
III – criação de programas de capacitação e treinamento profissional para os
trabalhadores do VTA e familiares, bem como orientação acerca dos mecanismos
disponíveis para busca de oportunidades de ingresso no mercado de trabalho e
atividades produtivas, quando encerrada a atividade pelo carroceiro ou quando do
iminente interesse em mudança de atividade profissional;
IV – desenvolvimento de projetos que estimulem a participação dos trabalhadores e
familiares nos programas educacionais e profissionalizantes existentes, bem como
compatibilização da frequência escolar com o trabalho regular, objetivando elevar seu
nível de escolaridade e nova inserção profissional.
II – o art. 19 passa a vigorar acrescido dos §§ 1º, 2º e 3º, com a seguinte redação:
§ 1º Para efetivação dos programas de formação profissional de inserção dos
trabalhadores do VTA no mercado de trabalho, fica facultada ao poder público a
concessão de auxílio financeiro, com duração, periodicidade e valor a serem
estabelecidos em regulamento, durante o período de qualificação profissional, aos
trabalhadores que dependam exclusivamente da atividade.
§ 2º O poder público deve ofertar aos trabalhadores de que trata esta Lei acesso a linhas
de crédito ou microcrédito para aquisição de tobatas (microtratores), triciclos
motorizados (tuk-tuks), bicicletas coletoras adaptadas ou outro veículo de propulsão
humana, conforme vier a ser estabelecido em regulamento, com a participação dos
trabalhadores do VTA.
§ 3º O poder público deve apoiar e estimular os trabalhadores de que trata esta
Lei, incentivando a inovação e o cooperativismo, bem como a formalização como
microempreendedor individual, visando o estímulo ao desenvolvimento e à
geração de empregos.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 28 de janeiro de 2021
132º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA

LEI Nº 6.803, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
(Autoria do Projeto: Deputado Hermeto)

Dispõe sobre a utilização de militares da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal e
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal nas escolas de gestão compartilhada
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 Projeto Escola de Gestão Compartilhada deve utilizar, preferencialmente, os
militares da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, para o desempenho das atividades de
gestão disciplinar-cidadã nos colégios cívico-militares do Distrito Federal.
Parágrafo único. Os militares da reserva remunerada, de que trata o caput, estão
sujeitos à prestação de tarefa por tempo certo, em caráter transitório e mediante
aceitação voluntária.
Art. 2º O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei no prazo de 90 dias.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário

Brasília, 28 de janeiro de 2021
132º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA

LEI Nº 6.804, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
(Autoria do Projeto: Deputado Fábio Felix)

Dispõe sobre o respeito ao uso do nome social nas lápides e nos atestados de óbito de
travestis, mulheres transexuais, homens transexuais e demais pessoas trans 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 assegurado o reconhecimento do nome social em consonância com a
identidade de gênero de pessoas trans e travestis nas lápides de seus túmulos e jazigos,
bem como na certidão de óbito e nos demais documentos relacionados ao fato, mesmo
quando distinto daquele constante dos documentos de identidade civil.
§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se o reconhecimento dos usos do nome social
assegurados no Decreto nº 37.982, de 30 de janeiro de 2017, e no Decreto federal nº
8.727, de 28 de abril de 2016.
§ 2º Considera-se a expressão pessoas trans como sinônimo de travestis, mulheres
transexuais, homens trans e demais pessoas trans.
§ 3º O nome social deve constar em destaque na certidão de óbito e nos demais
documentos correlatos.
§ 4º A solicitação de inclusão de nome social de que trata esta Lei é vedada no caso de
pessoas trans que, ainda em vida, tenham realizado retificação do registro civil.
Art. 2º Os órgãos e as entidades da administração pública distrital direta, autárquica e
fundacional, em seus atos e procedimentos de sepultura, cremação, tanatopraxia e
quaisquer atos, devem adotar o nome social de pessoas trans e de travestis.
§ 1º Nas lápides e nos jazigos deve constar apenas o nome social.
§ 2º A família da pessoa trans ou travesti pode requerer, a qualquer tempo, a inclusão
de seu nome social nas lápides, na certidão de óbito e nos registros dos sistemas de
informação dos locais responsáveis pelo sepultamento, cremação e tanatopraxia.

