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PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 6.365, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputado Eduardo Pedrosa)

Dispõe sobre a proibição de descarte de aves, por meio de trituração, sufocamento ou qualquer outro
meio cruel de abate, nos estabelecimentos avícolas de postura comercial, no Distrito Federal, e dá
outras providências.
O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da
Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito
Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal:
Art. 1º O descarte de pintos machos, nos estabelecimentos avícolas de postura comercial, não pode ser
executado por meio de trituração, sufocamento ou qualquer outro método cruel de abate.
§ 1º O descarte referido no caput somente pode ocorrer por métodos científicos modernos que impeçam
o abate cruel, doloroso ou agônico dos animais e que atendam aos princípios do bem-estar animal.
§ 2º O disposto neste artigo também se aplica ao descarte decorrente de moléstia grave, devidamente
atestada por profissionais competentes.
Art. 2º As infrações às disposições desta Lei devem ser punidas a critério da autoridade competente,
levando-se em conta:
I - os antecedentes do infrator;
II - a capacidade econômica do infrator.
Art. 3º Os que infrinjam o disposto nesta Lei, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal
cabíveis, são punidos, alternativa ou cumulativamente, com as seguintes penalidades:
I - advertência;

II - multa de R$100,00 a R$500.000,00;
III - apreensão de instrumentos e aparelhos cuja utilização esteja em desacordo com esta Lei.
Parágrafo único. Nos casos de reincidência, a multa corresponde ao dobro da anteriormente
imposta.
Art. 4º Os valores recolhidos a título de multa são revertidos para custeio de ações e publicações para
a conscientização da população sobre guarda responsável e direitos dos animais, para instituições,
abrigos ou santuários de animais ou para programas de controle populacional por meio da esterilização
cirúrgica de animais, bem como programas que visem a sua proteção e bem-estar.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 02 de setembro de 2019
DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE

Presidente

LEI Nº 6.366, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputado Leandro Grass)

Dispõe sobre a permanência de acompanhantes nas dependências das unidades de terapia intensiva dos
hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas e dá outras providências.
O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei
Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito
Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal:
Art. 1º Fica assegurado o direito à permanência de 1 acompanhante à pessoa que se encontre internada em
unidade de terapia intensiva de hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e
privadas, resguardados os períodos necessários para a atividade de higienização e o direito à privacidade
de outros pacientes.
§ 1º A unidade de saúde pode exigir a saída do acompanhante durante as atividades de higienização do
ambiente e do paciente e para realização de exame de maior complexidade.
§ 2º A critério do responsável pelo setor, pode ser vedada a entrada e permanência do acompanhante, de
forma justificada, quando há risco à saúde do paciente.
Art. 2º A unidade de saúde responsabiliza-se por providenciar as condições adequadas de permanência do
acompanhante.
Art. 3º A entrada e permanência do acompanhante deve ser devidamente registrada pela unidade de saúde
respectiva, sendo obrigatório o uso de crachá de identificação específico.
Art. 4º O acompanhante deve firmar termo de responsabilidade que o informe das penalidades decorrentes
de comportamento que venha a obstruir ou dificultar procedimentos considerados adequados ou
necessários pela equipe médica.
Parágrafo único. O médico responsável ou o responsável pela unidade pode descredenciar o acompanhante
que não cumpra os compromissos assumidos no termo previsto no caput, ficando assegurado o direito à
substituição do acompanhante descredenciado.
Art. 5º O direito contido nesta Lei não desobriga o acompanhante de realizar todos os procedimentos
necessários à permanência de pessoas em ambientes hospitalares.
Art. 6º Desde que cadastrados previamente junto à unidade de saúde, pode haver rodízio de
acompanhantes.
Parágrafo único. Com exceção dos horários regulares de visita, não é permitida a permanência simultânea
de 2 ou mais acompanhantes do mesmo paciente, salvo pelo período suficiente para a substituição de um
por outro.
Art. 7º A não observância das disposições previstas nesta Lei sujeita os infratores e superiores hierárquicos
às seguintes penalidades administrativas:
I - advertência;
II - multa.
§ 1º A aplicação das penalidades ocorre por meio de processo administrativo, conduzido por uma comissão
especial de apuração da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal constituída para esse fim,
observados os princípios da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade.
§ 2º O valor da multa observa o mínimo de R$5.320,50 e o máximo de R$10.641,00.
§ 3º O valor da multa deve ser multiplicado por 2 vezes em caso de reincidência e pode ser multiplicado
por até 5 vezes, caso se verifique que o valor é inócuo em razão da capacidade econômica da pessoa
jurídica.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 02 de setembro de 2019
DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE

