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SEÇÃO I

PODER EXECUTIVO

LEI Nº 6.553 DE 23 DE ABRIL DE 2020.

 (Autoria do Projeto: Deputado Cláudio Abrantes)

Institui, no Distrito Federal, o Programa Tem Saída, destinado ao apoio às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Fica instituído, no Distrito Federal, o Programa Tem Saída, destinado a desenvolver e 
fortalecer ações voltadas à promoção da autonomia financeira das mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar, promovendo medidas de qualificação profissional, de geração de 
emprego e renda e de inserção no mercado de trabalho.

Art. 2º São diretrizes do Programa Tem Saída:

I – oferta de condições de autonomia financeira, por meio de programas de qualificação 
profissional, de geração de emprego, renda e intermediação de mão de obra;

II – capacitação e sensibilização permanentes dos servidores públicos para a oferta de atendimento 
qualificado e humanizado para as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, 
observados os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da não revitimização;

III – acesso a atividades ocupacionais e de geração de renda, por meio da oferta de oportunidades 
de qualificação e de ocupação profissional.

Art. 3º Constituem ações do Programa Tem Saída:

I – mobilizar empresas para disponibilizarem oportunidades de trabalho para as mulheres em 
situação de violência doméstica e familiar;

II – criar e atualizar banco de dados de empresas interessadas em ofertar vagas para as mulheres em 
situação de violência doméstica;

III – encaminhar mulheres em situação de violência doméstica e familiar para vagas de empregos 
disponíveis no banco de dados;

IV – manter informadas as mulheres em situação de violência doméstica e familiar que 
venham a procurar o poder público sobre os seus direitos;

V – incluir as mulheres em situação de violência doméstica e familiar em atividades 

ocupacionais remuneradas e capacitadas pelos órgãos públicos distritais ou por entidades 

conveniadas.

Art. 4º Pode o Poder Executivo firmar parcerias com entidades privadas, com o objetivo 

de garantir a assistência na implementação das ações previstas pelo Programa Tem Saída, 

observadas as suas finalidades legais e institucionais, limitadas às seguintes competências:

I – encaminhar as mulheres vítimas de violência doméstica para o órgão público 

responsável, para que seja analisada a existência de vagas no banco de dados do referido 

programa;

II – encaminhar informações sobre o projeto e recomendação para que a vítima, de posse 

de termo oficial de encaminhamento, compareça aos órgãos da rede protetiva dos direitos 

das mulheres em situação de violência doméstica;

III – colaborar com o treinamento e a sensibilização das empresas apoiadoras do Programa 

Tem Saída.

Parágrafo único. Todas as instituições que venham a firmar parcerias com o poder público 

para execução do Programa devem contar com percentual mínimo de 5% das vagas para 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar, respeitadas as preferências legais.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 23 de abril de 2020.

132º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA

LEI Nº 6.554, DE 23 DE ABRIL DE 2020

(Autoria do Projeto: Deputado Delegado Fernando Fernandes)

Acrescenta dispositivo ao art. 97 da Lei nº 5.321, de 6 de março de 2014, que institui 

o Código de Saúde 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 O art. 97 da Lei nº 5.321, de 6 de março de 2014, passa a vigorar acrescido 

do seguinte § 2º, renumerando-se seu parágrafo único para § 1º:

§ 2º Em situação de isolamento social, quarentena, situação de emergência e estado 

de calamidade pública, todos os servidores públicos, policiais militares, bombeiros 

militares, policiais civis e agentes de fiscalização que estejam em atividade e contato 

com possíveis portadores do agente infeccioso devem passar por testes diagnósticos 

que indiquem se eles estão infectados, a cada 15 dias ou com a frequência que 

melhor atenda aos melhores critérios e padrões de biossegurança.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 23 de abril de 2020.

132º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA

LEI Nº 6.555, DE 23 DE ABRIL DE 2020

(Autoria do Projeto: Deputado Rafael Prudente)

Dá o nome de Torre de Transmissão Digital Oscar Niemeyer ao monumento Torre de 

TV Digital, localizado no Setor Habitacional Taquari, parte da Região 

Administrativa do Lago Norte – RA XVIII.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA 

LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A 

SEGUINTE LEI:

Art. 1º Passa a denominar-se Torre de Transmissão Digital Oscar Niemeyer o 

monumento Torre de TV Digital, localizado no Setor Habitacional Taquari, parte da 

Região Administrativa do Lago Norte – RA XVIII.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 23 de abril de 2020.

132º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA
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