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SEÇÃO I
PODER EXECUTIVO
LEI Nº 6.321, DE 10 DE JULHO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputada Arlete Sampaio)
Reserva, aos negros e negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos
efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração pública, das autarquias, das fundações públicas,
das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder
Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei federal nº 12.990, de 9 de junho de 2014.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Esta Lei reserva, aos negros e negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para
provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração direta, das autarquias, das
fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito
Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei federal nº 12.990, de 9 de junho de
2014.
§ 1º A reserva de vagas é aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual
ou superior a 3.
§ 2º Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatas e candidatos
negros, pretos e pardos, este é aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração
igual ou maior que 0,5, ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor
que 0,5.
§ 3º A reserva de vagas a candidatas e candidatos negros deve constar expressamente dos editais dos
concursos públicos, que especificarão o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou
emprego público oferecido.
Art. 2º Podem concorrer às vagas reservadas a candidatas e candidatos negros aqueles que se
autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça
utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Art. 3º Para verificação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para
tal fim, com competência deliberativa.
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§ 1º As formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar, tão
somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença
do candidato.
§ 2º A comissão designada para a verificação da veracidade da autodeclaração deve ter seus membros
distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade.
§ 3º Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver
sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após
procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
Art. 4º As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
§ 1º As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla
concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
§ 2º Em caso de desistência de candidata ou candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga é
preenchida pela candidata ou candidato negro posteriormente classificado.
§ 3º Na hipótese de não haver número suficiente de candidatas e candidatos negros aprovados para ocupar
as vagas reservadas, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência e são preenchidas
pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.
Art. 5º A nomeação das candidatas e dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e
proporcionalidade, que consideram a relação entre os números de vagas total e o número de vagas
reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros.
Art. 6º O órgão responsável pela política de promoção da igualdade racial no Distrito Federal é responsável
pelo acompanhamento e avaliação anual do disposto nesta Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único. Esta Lei não se aplica aos concursos cujos editais tiverem sido publicados antes de sua
entrada em vigor.
Brasília, 10 de julho de 2019
131º da República e 60º de Brasília
IBANEIS ROCHA
LEI Nº 6.322, DE 10 DE JULHO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputado Leandro Grass)
Dispõe sobre a proibição da distribuição ou venda de sacolas plásticas e disciplina a distribuição e venda
de sacolas biodegradáveis ou biocompostáveis a consumidores, em todos os estabelecimentos comerciais
do Distrito Federal, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica proibida a distribuição gratuita ou venda de sacolas plásticas, confeccionadas à base de
polietileno, propileno, polipropileno ou matérias-primas equivalentes, para o acondicionamento e transporte
de mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais do Distrito Federal.
Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais devem estimular o uso de sacolas reutilizáveis, assim
consideradas aquelas que sejam confeccionadas com material resistente e que suportem o
acondicionamento e transporte de produtos e mercadorias em geral.
Art. 2º É permitida a distribuição ou venda de sacolas do tipo biodegradável ou biocompostável.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, entende-se por sacolas do tipo biodegradável e biocompostável
aquelas não oriundas de polímeros sintéticos fabricados à base de petróleo, elaboradas a partir de matérias
orgânicas como fibras naturais celulósicas, amidos de milho e mandioca, bagaço de cana, óleo de mamona,
cana-de-açúcar, beterraba, ácido lático, milho e proteína de soja e outras fibras e materiais orgânicos.
Art. 3º O disposto nos arts. 1º e 2º desta Lei deve ser implementado no prazo máximo de 12 meses.
Art. 4º O disposto nesta Lei não se aplica:
I - às embalagens originais das mercadorias;
II - às embalagens de produtos alimentícios vendidos a granel;
III - às embalagens de produtos alimentícios que vertam água.
Art. 5º O descumprimento das disposições contidas nesta Lei sujeita o infrator às penalidades previstas na
Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 6º Fica revogada a Lei nº 4.765, de 22 de fevereiro de 2012.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 2019
131º da República e 60º de Brasília
IBANEIS ROCHA
LEI Nº 6.323, DE 10 DE JULHO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputado Martins Machado)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras divulgarem o número da central de
atendimento do Banco Central do Brasil, o Disque 145, a fim de evitar abusos à vulnerabilidade do
consumidor, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º É obrigatória a afixação, nas instituições financeiras, de aviso contendo o número do telefone
da central de atendimento do Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. O aviso de que trata o caput deve conter os seguintes dizeres: "É direito básico do
consumidor a informação clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta das
características e tributos incidentes, bem como a proteção contra a prática de cláusulas abusivas.
Denuncie! Disque 145".
Art. 2º O aviso deve ser escrito com letras maiúsculas e grandes e exposto em lugares visíveis ao
público, possibilitando a visualização à distância.
Art. 3º As infrações ao disposto nesta Lei sujeitam os infratores, respeitado o direito ao contraditório
e à ampla defesa, cumulativamente, às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções
previstas na legislação em vigor:
I - advertência;
II - multa de R$ 10.000,00, cobrada em dobro em caso de reincidência.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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§ 1º Considera-se infração toda ação ou omissão que importe inobservância dos preceitos desta
Lei.
§ 2º Considera-se infrator toda instituição financeira, conforme preceitua a Lei federal nº 4.595, de 31
de dezembro de 1964.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 2019
131º da República e 60º de Brasília
IBANEIS ROCHA

