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Art. 4º A Política Distrital de Primeiro Emprego orienta-se pelos seguintes objetivos: 
I – inserir jovens no mercado de trabalho; 
II – promover a escolarização e a capacitação profissional dos jovens; 
III – estimular o desenvolvimento de cooperativas e de outras formas associativas na geração 
de trabalho e renda; 
IV – contribuir para a existência de uma cultura de respeito aos direitos trabalhistas; 
V – estimular organismos governamentais e privados na geração de emprego e renda para jovens. 
Art. 5º A Política Distrital de Primeiro Emprego orienta-se pelas seguintes diretrizes: 
I – assegurar ao jovem a proteção da legislação trabalhista e das convenções ou acordos coletivos 
de trabalho ou decisões normativas aplicáveis à categoria profissional a qual estiver vinculado; 
II – assegurar ao jovem acesso ao ensino e jornada de trabalho compatível com seu horário de 
ensino; 
III – assegurar que as relações de emprego beneficiadas com incentivos estejam regulares perante 
a legislação federal do trabalho e da previdência, cabendo ao empregador todos os ônus legais, 
inclusive os encargos sociais; 
IV – assegurar que o encaminhamento a postos de trabalho obedeça à ordem cronológica de 
inscrição, respeitadas as prioridades para preenchimento das vagas estabelecidas nesta Lei; 
V – assegurar que os jovens oriundos de famílias em situação de pobreza e que estejam cursando 
o Ensino Fundamental tenham prioridade para preenchimento dos postos de trabalho.
Art. 6º São instrumentos da Política Distrital de Primeiro Emprego: 
I – o Plano Distrital, aqui definido como conjunto de elementos de informação, diagnóstico, 
definição de objetivos, metas e instrumentos de execução e avaliação que consubstanciam, 
organizam e integram o planejamento e as ações desta Política Distrital; 
II – o Sistema Distrital, aqui definido como conjunto de agentes institucionais que, no âmbito 
de suas respectivas competências, agem de modo permanente e articulado para o cumprimento 
dos princípios e objetivos desta Política Distrital;
III – a colaboração entre diferentes entes públicos, privados e níveis de poder. 
Art. 7º São destinados preferencialmente a jovens portadores de deficiência dez por cento dos 
novos postos de trabalho decorrentes desta Política Distrital de Primeiro Emprego. 
Art. 8º As ações da Política Distrital de Primeiro Emprego podem integrar preferencialmente as 
cooperativas de produção, as empresas de autogestão e as micro, pequenas e médias empresas 
que apresentem plano de expansão gerando novos postos de trabalho. 
Parágrafo único. O plano de expansão deve comprovar a não redução de postos de trabalho e o 
compromisso de manter os novos postos de trabalho relativos aos benefícios desta política pelo 
período mínimo de doze meses. 
Art. 9º As empresas de grande porte que se integrarem no desenvolvimento de ações da Po-
lítica Distrital de Primeiro Emprego devem contratar preferencialmente os jovens portadores 
de deficiência, os egressos do sistema penal e os vinculados a programas de inserção social de 
entes públicos. 
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,  24 de dezembro de 2013
126º da República e 54º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 5.271, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 (Autoria do Projeto: Deputado Joe Valle)

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.
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 instituído sistema seletivo de armazenamento e coleta do lixo inorgânico gerado nas 
oficinas mecânicas e nas empresas que produzem rejeitos químicos e metalúrgicos no Distrito 
Federal.
Parágrafo único. O sistema de armazenamento e coleta de lixo de que trata o caput tem a finalidade 
de permitir que a sucata de aço e os rejeitos químicos gerados pelas oficinas e pelas empresas 
sejam aproveitados diferentemente da destinação dada às sobras domésticas.
Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se a baterias elétricas, pilhas de telefone, de aparelhos celu-
lares e eletrônicos.
Art. 3º O lixo inorgânico gerado nas oficinas mecânicas e nas empresas químicas e metalúrgicas 
deve ser armazenado, até a sua coleta, em pequenos contêineres ou em recipientes fechados.
Parágrafo único. Fica proibida a acumulação a céu aberto do lixo inorgânico de que trata essa Lei.
Art. 4º O recolhimento e a destinação do lixo inorgânico gerado no Distrito Federal podem ser 
feitos por cooperativa de oficinas e de empresas geradoras desses rejeitos e, em caso de desin-
teresse, pela iniciativa privada.
Art. 5º A desobediência ao disposto na presente Lei sujeita o infrator a multas cujos valores 
devem ser estabelecidos em ato administrativo da Secretaria de Habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano.
Art. 6º O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei no prazo de noventa dias contados da 
sua publicação.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de dezembro de 2013
126º da República e 54º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 5.272, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013. 
(Autoria do Projeto: Deputado Chico Leite)

