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a partir 
de 1º de outubro de 2011.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 09 de julho de 2012
124º da República e 53º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 4.879, DE 09 DE JULHO DE 2012.
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Dispõe sobre o Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal 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 O Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal, criado pelo 
art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal, passa a 
ser regido por esta Lei. 
Art. 2º O Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal, órgão colegiado 
vinculado à Secretaria de Estado de Esporte, tem competência consultiva para planejamento, 
normatização, fiscalização e coordenação da educação física, desporto e lazer no Distrito Federal.


