
Processo: 00001-00000792/2021-27 Interessado: RADIO RADIODIAGNOSTICO EM
ODONTOLOGIA LTDA, valor R$ 2.209,74 (dois mil duzentos e nove reais e setenta e
quatro centavos), referente à Nota Fiscal 4.368.

Processo: 00001-00009605/2021-71 Interessado: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES
S/A, valor R$ 340,11 (trezentos e quarenta reais e onze centavos), referente à Nota Fiscal
136.182.

Processo: 00001-00027377/2020-30 Interessado: IOE INSTITUTO DE ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA, valor R$ 2.435,15 (dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e
quinze centavos), referente à Nota Fiscal 620.

Processo: 00001-00005874/2021-68 Interessado: CLÍNICA DE MAMOGRAFIA DE
BRASÍLIA LTDA, valor R$ 694,45 (seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e
cinco centavos), referente à Nota Fiscal 16.223.

Processo: 00001-00005874/2021-68 Interessado: NÚCELIO DE DIAGNOSE E
MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA - OFTALMED LTDA, valor R$
199,02 (cento e noventa e nove reais e dois centavos), referente à Nota Fiscal 70.559.

VANESSA RIBEIRO DE MATTOS BARBOSA MALAFAIA

PODER EXECUTIVO

LEI Nº 6.910, DE 21 DE JULHO DE 2021
(Autoria do Projeto: Comissão Parlamentar de Inquérito do Feminicídio)

Dispõe sobre acompanhamento e assistência à mulher em situação de violência
doméstica e familiar, após encerrado o período em casa-abrigo, no Distrito Federal.
O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL NO EXERCÍCIO DO CARGO
DE GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre acompanhamento e assistência à mulher em situação de
violência doméstica e familiar, após encerrado o período em casa-abrigo, nos termos
dos arts. 276, II e III, e 218, II, a, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Art. 2º São assegurados à mulher em situação de violência doméstica e familiar, após
encerrado o período de abrigamento em equipamento público de que tratam a Lei nº
434, de 19 de abril de 1993, e o art. 35, II, da Lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, o acompanhamento e a assistência por unidade pública de referência em
assistência social, nas seguintes condições:
I – no ato de desligamento da casa-abrigo, a mulher é encaminhada às unidades
públicas de assistência social do seu território para que, em prazo não superior a 30
dias, seja dado início ao devido acompanhamento, com vistas ao acesso a benefícios,
serviços e projetos a que se referem os arts. 24-A, 24-B, 25 e 26 da Lei federal nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II – o acompanhamento é realizado, preferencialmente, por servidores das unidades
públicas de referência em assistência social, os quais devem prestar as orientações
devidas sobre acesso a benefícios e serviços;
III – (VETADO)
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei obedecem ao disposto no art. 220 da Lei
Orgânica do Distrito Federal.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de julho de 2021.
132º da República e 62º de Brasília

MARCUS VINICIUS BRITTO
Governador em exercício

LEI Nº 6.911, DE 21 DE JULHO DE 2021
(Autoria do Projeto: Deputada Júlia Lucy)

Estabelece a política de combate a edifícios abandonados que causem degradação
urbana e dá outras providências.
O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL NO EXERCÍCIO DO CARGO
DE GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º O Distrito Federal deve impedir que imóveis abandonados, públicos e privados,
causem deterioração urbana.
§ 1º Entende-se por deterioração urbana:
I – a poluição e degradação ambiental;
II – a retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não
utilização;
III – a exposição da população a riscos de desastres;
IV – a ocorrência de fatores causadores de zoonoses;
V – a ociosidade urbana;
VI – o aprofundamento de vulnerabilidades sociais.
§ 2º Considera-se imóvel abandonado aquele que não esteja sob a posse do proprietário
ou de outrem, ou, ainda, que não esteja cumprindo sua função social.
§ 3º O imóvel abandonado pode ser considerado bem vago quando:
I – não se encontre em posse de seu proprietário ou de outrem;
II – o proprietário não esteja satisfazendo suas obrigações fiscais.
Art. 2º O Distrito Federal, de ofício ou por provocação, pode iniciar processo
administrativo a fim de declarar um imóvel abandonado como bem vago.

