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SEÇÃO I
PODER LEGISLATIVO
LEI Nº 6.655, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
(Autoria do Projeto: Deputado Roosevelt Vilela)
Altera a Lei nº 6.315, de 27 de junho de 2019, que dispõe sobre a criação da Junta
Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – Jucis–DF 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 art. 11, § 2º, da Lei nº 6.315, de 27 de junho de 2019, passa a vigorar acrescido
do inciso XII com a seguinte redação:
XII – 1 vogal e respectivo suplente, representando o Sindicato e Organização das
Cooperativas do Distrito Federal – OCDF, sendo o titular oriundo do cooperativismo de
crédito.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 2020
DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE
Presidente
LEI Nº 6.656, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
(Autoria do Projeto: Deputado Jorge Vianna)
Dispõe sobre o direito ao descarte de seringas, agulhas, lancetas, tiras e demais materiais
perfurocortantes ou contaminantes em locais e estabelecimentos de grande circulação de
pessoas no 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 Os estabelecimentos de grande circulação de pessoas localizados no Distrito
Federal devem assegurar aos consumidores locais e recipientes apropriados para o
descarte de seringas, agulhas, lancetas, tiras e demais materiais congêneres
perfurocortantes ou contaminantes.
§ 1º O disposto no caput aplica-se, entre outros estabelecimentos, a:
I – shopping centers ou congênere;
II – unidades de saúde;
III – unidades de ensino;
IV – rodoviárias;
V – aeroportos.
§ 2º Os estabelecimentos devem informar aos consumidores o direito a que se refere o
caput, de maneira destacada, em local de fácil visualização e nos banheiros.
Art. 2º Os estabelecimentos devem garantir recipientes específicos para os materiais de
que trata o caput do art. 1º, distinto do lixo comum ou do lixo reciclável.
Parágrafo único. Os recipientes devem ser de material rígido e inquebrável, resistente à
perfuração, com abertura que não permita que os objetos, uma vez descartados, possam
ser removidos ou reaproveitados, salvo pelos responsáveis pelo destino dos resíduos.
Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita os infratores às sanções previstas
no art. 40 da Lei nº 5.418, de 24 de novembro de 2014, bem como na Lei federal nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 2020
DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE
Presidente
LEI Nº 6.657, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
(Autoria do Projeto: Deputado Fábio Felix)
Estabelece diretrizes para a criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da Covid19 nas periferias e assegura a garantia de acesso a água e distribuição de kits com
insumos básicos necessários à manutenção das condições de higiene e de saúde para
prevenção do contágio e da disseminação da doença Covid-19 causada pelo coronavírus.
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 Esta Lei estabelece diretrizes para a criação do Plano Emergencial para
Enfrentamento da Covid-19 nas áreas ocupadas por população de baixa renda,
regularizadas ou não.
Parágrafo único. O objetivo do Plano Emergencial para o Enfrentamento da Covid-19 nas
periferias é assegurar condições de acesso aos cuidados com a saúde e compreende:
I – o direito de se manter isolado em seu domicílio, ou de se afastar dele provisoriamente;
II – o direito ao acesso a insumos para manutenção de boas condições de higiene;
III – o direito a se informar sobre a pandemia, suas causas e práticas efetivas de
prevenção;
IV – o direito de acessar os serviços de saúde, segurança pública e assistência social.
Art. 2º O direito de se manter isolado em domicílio ou de se afastar dele provisoriamente
compreende:
I – a proibição de remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo, desde que a
posse tenha se iniciado antes da declaração da emergência de saúde de importância
internacional;
II – o direito ao Benefício Excepcional da Política de Assistência Social do Distrito
Federal, de que trata o capítulo III da Lei nº 5.165, de 4 de setembro de 2013.
§ 1º Na hipótese de que trata o inciso II, o benefício é concedido a pessoa que:
I – integre grupo de risco e não possua residência, ou que resida em imóvel que não
ofereça condições de autoisolamento sanitário;
II – apresente sintomas ou tenha sido diagnosticada com a Covid-19 e resida com pessoas
que integrem grupo de risco em imóveis que não ofereçam condições de autoisolamento
sanitário.
§ 2º Alternativamente à concessão do Benefício Excepcional, o poder público requisita
serviços de hospedagem de hotéis e pousadas.
§ 3º Os serviços de hospedagem podem ser requisitados para a garantia do direito ao
isolamento, ao acolhimento e à proteção de mulheres em situação de violência doméstica e
de seus dependentes, em caso de insuficiência de vagas em acolhimento institucional,
ocasião em que deve ser garantido o sigilo de endereços por razões de segurança.
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Art. 3º O direito de acesso a insumos básicos para condições de higiene e saúde
compreende:
I – a proibição da interrupção do fornecimento de energia elétrica, saneamento básico e
telefonia, inclusive internet;
II – a distribuição gratuita de cestas básicas, sabonete, detergente, álcool em gel e água
sanitária.
Parágrafo único. Aqueles que se enquadram nas hipóteses do art. 2º, § 1º, I e II, recebem
prioritariamente os benefícios de que trata o inciso II deste artigo.
Art. 4º O direito de se informar sobre a pandemia, suas causas e práticas efetivas de
prevenção é garantido por campanhas informativas e pela repressão à disseminação de
notícias falsas.
Art. 5º As despesas produzidas pelas determinações desta Lei são custeadas com créditos
extraordinários.
Art. 6º Esta Lei tem vigência enquanto durar a emergência sanitária de importância
internacional relacionada à Covid-19, de que trata a Lei federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.