Presidente

LEI Nº 6.367, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputado Fábio Felix)

Dispõe sobre a inclusão do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha como conteúdo
transversal do currículo nas escolas públicas do Distrito Federal.
O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei
Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito
Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal:
Art. 1º É incluído, como conteúdo transversal do currículo escolar da rede pública de ensino do Distrito
Federal, o ensino de noções básicas sobre a Lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da
Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar.
Art. 2º A execução desta Lei pode contar com a participação de entidades governamentais e não
governamentais atuantes na reivindicação de direitos das mulheres e no combate à violência
doméstica.
Art. 3º Esta Lei tem por objetivos:
I - contribuir para o conhecimento, no âmbito das comunidades escolares, da Lei Maria da Penha;
II - fomentar a reflexão crítica entre estudantes, professores e comunidade escolar sobre a violência contra
a mulher;
III - abordar a necessidade de registro, em órgãos competentes, das denúncias de casos de violência contra
a mulher, bem como da adoção de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha;
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IV - promover a igualdade de gênero, prevenindo e evitando as práticas de violência contra a mulher.
Art. 4º O ensino é desenvolvido ao longo do ano letivo por meio da promoção de formação aos
profissionais da educação e da realização de programação ampliada à comunidade escolar.
§ 1º A formação dos profissionais da educação de que trata o caput tem por público-alvo professores,
gestores, orientadores e psicólogos que trabalham em todos os níveis educacionais.
§ 2º A programação ampliada a toda a comunidade escolar de que trata o caput pode ser desenvolvida
durante o ano letivo, culminando com a realização anual de atividades durante a semana do dia 8 de
março Dia Internacional da Mulher, para fomentar debates em alusão à data e ao tema abordado por esta
Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em
contrário.

Brasília, 02 de setembro de 2019
DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE

Presidente

LEI Nº 6.368, DE 28 DE AGOSTO DE 2019
(Autoria do Projeto: Deputados Cláudio Abrantes e Robério Negreiros)

Veda a utilização pelos estabelecimentos de ensino das redes pública e privada em funcionamento nos
limites do Distrito Federal de aparelhos, sejam sirenes, alarmes ou quaisquer outros capazes de produzir
ruídos, com a finalidade de indicar horários e dá outras providências.
O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei
Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito
Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal:
Art. 1º É vedada a utilização pelos estabelecimentos de ensino das redes pública e privada em
funcionamento nos limites do Distrito Federal de aparelhos, sejam sirenes, alarmes ou quaisquer outros
capazes de produzir ruídos, com a finalidade de indicar horários.
§ 1º Os estabelecimentos de ensino mencionados no caput que se valham de sirenes, alarmes ou quaisquer
outros ruídos providenciarão, no prazo máximo e improrrogável de 120 dias da vigência desta Lei, a
substituição dos ruídos por sons.
§ 2º Para fins desta Lei, entende-se como:
I - ruído: sensação desagradável ao ser humano desencadeada pela recepção de energia acústica, como as
produzidas por buzinas de veículos ou embarcações;
II - som: sensação agradável ao ser humano desencadeada pela recepção de energia acústica, como as
produzidas por músicas, respeitadas as individualidades.
Art. 2º O descumprimento desta Lei sujeita o infrator ao pagamento de multa, conforme regulamentação
a ser expedida pelo Poder Executivo no prazo de 60 dias.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 02 de setembro de 2019
DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE

Presidente

PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 40.079, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019
Aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, incisos
VII e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:
Art. 1° Fica aprovado o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito
Federal - SSP/DF, na forma do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revoga-se o Decreto nº 28.691, de 17 de janeiro de 2008.

Brasília, 04 de setembro de 2019.
131º da República e 60º de Brasília

IBANEIS ROCHA

ANEXO ÚNICO
(Decreto nº 40.079, de 04 de setembro de 2019)

REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL

TÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS E DA ESTRUTURA ORGÂNICA

CAPÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS

Art. 1º À Secretaria de Estado de Segurança Pública, órgão da Administração Direta do Distrito Federal,
diretamente subordinado ao Governador, compete:
I - formular diretrizes e políticas governamentais na área de segurança pública;
II - promover, coordenar e executar programas, projetos e ações na área da segurança pública;
III - propor e implementar a política de segurança pública fixada pelo Governador do Distrito Federal;
IV - planejar, coordenar e supervisionar o emprego operacional dos órgãos que compõem o Sistema de
Segurança Pública do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal;
V - integrar as ações dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública e do Departamento de
Trânsito do Distrito Federal, objetivando a racionalização dos meios e a maior eficácia operacional.
§ 1º O Departamento de Trânsito do Distrito Federal, autarquia integrante do Sistema Nacional de Trânsito,
é vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal para os fins do disposto neste
artigo e na forma do art. 1º do Decreto nº 28.222, de 23 de agosto de 2007, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 31.387, de 8 de março de 2010.

