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SEÇÃO I

PODER EXECUTIVO
LEI Nº 6.262, DE 29 DE JANEIRO DE 2019

(Autoria do Projeto: Deputada Celina Leão)
Cria o selo Empresa Amiga da Mulher no 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 instituído o selo Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido, no Distrito Federal, às empresas
que contribuem com ações e projetos em favor da valorização da mulher e que cumpram regularmente
suas obrigações fiscais e responsabilidades sociais.
Art. 2º Para recebimento do selo, cabe à empresa:
I - o desenvolvimento de programas de incentivo, auxílio, apoio e capacitação profissional à mulher;
II - a apresentação de carta de compromisso com planejamento de ações, projetos e programas, convênios
e parcerias com órgãos ou empresas públicos ou privados, entidades filantrópicas e associações que
visem à qualificação profissional, à inclusão, ao bem-estar e ao desenvolvimento da mulher no mercado
de trabalho;
III - a divulgação na empresa e no seu entorno das políticas e campanhas adotadas nacionalmente e no
âmbito do Distrito Federal na defesa dos direitos da mulher;
IV - a promoção de ações informativas e afirmativas sobre temas voltados a saúde da mulher, qualidade
de vida, empreendedorismo e mercado de trabalho;
V - a manutenção de controle e incentivo à realização do pré-natal das funcionárias gestantes;
VI - a manutenção de local e condições adequadas para uso das mulheres lactantes para amamentação
ou coleta de leite materno;
VII - a realização de campanhas, projetos e programas de prevenção e promoção da saúde da
m u l h e r.
Parágrafo único. A comprovação dos requisitos necessários à habilitação das empresas ao selo Empresa
Amiga da Mulher deve ser apresentada por meio de portfólio próprio da empresa.
Art. 3º O selo Empresa Amiga da Mulher é atribuído às empresas que cumpram todas as
responsabilidades, em todos os seus quesitos.
Art. 4º A certificação é requerida anualmente, no período de 1º de janeiro a 31 de março, mediante
comprovação da observância nos termos do art. 2º, parágrafo único.
Art. 5º A certificação ocorre no mês de maio em data a ser fixada pela Câmara Legislativa do Distrito
Federal - CLDF, por meio da Procuradoria Especial da Mulher.
Art. 6º O selo Empresa Amiga da Mulher tem validade de 2 anos, podendo ser renovado por igual
período, desde que sejam atendidos, no ato da renovação, os requisitos previstos nesta Lei.
Art. 7º A empresa certificada deve utilizar o selo em sua logomarca durante o período de
certificação.
§ 1º A comprovação do uso do selo conforme disposto no caput é condição para a sua renovação ou
nova concessão.
§ 2º A logomarca pode ser utilizada pela empresa em produtos e material publicitário.
§ 3º A CLDF pode, a pedido ou não, veicular, em seu portal na internet, a logomarca da empresa
contemplada com o selo.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de janeiro de 2019.
131º da República e 59º de Brasília

IBANEIS ROCHA

LEI Nº 6.263, DE 29 DE JANEIRO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputado Julio Cesar)

Institui diretrizes para o fomento do desenvolvimento local de talentos esportivos e da prática do desporto,
paradesporto e lazer nos centros olímpicos e paraolímpicos 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 O fomento do desenvolvimento local de talentos esportivos e paradesportivos e da prática do
desporto, do paradesporto e do lazer nos centros olímpicos e paraolímpicos do Distrito Federal rege-se
pelas seguintes diretrizes:
I - fomentar a construção, a ampliação, a estruturação e a recuperação de instalações esportivas e
paradesportivas dos centros olímpicos do Distrito Federal, de modo a garantir, em cada região
administrativa, a existência de no mínimo 1 centro olímpico e paraolímpico a ser utilizado para o ensino,
o desenvolvimento e a prática de várias modalidades esportivas e paradesportivas;
II - incentivar o direito da criança e seu desenvolvimento integral, desde a primeira infância à adolescência,
pela prática do desporto e do paradesporto;
III - impulsionar a integração da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, das
instâncias representativas da sociedade e do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, em busca
do aperfeiçoamento das políticas públicas de promoção do desporto e do paradesporto;