Brasília, 21 de agosto de 2020
DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE
Presidente
LEI Nº 6.658, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
(Autoria do Projeto: Deputado Martins Machado)
Proíbe a cobrança de qualquer valor ou taxa por parte das operadoras de planos ou seguros
privados de assistência à saúde, pela disponibilidade do médico que atendeu a gestante
durante o prénatal para ser o responsável pelo parto.
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 proibida a cobrança de qualquer valor ou taxa por parte das operadoras de
planos ou seguros privados de assistência à saúde, pela disponibilidade do médico que
atendeu a gestante durante o pré-natal para ser o responsável pelo parto.
Parágrafo único. A vedação do caput refere-se aos valores cobrados a título de
disponibilidade, independentemente da nomenclatura dada à cobrança, excluídos os
valores cobrados a título de outros serviços necessários ao procedimento do parto.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 2020
DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE
Presidente
LEI Nº 6.659, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
(Autoria do Projeto: Deputado José Gomes)
Institui a Política Empresa Parceira da Saúde para fomentar a cooperação entre o sistema
de saúde e a iniciativa privada no 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 Esta Lei institui a Política Empresa Parceira da Saúde para fomentar a cooperação
entre o sistema de saúde e a iniciativa privada no Distrito Federal, de forma a estimular
pessoas jurídicas a contribuírem para a melhoria da estrutura das unidades de saúde da
rede pública.
Art. 2º A participação das pessoas jurídicas na Política dá-se, exclusivamente, sob a forma
de doações, sem ônus, de medicamentos, materiais e insumos hospitalares e realização de
obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação nas unidades da saúde do Distrito
Federal.
Art. 3º Cabe ao órgão central competente do sistema de saúde do Distrito Federal receber
e fiscalizar as doações a que se refere esta Lei, sem prejuízo das atribuições legais dos
demais órgãos e entidades de gestão, controle e fiscalização.
Art. 4º As contribuições são prestadas mediante celebração de convênio ou outro ato de
cooperação congênere, na forma da legislação de regência, com a Secretaria de Estado de
Saúde, em consonância com os princípios da administração pública previstos no art. 19,
caput, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
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Art. 5º O órgão central competente do sistema de saúde do Distrito Federal presta
contas das doações recebidas e sua destinação, mensalmente, em sítio oficial na rede
mundial de computadores, mediante disponibilização do relatório e do documento que
instrumentaliza os atos de cooperação firmado com as entidades a que se refere esta
Lei.
Art. 6º As pessoas jurídicas parceiras podem divulgar, com fins promocionais e
publicitários, as ações praticadas em benefício da unidade de saúde adotada, vedada a
utilização de prédios ou órgãos públicos para tal fim.
§ 1º As entidades doadoras podem requerer, mediante recolhimento de emolumentos, a
expedição de selo pelo órgão competente da administração pública distrital com os
dizeres “Empresa Parceira da Saúde” para as doações superiores a 0,5% do
faturamento bruto anual, na forma de regulamento executivo.
§ 2º Aplicam-se a esta Lei, no que couber, quanto à concessão do selo “Empresa
Parceira da Saúde”, as diretrizes contidas nas Leis nº 6.298, de 6 de maio de 2019, e
nº 3.360, de 15 de junho de 2004, e seus decretos regulamentares, enquanto não
sobrevier decreto regulamentar específico.
Art. 7º As doações previstas nesta Lei devem atender à demanda de obras, bens,
insumos e serviços segundo a necessidade da administração pública.
§ 1º As diretrizes acerca de obras, bens, insumos e serviços necessários ao
atendimento das demandas da saúde pública se orientam pelos itens que a
administração pública indicar como necessários, em seu sítio oficial, bem como nos
procedimentos licitatórios, de acordo com o planejamento dos órgãos e unidades de
saúde do Distrito Federal.
§ 2º As obras e serviços de manutenção, conservação, reforma e ampliação previstas
nesta Lei devem observar os procedimentos e os parâmetros técnicos inscritos nos
projetos de engenharia definidos pelos órgãos e unidades subordinados à Secretaria de
Estado de Saúde, bem como pelas diretrizes previstas em eventual instrumento
convocatório de licitação.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 2020
DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE
Presidente
LEI Nº 6.660, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
(Autoria do Projeto: Deputado Robério Negreiros)
Dispõe sobre a proibição de conferência de produtos adquiridos pelo consumidor em
supermercados e similares, após o pagamento das compras no caixa, no 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 Os supermercados, hipermercados, atacadistas ou varejistas, bem como
estabelecimentos comerciais similares, ficam proibidos de conferir os produtos adquiridos
e pagos pelo consumidor, após o pagamento das compras no caixa, no Distrito Federal.
Art. 2º Os estabelecimentos mencionados no art. 1º devem, obrigatoriamente, fixar, em
local e tamanho visível, cópia desta Lei, que deve vir acompanhada do número 151 –
Disque Denúncia do Instituto de Defesa do Consumidor – Procon.
Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator às sanções previstas nos
arts. 56 a 60 da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor e do Decreto federal nº 2.181, de 20 de março de 1997.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 2020
DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE
Presidente
LEI Nº 6.661, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
(Autoria do Projeto: Deputado Leandro Grass)
Aplica, no Distrito Federal, o disposto na Lei federal nº 13.992, de 22 de abril de 2020,
aos contratos de gestão celebrados com o Instituto de Gestão Estratégica da Saúde do
Distrito Federal – IGESDF e com o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada –
ICIPE, em razão da Covid-19.
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