Art. 3º Durante as cerimônias de velório e no sepultamento ou cremação, fica
assegurado, além do respeito ao nome social, o respeito à aparência pessoal e às
vestimentas utilizadas pela pessoa trans ou travesti ao final de sua vida.

Art. 4º Fica assegurado às famílias de travestis e pessoas trans já falecidas em datas
anteriores à vigência desta Lei o direito à inclusão do nome social nas lápides de seus
túmulos e jazigos, bem como na certidão de óbito e nos demais documentos
relacionados ao fato.

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei implica multa equivalente ao valor de
10 salários mínimos, a serem revertidos para o custeio de políticas públicas de
promoção de direitos das pessoas trans e combate à transfobia.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de janeiro de 2021.

132º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA

LEI Nº 6.805, DE 28 DE JANEIRO DE 2021

(Autoria do Projeto: Deputado José Gomes)

Altera a Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, que estabelece normas gerais para
realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional 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 A Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
I - o art. 1º, parágrafo único, passa a vigorar com a seguinte redação:
Parágrafo único. As disposições desta Lei aplicam-se às estatais que recebam recursos do
tesouro, assim como aos órgãos de segurança pública subordinados ao governador do
Distrito Federal e, no que couber, aos processos seletivos de contratação de temporários.
II - (VETADO).
III - (VETADO).
IV - o art. 10, IX, passa a vigorar com a seguinte redação:
IX - indicação dos critérios de correção, pontuação, contagem de pontos, anulação de
questões, desempate, aprovação, peso de cada prova e classificação;
V - é acrescido ao art. 10 o § 6º, com a seguinte redação:
§ 6º A exigência do inciso VII do caput é aplicável ao concurso público para provimento de
cargo nos órgãos de segurança pública subordinados ao governador do Distrito Federal, assim
como nos processos seletivos de contratação de servidores temporários.
VI - o art. 13 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 13. A anulação de questões, bem como a suspensão, revogação ou anulação do
concurso ou de qualquer de suas fases deve ser fundamentada, sob pena de nulidade do ato.
VII -o art. 36, parágrafo único, é renumerado para § 1º, passando a vigorar com a
seguinte redação:
§ 1º As causas da penalização ou perda de pontuação pelo candidato são explicitadas
em espelho de correção, com os devidos fundamentos, sob pena de nulidade do ato.
VIII - é acrescido ao art. 36 o § 2º, com a seguinte redação:
§ 2º A contagem do prazo para a interposição de recurso contra a nota atribuída ao
candidato nas provas discursivas e de redação tem início no dia útil posterior à efetiva e
oficial disponibilização do espelho de correção, devidamente motivado, no caso de
penalização e retirada de pontos.
IX - (VETADO).
X - o art. 71 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 71. As normas desta Lei aplicam-se, no que couber, aos concursos púbicos
realizados pelas empresas públicas, sociedades de economia mista, assim como aos
órgãos de segurança pública subordinados ao governador do Distrito Federal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 28 de janeiro de 2021
132º da República e 61º de Brasília

IBANEIS ROCHA

DECRETO Nº 41.747, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
Institui o Programa de Atenção ao Dependente Químico (PADQ) da Subsecretaria de
Segurança e Saúde no Trabalho - SUBSAUDE, da Secretaria de Estado de Economia do
Distrito Federal, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito
Federal, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:

TÍTULO I
CAPÍTULO I
DO OBJETO

Art. 1º Fica instituído o Programa de Atenção ao Dependente Químico (PADQ), dispondo
sobre seus princípios, objetivos e subprogramas, bem como sobre as diretrizes relativas à
gestão integrada e ao gerenciamento de servidores públicos distritais com problemas
relacionados com o uso de álcool e outras drogas.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para efeitos deste Decreto, entende-se por:
I - Abstinência: privação voluntária e interrupção total do uso de uma substância psicoativa;
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