
V – estimular a participação masculina nas atividades de prevenção e tratamento de
doenças comuns dos homens, tais como: doenças da próstata, infertilidade, disfunções
sexuais, deficiência androgênica, doença de Peyronie, bem como outras doenças e agravos
relacionados à saúde e à sexualidade masculina e ao aparelho sexual masculino;
VI – promover na população masculina, conjuntamente com o Programa Distrital de
DST/Aids, a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção
pelo HIV;
VII – garantir o acesso aos serviços especializados de atenção secundária e terciária para
os casos identificados como merecedores destes cuidados;
VIII – associar as ações governamentais com as da sociedade civil organizada para efetivar
a atenção integral à saúde do homem com protagonismo social na enunciação das reais
condições de saúde da população masculina;
IX – promover o tratamento adequado para casos diagnosticados de DAEM,
proporcionando os meios diagnósticos auxiliares (exames laboratoriais) e terapêuticos e
possibilitando o acesso gratuito à terapia de reposição de testosterona aos usuários do SUS;
X – promover o tratamento adequado para casos diagnosticados de DE e doenças
diretamente relacionadas, como doença de Peyronie, proporcionando os meios
terapêuticos, com acesso ao tratamento medicamentoso e cirúrgico gratuito aos usuários
do SUS.
Art. 6º As campanhas publicitárias da Secretaria de Estado de Saúde devem conter
inserções com informações sobre os principais temas relativos à saúde do homem, em
sistema de rotatividade periódica, com base em seleção técnica feita pela pasta.
Art. 7º Para organização, implantação e manutenção desta política, o Poder Executivo
pode dispor de recursos ordinários e vinculados, programados em seu orçamento anual,
além de recursos de outras fontes.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 05 de janeiro de 2022
133º da República e 62º de Brasília

IBANEIS ROCHA

LEI Nº 7.056, DE 05 DE JANEIRO DE 2022
(Autoria do Projeto: Deputado Leandro Grass)

Dispõe sobre as diretrizes de incentivo ao uso do gás natural veicular no 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 Esta Lei estabelece as diretrizes para incentivos ao uso de gás natural veicular
– GNV no Distrito Federal.
Art. 2º As diretrizes para os incentivos têm por escopo estimular o uso do GNV nos
transportes público e privado, para fins do desenvolvimento sustentável econômico e
ambiental do Distrital Federal.
Art. 3º Constituem diretrizes da política de incentivo:
I – estabelecimento de parcerias com instituições de ensino e pesquisa locais para
pesquisas relacionadas ao uso sustentável do GNV;
II – estabelecimento de critérios, nos editais de concessão de transporte rodoviário do
Distrito Federal, que garantam que parte da frota seja impulsionada por GNV;
III – estabelecimento de incentivos para a ampliação do fornecimento de GNV no
Distrito Federal;
IV – incentivo ao fomento e à geração de empregos no desenvolvimento de tecnologia
relacionada ao uso racional e sustentável do GNV;
V – incentivos fiscais para empresas e consumidores que utilizem o GNV;
VI – fomento à indústria e ao comércio local voltados para a cadeia do GNV,
incluindo-se equipamentos e veículos.
Art. 4º Outros incentivos podem ser implementados em ato regulamentar, ficando
autorizadas parcerias do poder público com entidades da iniciativa privada para fins de
consecução dos objetivos constantes no art. 2º.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 05 de janeiro de 2022
133º da República e 62º de Brasília

IBANEIS ROCHA

LEI Nº 7.057, DE 05 DE JANEIRO DE 2022
(Autoria do Projeto: Deputado Rafael Prudente)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos
públicos do governo 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 Esta Lei estabelece a obrigatoriedade de instalação de salas reservadas de apoio e
adequadas para mulheres em fase de amamentação por parte dos órgãos públicos da
administração direta e indireta do governo do Distrito Federal.
Art. 2º Os órgãos e entidades do governo do Distrito Federal onde haja lotação de servidoras
públicas devem instalar salas de apoio à amamentação para extração e armazenagem de leite
materno durante o horário de expediente.
Art. 3º As salas de apoio à amamentação de que trata esta Lei devem ser instaladas em área
apropriada, com equipamentos necessários dotados de assistência adequada, de acordo com os

parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, e são
destinadas ao uso das servidoras e terceirizadas a serviço dos órgãos e entidades distritais.
Parágrafo único. As salas devem ter conforto térmico e ambiente tranquilo, que permitam a
adequada acomodação da nutriz, sem interrupções e interferências externas, e que deem
privacidade à mulher.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correm por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas caso seja necessário.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até 90 dias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 05 de janeiro de 2022
133º da República e 62º de Brasília

