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§ 6º O Governo do Distrito Federal adotará medidas necessárias para a coleta do leite materno 
no domicílio das doadoras e encaminhamento aos bancos de leite humano dos hospitais públicos 
do Distrito Federal.
§ 7º Os hospitais da rede pública devem destinar todos os recursos necessários para o proces-
samento do leite materno e para a oferta dos serviços de banco de leite humano aos usuários do 
SUS, conforme normatização federal em vigor. 
Art. 4º É proibido o uso de qualquer utensílio para administração de alimentação a lactentes 
que induza à perda do reflexo de sucção, tais como mamadeiras, chucas, bicos e chupetas, nos 
hospitais do Distrito Federal, bem como a divulgação, a propaganda e o comércio desses produtos 
nas unidades de saúde da rede pública. 
Art. 5º O Governo do Distrito Federal promoverá, na atenção primária de saúde, ações para 
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável. 
Art. 6º O não cumprimento do disposto nesta Lei, verificado pela Vigilância Sanitária do Distrito 
Federal, implica punição dos responsáveis e das instituições na forma da lei. 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo os agentes públicos e privados 
o prazo de 180 dias para adaptações e alterações necessárias ao cumprimento do disposto nela. 
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 454, de 14 de junho de 1993.

Brasília, 12 de agosto de 2014.
126º da República e 55º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 5.375, DE 12 DE AGOSTO DE 2014. 
(Autoria do Projeto: Deputado Robério Negreiros)

Altera a Lei nº 4.317, de 9 de abril de 2009, que institui a Política Distrital para Integração da 
Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção 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 acrescentado à Lei nº 4.317, de 9 de abril de 2009, o art. 66-A, com a seguinte redação: 
Art. 66-A. Os órgãos da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal estão obri-
gados a exigir, por meio de cláusula contratual, a observância do disposto na regulamentação 
da Lei federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, a todas as empresas que realizem eventos 
promovidos ou apoiados pelo Distrito Federal, reservando-se para pessoas com deficiência o 
mínimo de 7% das vagas de trabalho surgidas em decorrência dos eventos.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de agosto de 2014.
126º da República e 55º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 5.376, DE 12 DE AGOSTO DE 2014.
(Autoria do Projeto: Deputados Wellington Luiz, Robério Negreiros e Roney Nemer)

Altera a Lei nº 5.066, de 8 de março de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de 
vagas para idosos, gestantes e portadores de deficiência nas praças de alimentação de shopping 
centers, restaurantes, galerias, lanchonetes e outros estabelecimentos do setor gastronômico.
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 ementa da Lei nº 5.066, de 8 de março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
Destina espaço, nas praças de alimentação de shopping centers, restaurantes, lanchonetes, bares 
e outros estabelecimentos do setor gastronômico, para uso preferencial de idosos, gestantes e 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 5.066, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 1º Ficam destinados, no mínimo, 5% dos espaços nas praças de alimentação de shopping 
centers, restaurantes, lanchonetes, bares e outros estabelecimentos do setor gastronômico, para 
uso preferencial de idosos, gestantes e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Art. 3º O art. 2º da Lei nº 5.066, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 2º O espaço mencionado no art. 1º deve ser identificado por aviso ou característica que o 
diferencie dos espaços destinados ao público em geral, e pelo símbolo internacional de acesso. 
Parágrafo único. O aviso de que trata o caput deve conter a seguinte informação: Espaço destinado 
ao uso preferencial de idosos, gestantes e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
Art. 4º Os estabelecimentos abrangidos por esta Lei têm o prazo de 120 dias, a contar da data 
de sua publicação, para adaptar-se ao que ela dispõe. 
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 dias. 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 4.117, de 10 de abril de 2008.