Parágrafo único. As atividades desenvolvidas oriundas do Abril Verde podem ser realizadas pelas entidades
representativas, desde que comprovadamente atuem na prevenção de acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 2019
131º da República e 60º de Brasília
IBANEIS ROCHA

LEI Nº 6.324, DE 10 DE JULHO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputado Agaciel Maia)
Dispõe sobre a instalação de pontos de recarga elétrica para equipamentos portáteis e entradas USB nos
shopping centers do Distrito Federal.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Devem ser instalados, em shopping centers no Distrito Federal, pontos fixos de recarga elétrica de
equipamentos portáteis e entradas universal serial bus - USB.
§ 1º Caracterizam-se como shopping centers os centros comerciais que possuem mais de 50 lojas na
mesma unidade comercial.
§ 2º Os pontos de recarga elétrica são em formato e modelo de totens.
§ 3º Os totens devem ser dotados de tomadas universais, a fim de satisfazer os diversos modelos de
aparelhos portáteis a exemplo de celulares, máquinas fotográficas, filmadoras, entre outros, das diversas
marcas, modelos e nacionalidades.
§ 4º Os totens de recarga elétrica devem estar adaptados para portadores de deficiência, com escritos em
braille.
Art. 2º A recarga elétrica disponibilizada nos totens e as entradas USB devem ser distribuídas de forma
gratuita.
Art 3º A inobservância do que dispõe esta Lei implica multa de R$1.000,00, dobrado o valor em caso de
reincidência.
Art. 4º A execução desta Lei ocorre por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art 5º O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei, revogadas as disposições contrárias.
Brasília, 10 de julho de 2019
131º da República e 60º de Brasília
IBANEIS ROCHA

LEI Nº 6.327, DE 10 DE JULHO DE 2019
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)
Dá nova redação à Lei nº 5.105, de 3 de maio de 2013, que reestrutura a carreira Magistério Público do
Distrito Federal e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º A Lei nº 5.105, de 3 de maio de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I - o art. 2º, IX, passa a vigorar com a seguinte redação:
IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas a qualificação, formação continuada,
planejamento pedagógico e orientação educacional que, desenvolvidas pelo servidor da carreira Magistério
Público, dão suporte à atividade de regência de classe e ao processo de ensino e aprendizagem;
II - o art. 10, caput, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 10. Ficam assegurados aos servidores da carreira Magistério Público em atividade pedagógica nas
unidades escolares os seguintes percentuais mínimos de coordenação pedagógica:
III - o art. 10, § 1º, passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 1º O servidor da carreira Magistério Público submetido ao regime de 40 horas semanais, em dois turnos
de 20 horas, tem, para cada turno, o disposto no inciso I.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 2019
131º da República e 60º de Brasília
IBANEIS ROCHA

