
 

CÂMARA LEGISLATIVA
MESA DIRETORA

 
ATO DA MESA DIRETORA Nº 98, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 (*)

Aprova e torna público o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, referente ao 2º Quadrimestre de 2021.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, especialmente a contida no art. 39 do Regimento Interno e à
vista do contido no processo 00001-00016677/2021-74, com base nos dados da Receita Corrente Líquida disponibilizados pelo Governo do Distrito Federal - GDF, e ainda em
cumprimento ao disposto no art. 54 c/c com o art. 55, § 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, resolve:
Art. 1º Aprovar e tornar público o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Legislativa do Distrito Federal referente ao 2º quadrimestre de 2021, conforme anexo (SEI 0629181).
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. Republicação conforme Decisão nº 4639/2021 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Sala de Reuniões, 28 de setembro de 2021.
DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE

Presidente
 

DEPUTADO DELMASSO
Vice-Presidente

 
DEPUTADO IOLANDO

Primeiro-Secretário
 

DEPUTADO ROBÉRIO NEGREIROS
Segundo-Secretário

 
DEPUTADO REGINALDO SARDINHA

Terceiro-Secretário
__________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 185, de 30 de setembro de 2021, página 01.
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PODER EXECUTIVO

LEI Nº 7.004, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Altera o quantitativo de cargos da Carreira Planejamento Urbano e Infraestrutura 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 art. 2º da Lei nº 5.195, de 26 de setembro de 2013, alterada pela Lei nº 6.448,
de 23 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º A carreira de que trata esta Lei é composta pelos cargos Analista de
Planejamento Urbano e Infraestrutura e Técnico de Planejamento Urbano e
Infraestrutura, organizada em classes e padrões, nos quantitativos descritos abaixo:
I – Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura: 600 cargos;
II – Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura: 500 cargos.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correm à conta das dotações
orçamentárias consignadas ao Poder Executivo do Distrito Federal.
Art. 3º A eficácia desta Lei e de seus efeitos financeiros fica condicionada aos limites
orçamentários autorizados na lei de diretrizes orçamentárias e em anexo próprio da lei
orçamentária anual, nos termos do art. 169, § 1º, da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a alteração no
quantitativo de cargos de que trata o art. 1º às restrições contidas na Lei Complementar
federal nº 173, de 27 de maio de 2020.

Brasília, 14 de dezembro de 2021
133º da República e 62º de Brasília

IBANEIS ROCHA

LEI Nº 7.005, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Altera a Lei nº 6.906, de 19 de julho de 2021, que autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito com a Caixa Econômica 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 A Lei nº 6.906, de 19 de julho de 2021, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
I – o art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito com a Caixa
Econômica Federal – CEF, por meio de subempréstimo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, sem garantia da União, até o valor de R$ 49.000.000,00, no
âmbito do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos
Municípios Brasileiros – PNAFM II/FASE II (PNAFM III), obedecidas as demais
prescrições legais aplicáveis à contratação de operações da espécie, em particular as
disposições da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
II – (VETADO)
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 14 de dezembro de 2021
133º da República e 62º de Brasília

IBANEIS ROCHA

LEI Nº 7.006, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Institui a Política Distrital pela Primeira Infância.

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

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece princípios e diretrizes para a formulação e implementação
de políticas públicas para a promoção e a proteção dos direitos da primeira infância no
Distrito Federal, considerando-se que o desenvolvimento integral das crianças perpassa
pelo direito de exercer sua plena cidadania.
§ 1º As políticas públicas a que se refere esta Lei, bem como os planos, programas e
serviços de atenção à criança executados pelo Distrito Federal, devem ser formuladas
segundo o princípio da prioridade absoluta, estabelecido no art. 227 da Constituição
Federal e explicitado no art. 4º da Lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 –
Estatuto da Criança e do Adolescente, e no art. 3º da Lei federal nº 13.257, de 8 de
março de 2016 – Marco Legal da Primeira Infância.
§ 2º Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças de 0 a 6 anos de
idade, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, gênero, raça,
etnia, cor, religião, crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e de
aprendizagem, condição socioeconômica, ambiente social, região e local de moradia ou
outra condição que diferencie as pessoas, as famílias e a comunidade em que vivem,
considerando-se suas vulnerabilidades.
§ 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se primeira infância o período que abrange os
primeiros 6 anos completos ou 72 meses de vida da criança.
§ 4º A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do adolescente e do
jovem, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4º da Lei federal nº
8.069, de 1990, implica o dever do Estado de estabelecer políticas, planos, programas e
serviços para a primeira infância que atendam às especificidades dessa faixa etária,
visando a garantir seu desenvolvimento integral.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 2º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se políticas públicas os programas,
planos, projetos e serviços voltados ao atendimento dos direitos da criança na primeira
infância, os quais obedecem aos seguintes princípios:
I – atenção ao interesse superior da criança;
II – proteção à saúde mediante atenção humanizada e integral em seus serviços e ações,
para promover o desenvolvimento saudável da criança na primeira infância;
III – desenvolvimento integral, abrangendo todos os aspectos biopsicossociais, com
foco nas interações e no brincar, segundo visão holística da criança;
IV – respeito à individualidade e ao ritmo próprio de cada criança;
V – valorização das diversidades culturais, étnicas, raciais e religiosas das infâncias,
inclusive dos povos e comunidades tradicionais;
VI – redução das desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam crianças na
primeira infância, priorizando-se o investimento público na promoção da justiça social,
da equidade e da inclusão, sem discriminação, da criança;
VII – fortalecimento do vínculo e do pertencimento familiar e comunitário;
VIII – participação da criança na definição das ações que lhe dizem respeito, de acordo
com o estágio de desenvolvimento e com as formas de expressão próprias da idade;
IX – disponibilização e organização de espaços livres, amplos, seguros e lúdicos, com
equipamentos apropriados para o movimento das crianças, para o brincar e para o exercício
da criatividade, com acompanhamento e supervisão de adultos com formação adequada;
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