Brasília, 12 de agosto de 2014.
126º da República e 55º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 5.377, DE 12 DE AGOSTO DE 2014. 
(Autoria do Projeto: Deputado Chico Vigilante)

Dispõe sobre a obrigação de os órgãos da Administração direta e indireta do Distrito Federal, 
as empresas da iniciativa privada e os condomínios habitacionais disponibilizarem ambientes 
para uso privativo dos empregados terceirizados que neles trabalhem 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 Os órgãos da Administração direta e indireta do Distrito Federal que utilizem serviços 
terceirizados devem disponibilizar ambientes para uso privativo dos empregados terceirizados 
compostos de copa, refeitório, vestiário, banheiro, chuveiro e armário individualizado para a 
guarda de pertences. 
§ 1º Os ambientes referidos no caput devem satisfazer às condições mínimas de conforto, higiene, 
saúde e segurança.
§ 2º As copas e os refeitórios devem ser mobiliados adequadamente com mesa, cadeira, pia, 
micro-ondas e geladeira em número suficiente para a quantidade de empregados que deles 
queiram fazer uso.
Art. 2º (V E T A D O). 
Art. 3º Órgãos e empresas que disponham de restaurantes para uso dos empregados terceirizados 
ficam dispensados do disposto no art. 1º, § 2º.
Art. 4º (V E T A D O). 
Art. 5º Os elementos constitutivos e os prazos de exigibilidade referentes à obrigação de que 
tratam os arts. 1º e 2º podem ser objeto de negociação entre empregadores e empregados, sob a 
forma de convenções ou acordos coletivos de trabalho. 
§ 1º A supressão de elementos constitutivos da obrigação referida no caput só é aceita nos 
casos em que seja assegurado aos empregados terceirizados o uso de instalações congêneres 
já disponíveis para os demais trabalhadores dos órgãos públicos, das empresas privadas e dos 
condomínios habitacionais de que tratam os arts. 1º e 2º. 
§ 2º Fica limitado o adiamento do prazo final de cumprimento integral da obrigação referida no 
caput a até o último dia útil do terceiro ano após a publicação desta Lei.
Art. 6º (V E T A D O).
Art. 7º O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei no prazo de 90 dias contados da data de 
sua publicação.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de agosto de 2014.
126º da República e 55º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 5.378, DE 12 DE AGOSTO DE 2014. 
(Autoria do Projeto: Deputada Liliane Roriz)

Dispõe sobre o abastecimento dos veículos automotores nos postos de combustíveis 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 Os postos de combustíveis ficam obrigados a executar o abastecimento dos veículos 
automotores somente até o limite do dispositivo de segurança (automático) ou até a capacidade 
máxima do tanque prevista no manual do fabricante. 
Parágrafo único. O frentista deve informar ao condutor do veículo, no ato do abastecimento, as 
proibições e os limites previstos nesta Lei. 
Art. 2º Os postos de combustíveis devem fixar, em local de fácil acesso e ampla visualização, 
placas informativas em referência a esta Lei. 
Art. 3º Os limites e os demais padrões necessários para execução desta Lei devem seguir 
o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 18, de 
6 de maio de 1986. 
Art. 4º O Poder Executivo, por seus órgãos competentes, deve fiscalizar o cumprimento do 
disposto nesta Lei. 
Art. 5º A metodologia de fiscalização e acompanhamento desta Lei deve ser regulamentada pelo 
Poder Executivo no prazo de 180 dias.  
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 12 de agosto de 2014.
126º da República e 55º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

LEI Nº 5.379, DE 12 DE AGOSTO DE 2014. 
(Autoria do Projeto: Deputada Eliana Pedrosa)

Dispõe sobre a comprovação da origem dos materiais metálicos recicláveis e sobre o cadastro 
de fornecedores no 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 As empresas localizadas no Distrito Federal que desenvolvem atividades comerciais 
como recicladoras, compram material metálico para a reciclagem ou exercem a atividade de 
recuperação de materiais metálicos, assim como as que operam com comércio de ferro velho 
ou sucatas, devem manter registros que comprovem a origem dos materiais que venham a ser 
adquiridos de terceiros para as atividades especificadas nesta Lei. 
Parágrafo único. São materiais sujeitos a registro:
I – fios de cobre e fios metálicos em geral;
II – placas indicativas e de sinal de trânsito;
III – tubos de sustentação de placas, postes metálicos, tampos e outros do gênero; 
IV – bocas de lobo, tampos de bueiros pluviais e sanitários em aço; 
V – mobiliários urbanos fixos, tais como lixeiras e semáforos, coberturas de ponto de ônibus e 
qualquer outro material que tenha identificação pública. 
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