IV - beneficiar crianças, jovens, adultos, pessoas idosas e pessoas com deficiência com a prática de
atividades físicas, intelectuais e culturais, nas áreas do desporto e do paradesporto de participação, de
inclusão social, de lazer e de rendimento, abrangendo no mínimo 70% de todas as modalidades olímpicas
e paraolímpicas;
V - levar ao público-alvo, nos centros olímpicos, a prática esportiva e paradesportiva bem orientada, como
instrumento de promoção da saúde física e mental;
VI - observar o desporto e o paradesporto como fator de inclusão social e ressocialização dentro do
processo de orientação do jovem nos valores da cidadania, da família e do respeito às leis vigentes;
VII - fomentar o estabelecimento de convênios e parcerias para a plena promoção do acesso ao desporto
e ao paradesporto nos centros olímpicos;
VIII - promover a utilização e a abertura à população dos centros olímpicos em dias úteis e aos finais de
semana, no mínimo das 8 às 20 horas.
Art. 2º São objetivos das diretrizes desta Lei:
I - integrar pessoas aos centros olímpicos e a práticas e programas vinculados ao esporte;
II - fomentar o desenvolvimento local de talentos de jovens atletas, de acordo com as diretrizes e regras
aplicáveis ao Sistema Nacional do Desporto;
III - disseminar métodos de treinamento;
IV - detectar, desenvolver e aprimorar talentos;
V - preparar atletas e para-atletas da base ao alto rendimento;
VI - proporcionar o encadeamento de carreira ao atleta e ao para-atleta;
VII - manter e modernizar as instalações dos centros olímpicos e paraolímpicos.
Art. 3º (V E T A D O).
Art. 4º (V E T A D O).
Art. 5º (V E T A D O).
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de janeiro de 2019.
131º da República e 59º de Brasília

IBANEIS ROCHA

LEI Nº 6.264, DE 29 DE JANEIRO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputada Sandra Faraj)

Estabelece diretrizes para política de atendimento às mulheres com problemas de vícios, especialmente
alcoólatras e viciadas em drogas, 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 O poder público, quando da formulação e da realização da política distrital de atendimento às
mulheres com problemas de vícios, especialmente as alcoólatras e as viciadas em drogas, se pautará pelas
seguintes diretrizes, entre outras possíveis, para a recuperação, a proteção, a promoção e a reintegração
social e familiar dessas mulheres:
I - criação de clínicas especializadas para recuperação de mulheres com problemas de vícios na rede
pública de saúde;
II - combinação de tratamento ambulatorial e acompanhamento psicossocial com internação, sempre que se
fizer necessário;
III - atendimento gratuito, ainda que prestado por entidades conveniadas, voltado prioritariamente para
mulheres carentes, abandonadas ou em situação de risco;
IV - recenseamento das mulheres moradoras de rua com problemas de vícios, acompanhado de um
programa de encaminhamento dessas mulheres para as clínicas de recuperação de que trata esta Lei;
V - distribuição gratuita de medicamentos relacionados ao tratamento dos problemas de que trata esta Lei,
desde que necessário e sob prescrição médica;
VI - atendimento e orientação dos familiares, inclusive com apoio médico e psicológico;
VII - disponibilização, por meio de uma central de informações, notadamente por via eletrônica ou
telefônica, de orientação para atendimento e encaminhamento de mulheres com problemas de vícios,
especialmente em álcool e em outras drogas;
VIII - realização de campanhas educativas orientadas para o público feminino sobre a prevenção de vícios,
especialmente daqueles ligados ao consumo de álcool e de outras drogas.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de janeiro de 2019.
131º da República e 59º de Brasília

IBANEIS ROCHA

LEI Nº 6.265, DE 29 DE JANEIRO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputado Juarezão)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres com área
superior a 500 metros quadrados oferecerem equipamentos facilitadores de locomoção pessoal, do tipo
carrinhos de compras motorizados, para uso por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no 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 Os centros comerciais, supermercados, hipermercados, atacadistas, shopping centers e
estabelecimentos congêneres com área superior a 500 metros quadrados devem disponibilizar no mínimo
2% do total de carrinhos de compras disponíveis para cadeiras de rodas motorizadas, para possibilitar sua
utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tanto quanto tecnicamente possível.
Parágrafo único. As cadeiras de rodas mencionadas no caput, além de adaptadas, devem ser dotadas de
cesto para acondicionar as compras, sendo vedada a cobrança de qualquer valor pelo seu fornecimento.
Art. 2º A utilização dos equipamentos facilitadores de locomoção, do tipo cadeiras de rodas motorizadas,
é restrita à área do estabelecimento comercial e às pessoas beneficiárias desta Lei.
Art. 3º Os estabelecimentos de que trata esta Lei devem afixar, próximo aos estacionamentos reservados
às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e nas portas de entrada, cartazes ou placas
indicativas dos locais em que as cadeiras de rodas podem ser retiradas e devolvidas após o uso.
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