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PREÂMBULO 

Sob a proteção de Deus, nós, Deputados Distritais, legítimos representantes do povo do 

Distrito Federal, investidos de Poder Constituinte, respeitando os preceitos da 

Constituição da 

República Federativa do Brasil, promulgamos a presente Lei Orgânica, que constitui a 

Lei 

Fundamental do Distrito Federal, com o objetivo de organizar o exercício do poder, 

fortalecer as 

instituições democráticas e os direitos da pessoa humana. 

[...] 

TÍTULO I 

DOS FUNDAMENTOS DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO DISTRITO 

FEDERAL 

Art.2 – O Distrito Federal integra a união indissolúvel da República Federativa do 

Brasil e tem 

como valores fundamentais: 

Parágrafo único. Ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, 

idade, 

etnia, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou 

filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por 

ter 

cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou condição, observada a Constituição 

Federal. 

[...] 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Art. 18 - É vedado ao Distrito Federal: 

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento 

ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, 

ressalvada, 

na forma da lei, a colaboração de interesse público; 

[...] 

TÍTULO IV 

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

SEÇÃO II 

DAS LIMITAÇÕES DO PODER TRIBUTAR 

Art. 128 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao 

Distrito 

Federal: 

[...] 

III – cobrar tributos [sobre] : 

[...] 

b) templos de qualquer culto; 

[...] 



TÍTULO VI 

DA ORDEM SOCIAL E DO MEIO AMBIENTE 

CAPÍTULO IV 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO DESPORTO E DO LAZER 

SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO 

Art. 226 - O Poder Público deverá assegurar, na rede pública de ensino, atividades e 

manifestações culturais integradas, garantido o acesso a museus, arquivos, monumentos 

históricos, artísticos, religiosos e naturais como recursos educacionais. 

[...] 

Art. 234 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 

horários normais 

das escolas públicas de ensino fundamental e médio. 

[...] 

SEÇÃO II 

DA CULTURA 

Art.246 - O poder público garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o 

acesso 

às fontes da cultura; apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 

culturais, bem como a proteção do patrimônio artístico, histórico e cultural do Distrito 

Federal. 

§ 2º O Poder Público propiciará a difusão dos bens culturais, respeitada a diversidade 

étnica, 

religiosa, ideológica, criativa e expressiva de seus autores e intérpretes. 

[...] 
 