Parágrafo único. Se o imóvel não tiver proprietário conhecido, o Distrito Federal publicará
editais em seu Diário Oficial, e, findo o prazo, o processo administrativo correrá
normalmente.
Art. 3º Findo o processo administrativo e constatado que o imóvel está vago, o Distrito
Federal pode proceder à arrecadação, nos termos do art. 1.276 da Lei federal nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 – Código Civil, e da Lei federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017.
Art. 4º O Distrito Federal pode utilizar os instrumentos urbanísticos previstos na Lei
federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, para assegurar a função
social de imóvel urbano, sendo ele considerado bem vago ou não.
Art. 5º No que se refere aos imóveis arrecadados, o Distrito Federal pode:
I – efetuar reparos emergenciais e de segurança;
II – tomar medidas de higiene;
III – destiná-los para programas e projetos habitacionais de interesse social desenvolvidos
por órgãos ou entidades da administração pública;
IV – implantar equipamentos públicos e comunitários;
V – implantar equipamento cultural ou esportivo.
Parágrafo único. A destinação do imóvel a programas ou projetos habitacionais deve ter
preferência sobre as demais destinações.
Art. 6º O Distrito Federal deve divulgar em sítio eletrônico próprio a lista de imóveis
considerados abandonados, especificando:
I – o endereço do imóvel;
II – o responsável pelo abandono;
III – as medidas administrativas e judiciais tomadas;
IV – o andamento de processo administrativo e judicial;
V – as sanções impostas, nos termos da Lei federal nº 10.257, de 2001, e de outras leis.
Art. 7º Se o imóvel estiver em risco de ruína, com declaração pelo órgão competente, o
Distrito Federal deve acionar a Defesa Civil e, se necessário, proceder à sua demolição.
Art. 8º Se o imóvel pertencer à União, o Distrito Federal deve requerer tutela judicial para
efetivar as medidas desta Lei.
Art. 9º Se a condição de imóvel abandonado for revista e a propriedade for restabelecida,
deverá o proprietário ressarcir ao Distrito Federal os gastos eventualmente realizados no
imóvel.
Art. 10º O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei naquilo que couber.
Art. 11º Esta Lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação.
Art. 12º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 21 de julho de 2021.
132º da República e 62º de Brasília

MARCUS VINICIUS BRITTO
Governador em exercício

LEI Nº 6.912, DE 21 DE JULHO DE 2021
(Autoria do Projeto: Comissão Parlamentar de Inquérito do Feminicídio)

Dispõe sobre o emprego do Formulário Nacional de Avaliação de Risco como
instrumento de coleta de informações para o enfrentamento e a prevenção da violência
doméstica e familiar contra a mulher e do feminicídio e cria o Sistema Distrital de
Avaliação de Risco, no Distrito Federal.
O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL NO EXERCÍCIO DO CARGO
DE GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o emprego do Formulário Nacional de Avaliação de Risco
como instrumento de coleta de informações para o enfrentamento e a prevenção da
violência doméstica e familiar contra a mulher e do feminicídio e cria no Distrito
Federal o Sistema Distrital de Avaliação de Risco.
Art. 2º O poder público do Distrito Federal adota o Formulário Nacional de Avaliação
de Risco, de que trata a Resolução Conjunta nº 5, de 3 de março de 2020, do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, em
consonância com o disposto no art. 276, caput, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Art. 3º O atendimento à mulher por parte dos serviços públicos do Distrito Federal em
razão de ela encontrar-se em situação de violência doméstica e familiar deve incluir,
quando cabível, o emprego do Formulário Nacional de Avaliação de Risco.
Parágrafo único. O disposto no art. 2º não implica alteração dos procedimentos regulares
pertinentes ao referido Formulário que já estejam em curso em órgãos públicos distritais.
Art. 4º Fica criado o Sistema Distrital de Avaliação de Risco, sob responsabilidade do
órgão da administração pública incumbido de coordenar as políticas públicas
relacionadas ao enfrentamento e à prevenção da violência doméstica e familiar contra a
mulher e do feminicídio, na forma de sua regulamentação pelo Poder Executivo.
§ 1º O resultado do preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco deve
ser encaminhado pelos órgãos que o empregam ao Sistema Distrital de Avaliação de
Risco, que procederá à guarda e organização do acervo de dados.
§ 2º O acesso ao Sistema Distrital de Avaliação de Risco deve ser franqueado a toda a
rede de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar,
especialmente:
I – órgãos integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo do Distrito
Federal;
II – comissões permanentes e temporárias do Poder Legislativo do Distrito Federal;
III – Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
IV – órgãos do Poder Judiciário;
V – Ministério Público.
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