§ 2º A competência fixada pelo inciso IV deste artigo não exclui a dos órgãos que compõem o Sistema de
Segurança Pública e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
Art. 2º Vinculam-se à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal os seguintes órgãos
e entidades:
I - órgãos e entidades:
a) Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF);
b) Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF);
c) Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF);
d) Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF);
e) Casa Militar do Distrito Federal.
II - órgãos de deliberação coletiva:
a) Conselho Penitenciário do Distrito Federal (COPEN);
b) Conselho Superior de Informações e Operações de Segurança Pública (CONSIOP);
c) Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE);
d) Conselho de Corregedorias.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 3º Para o cumprimento de suas competências legais e execução de suas atividades, a Secretaria de
Estado de Segurança Pública tem a seguinte estrutura:
1 Gabinete
2 Secretaria Executiva
2.1 Unidade de Políticas Públicas
3 Chefia de Gabinete
4 Assessoria Especial
5 Assessoria Jurídico-Legislativa
5.1 Diretoria de Suporte à Elaboração de Peças Administrativas
5.2 Diretoria de Análise Jurídica
6 Assessoria de Comunicação
6.1 Diretoria de Novas Mídias
6.2 Diretoria de Imprensa
6.3 Diretoria de Produção de Conteúdo
7 Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos
7.1 Diretoria de Gestão Estratégica
7.2 Diretoria de Projetos
8 Assessoria de Relações Institucionais
8.1 Diretoria de Captação de Recursos
8.2 Diretoria de Articulação Institucional
9 Comissão Permanente de Disciplina
10 Ouvidoria
11 Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial
12 Unidade de Controle Interno
13 Unidade de Gestão da Residência Oficial de Águas Claras.
14 Subsecretaria de Administração-Geral
14.1 Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios
14.1.1 Gerência de Convênios
14.1.1.1 Núcleo de Análise e Instrução de Projetos
14.1.1.2 Núcleo de Execução e Prestação de Contas
14.1.2 Gerência de Contratos
14.1.2.1 Núcleo de Análise, Elaboração e Prorrogação
14.1.2.2 Núcleo de Acompanhamento, Revisões e Penalidades
14.1.2.3 Núcleo de Acompanhamento da Gestão de Contratos Corporativos
14.1.3 Gerência de Transporte e Manutenção de Veículos
14.1.3.1 Núcleo de Recuperação, Registro e Alienação
14.1.3.2 Núcleo de Manutenção
14.1.3.3 Núcleo de Transporte e Controle
14.2 Coordenação de Planejamento de Aquisições e Contratações
14.2.1 Gerência de Instrução Processual
14.2.1.1 Núcleo de Pesquisa de Preços e Análise de Mercado
14.2.1.2 Núcleo de Registro de Preços e Gestão de Atas
14.2.2 Gerência de Análise de Projetos
14.2.2.1 Núcleo de Análise de Aquisições
14.2.2.2 Núcleo de Análise de Contratação de Serviços
14.2.3 Gerência de Documentação Administrativa
14.2.3.1 Núcleo de Gestão Setorial do Sei
14.2.3.2 Núcleo de Atendimento e Protocolo
14.3 Coordenação de Orçamento, Finanças e Fundos
14.3.1 Gerência de Orçamento, Finanças e Fundos
14.3.1.1 Núcleo de Execução Contábil
14.3.1.2 Núcleo de Liquidação
14.3.1.3 Núcleo de Pagamento
14.3.1.4 Núcleo de Orçamento
14.3.1.5 Núcleo de Acompanhamento Financeiro
14.3.1.6 Núcleo de Acompanhamento de Auditorias
14.3.1.7 Núcleo de Acompanhamento de Fundos
14.3.2 Gerência de Suprimentos
14.3.2.1 Núcleo de Almoxarifado
14.3.2.2 Núcleo de Patrimônio
14.3.2.3 Núcleo de Cadastro de Desempenho de Fornecedores
14.4 Coordenação de Gestão de Pessoas
14.4.1 Gerência de Gestão de Pessoal Civil