LEI Nº 6.325, DE 10 DE JULHO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputado Júlia Lucy)
Institui a Semana Maria da Penha nas Escolas, a ser realizada anualmente no mês de novembro em todo
o Distrito Federal.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica instituída a Semana Maria da Penha nas Escolas, a ser comemorada anualmente na última
semana do mês de novembro, nas escolas públicas e particulares, no âmbito do Distrito Federal, com os
seguintes objetivos:
I - contribuir para o conhecimento da comunidade escolar acerca da Lei federal nº 11.340, de 7 de agosto
de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha;
II - impulsionar as reflexões sobre o combate à violência contra a mulher;
III - conscientizar adolescentes, jovens, adultos, estudantes e professores que compõem a comunidade
escolar, sobre a importância do respeito aos direitos humanos e sobre a Lei federal nº 13.104, de 9 de
março de 2015, Lei do Feminicídio, prevenindo e evitando as práticas de violência contra a mulher;
IV - esclarecer sobre a necessidade da efetivação de registros de denúncias dos casos de violência contra
a mulher nos órgãos competentes, onde quer que ela ocorra.
Parágrafo único. A semana de conscientização passa a fazer parte do calendário oficial de eventos do
Distrito Federal.
Art. 2º (V E T A D O).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 2019
131º da República e 60º de Brasília
IBANEIS ROCHA

LEI Nº 6.328, DE 10 DE JULHO DE 2019
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)
Autoriza o Distrito Federal a proceder à incorporação do imóvel que menciona ao patrimônio da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo do Distrito Federal autorizado a doar para a Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural - EMATER-DF o terreno localizado na Projeção A do Setor de Hotéis e Diversões de PlanaltinaDF, com área de 286 metros quadrados, registrado no 8º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com
cadastro no Livro de Registro de Escrituras nº 2, matrícula n° 154.228 do 3º Ofício de Registro de Imóveis do
Distrito Federal.
§ 1º Para efetivar a implementação da transferência do bem imóvel de que trata o caput, a EMATER-DF deve
providenciar a incorporação dele ao seu acervo patrimonial, procedendo-se aos respectivos registros cartoriais e
comunicação aos órgãos de controle do Distrito Federal, quando for o caso.
§ 2º Os encargos e os tributos relativos à doação do imóvel de que trata esta Lei são de responsabilidade da
EMATER-DF.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 2019
131º da República e 60º de Brasília
IBANEIS ROCHA
LEI Nº 6.329, DE 10 DE JULHO DE 2019
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)
Altera a Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação - ICMS e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º A Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, passa a vigorar acrescida do art. 64-B, com a seguinte
redação:
Art. 64-B. A penalidade de exclusão aplicada aos contribuintes submetidos aos regimes especiais de
apuração previstos no art. 37 produz efeito a partir do mês subsequente à data em que se torne definitivo,
no âmbito administrativo, o ato de exclusão, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Para os casos das infrações previstas no art. 62, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 4,
de 30 de dezembro de 1994, a exclusão produz seus efeitos a partir do mês em que ocorra o fato que
motive a exclusão.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 2019
131º da República e 60º de Brasília
IBANEIS ROCHA

LEI Nº 6.326, DE 10 DE JULHO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputados Valdelino Barcelos e Jorge Vianna)
Estabelece a política de prevenção aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais denominada Abril
Verde, no âmbito do Distrito Federal, incluindo-a no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica estabelecida no âmbito do Distrito Federal a política de prevenção aos acidentes de trabalho
e doenças ocupacionais, denominada Abril Verde, incluindo-a no calendário oficial de eventos do Distrito
Federal.
§ 1º A política de que trata o caput deve ser realizada de forma anual, durante todo o mês de abril,
possuindo como alvo conscientizar a população quanto à importância da prevenção dos acidentes de
trabalho e das doenças ocupacionais.
§ 2º (V E T A D O).
§ 3º O símbolo desta política é um laço de cor verde.
§ 4º O Poder Executivo, através de políticas públicas, pode tratar sobre o Abril Verde durante o mês de
abril.
Art. 2º A diretriz desta política tem como norte divulgar os direitos relativos a segurança e medicina do
trabalho.

LEI Nº 6.330, DE 10 DE JULHO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputado Reginaldo Sardinha)
Inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Festa de Veneração a Nossa Senhora das Dores,
promovida pela Paróquia Nossa Senhora das Dores, localizada no Cruzeiro Velho.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
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