Dá nova redação ao art. 1º, §§ 11 e 12, e acrescenta o § 15 ao mesmo artigo da Lei federal nº 
7.431, de 17 de dezembro de 1985, que institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade 
de veículos automotores 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 art. 1º, §§ 11 e 12, da Lei federal nº 7.431, de 17 de dezembro de 1985, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
§ 11. Na hipótese do § 10, o contribuinte é tributado proporcionalmente aos dias do ano anteriores 
ao evento, fazendo jus à remissão de parcelas vincendas ou à repetição tributária pelo Distrito 
Federal, conforme o caso. 
§ 12. Os procedimentos concernentes à remissão e à repetição serão disciplinados por ato do 
Poder Executivo. 
Art. 2º Fica acrescentado ao art. 1º da Lei federal nº 7.431, de 1985, o § 15, com a seguinte redação: 
§ 15. A restituição ou compensação a que se refere o § 12 deste artigo é efetuada a partir do exer-
cício subsequente ao da ocorrência do evento, na forma disciplinada por ato do Poder Executivo.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de dezembro de 2013
126º da República e 54º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 5.273, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

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.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLA-
TIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI a:
Art. 1º A Lei nº 5.004, de 21 de dezembro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
Art. 1º ..................
§ 1º O FGP-DF, de natureza privada, tem patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas, 
sendo sujeito a direitos e obrigações próprias. 
§ 2º A participação de que trata o caput fica limitada ao limite global de cinco por cento da receita 
corrente líquida do exercício, com exceção dos seus rendimentos e seu superávit. 
.............................
Art. 2º ..................
I – bens imóveis dominicais e de uso especial de propriedade do Distrito Federal, bem como de 
suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas; 
II – ações de sociedades de economia mista de titularidade do Distrito Federal, desde que não 
afete o seu controle; 
III – ações minoritárias de propriedade do Distrito Federal; 
IV – recursos provenientes da União, inclusive os de que trata a Lei federal nº 12.712, de 30 de 
agosto de 2012; 
V – doações, auxílios, contribuições e legados destinados ao FGP-DF; 
VI – rendimentos das aplicações decorrentes dos seus recursos;
VII – outras receitas.
.............................
Art. 4º ..................
§ 2º A Procuradoria-Geral do Distrito Federal deve ser notificada dos procedimentos judiciais 
de interesse do FGP-DF para que possa avaliar a necessidade de ingressar no feito em defesa 
dos cotistas integrantes da Administração Pública Direta. 
Art. 5º ..................
III – hipoteca de bens imóveis de propriedade do Distrito Federal, bem como de suas autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que autorizados pelos 
respectivos órgãos deliberativos superiores; 
.............................
Art. 7º A liquidação do FGP-DF, deliberada pela Assembleia de Cotistas, fica condicionada a 
prévia quitação da totalidade dos débitos garantidos ou liberação das garantias pelos credores. 
Art. 8º Liquidado o FGP-DF, o seu patrimônio é revertido em favor dos cotistas, na proporção 
de suas respectivas cotas, com base na situação patrimonial à data da dissolução. 
Art. 9º Cabe ao Conselho de Administração do FGP-DF deliberar sobre a alienação de bens e 
direitos do FGP-DF, bem como se manifestar sobre a utilização do fundo para garantir o paga-
mento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos. 
.............................
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de dezembro de 2013
126º da República e 54º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 5.274, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Altera a Lei nº 4.276, de 19 de dezembro de 2008, que dispõe sobre oferta pública para liqui-
dação antecipada dos contratos de financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento 
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