IBANEIS ROCHA

LEI Nº 7.058, DE 05 DE JANEIRO DE 2022

(Autoria do Projeto: Deputado Jorge Vianna)

Dispõe sobre a relação de consumo e a prestação dos serviços de prevenção de doenças,
promoção do bem-estar e proteção e recuperação da saúde e da qualidade de vida no
Distrito 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 Esta Lei disciplina a relação de consumo e a prestação dos serviços de prevenção
de doenças, promoção do bem-estar e proteção e recuperação da saúde e da qualidade de
vida por entidades públicas ou privadas, de caráter filantrópico ou não, que atuam no
Distrito Federal.

Parágrafo único. Esta Lei não se aplica à relação médico-paciente de que trata o
Conselho Federal de Medicina.
Art. 2º Todo consumidor dos serviços de que trata esta Lei tem direito a:
I – prestação de serviço adequado aos seus valores culturais;
II – uma segunda opinião ou um parecer emitidos por profissional devidamente
habilitado e de sua confiança;
III – ser acompanhado e assistido por profissional de sua confiança.
§ 1º O profissional de que trata esta Lei deve estar enquadrado nas profissões
regulamentadas por lei e relacionadas nas categorias de profissionais de saúde de nível
superior estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde.
§ 2º Para o exercício dos direitos previstos no caput, poderão ser exigidas a apresentação
de documento comprobatório da contratação do profissional particular junto ao
estabelecimento e a apresentação de identidade e certidão de regularidade profissional
emitida pelo respectivo conselho de classe.
§ 3º As entidades não podem cobrar custo extra dos consumidores.
§ 4º Poderão ser exigidos dos profissionais particulares o cadastro prévio e a anuência a
termo de responsabilidade pelos seus atos profissionais praticados no interior do
estabelecimento.
Art. 3º As prestadoras dos serviços de que trata esta Lei ficam obrigadas a afixar, em
local visível, quadro informativo com os seguintes termos: “O consumidor poderá ser
acompanhado e orientado por profissional de sua livre escolha e confiança, sem custo
adicional para as partes.”
Parágrafo único. A informação do caput também deve constar, expressamente, no
contrato de prestação do serviço.
Art. 4º A inobservância dos preceitos desta Lei sujeita o infrator a sanções
administrativas a serem aplicadas pelos órgãos e entidades de proteção ao direito do
consumidor.
Parágrafo único. Qualquer consumidor ou profissional que tenha seu direito lesado pode
apresentar denúncia ao órgão de proteção e defesa do consumidor, na qual conste:
I – descrição do fato, circunstâncias e estabelecimento infrator;
II – identificação do autor, com nome completo, cédula de identidade, correio eletrônico,
telefone de contato, endereço, assinatura legal e demais observações pertinentes.
Art. 5º O descumprimento da presente Lei sujeita o infrator às seguintes penalidades,
aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis:
I – advertência pela inobediência aos termos desta Lei;
II – multa no valor de R$ 500,00 a R$ 5.000,00, considerando-se a gravidade da infração
e a capacidade econômica do infrator, aplicada em dobro em caso de reincidência.
§ 1º Cumulativamente às penalidades previstas no caput, I e II, o infrator poderá ser
obrigado a devolver, em dobro, o valor cobrado indevidamente.
§ 2º O valor da multa será atualizado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE, acumulado no exercício anterior ou por índice equivalente, em caso de extinção
do IPCA.
§ 3º Os recursos financeiros arrecadados com as multas aplicadas serão destinados ao
Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, previsto na Lei Complementar nº 50, de
23 de dezembro de 1997, podendo ser compartilhados quando a fiscalização for realizada
com outra entidade fiscalizadora.
Art. 6º A fiscalização de que trata esta Lei poderá ser realizada por força conjunta entre
órgão de defesa do consumidor e entidades de fiscalização de regularidade profissional.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 05 de janeiro de 2022
133º da República e 62º de Brasília

IBANEIS ROCHA
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