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REGIMENTO INTERNO DA 
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO I 
DO FUNCIONAMENTO 

CAPÍTULO I 
DA COMPOSIÇÃO E DA SEDE 

Art. 1º O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, composta de Deputados Distritais, representantes do povo, eleitos e investidos 
na forma da legislação federal, com a competência que lhe é atribuída pela Lei Orgânica 
e pela Constituição Federal. 

 LODF: art. 54, caput. 

Parágrafo único. O Poder Legislativo é representado por seu Presidente e, 
judicialmente, pela Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa. 

 LODF: art. 57. 

 RICLDF: art. 42. 

 NOTA: Esse dispositivo precisa ser complementado pelo art. 57 da LODF, pois o 
Poder Legislativo só é representado judicialmente pela Procuradoria-Geral da CLDF 
nos casos em que a Câmara Legislativa compareça a juízo em nome próprio e não 
em todos os casos em que a CLDF seja acionada judicialmente. De toda a forma, 
marque correto para as duas afirmações no dia de sua prova. 

Art. 2º A Câmara Legislativa do Distrito Federal tem sede em Brasília, Capital da 
República Federativa do Brasil. 

 LODF: art. 55. 

§ 1º Poderá a Câmara Legislativa reunir-se, temporariamente, em qualquer local 
do Distrito Federal, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, sempre que 
houver motivo relevante e de conveniência pública, ou em virtude de acontecimento que 
impossibilite o seu funcionamento na sede. 

 LODF: arts. 55, parágrafo único (mudança do local da reunião);60, III 
(mudança da sede). 

 LC 13/96: art. 21, § 1º, II, e (reunião temporária fora da sede deve ser 
realizada por projeto de resolução). 

 RICLDF: arts. 78, XXIX(audiência pública fora do edifício da CLDF); e124, 
IV(sessão solene fora do edifício da CLDF). 

 NOTA 1: O § 1º do art. 2º (com idêntica redação do art. 55, parágrafo único, da 
LODF) traz a possibilidade de a CLDF se reunir temporariamente em qualquer 
outra localidade do Distrito Federal. Veja bem, não se pode falar em mudança 
temporária de sede, não! A sede continuará sendo a mesma, o que se muda é, 
apenas, o local da reunião. Exemplo: após forte chuva, o Plenário da CLDF inundou 
e todos os microfones queimaram, acontecimento esse que impossibilitou o 
funcionamento da reunião em sua sede. Daí, a CLDF poderá se reunir em outra 
localidade do DF, desde que aprovado pela maioria absoluta dos membros. Esse 
fato não alterou a sede, mas tão somente o local da reunião. Agora, se essa 
inundação foi tão grave que abalou a estrutura do prédio da CLDF, fazendo com 
que a defesa civil interditasse o local, não adianta reunir-se temporariamente em 
outro locar, faz-se necessário mudar temporariamente de sede para outro prédio 
até que seja tudo normalizado. Nesse caso, não se aplica o art. 2º, § 1º, mas sim 
o art. 60, III, da LODF, que trata justamente da mudança temporária de sede, ok? 
Gravem o seguinte então: mudança do local da reunião  art. 2º, § 1º, do 
RICLDF; mudança temporária de sede  art. 60, III, da LODF. 
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 NOTA 2: Existem duas hipóteses que o RICLDF trouxe que permitem que a CLDF 
ou algum de seus órgãos se reúnam fora do edifício sede, sem a necessidade de 
aprovação por maioria absoluta, e motivo relevante e de conveniência pública, ou 
em virtude de acontecimento que impossibilite o seu funcionamento na sede, são 
eles: (a) audiência pública em outro local do DF  art. 78, XXIX; e (b) sessão 
solene em outro local do DF  art. 124, IV. Nesses dois casos, a CLDF se reúne 
fora da sede, sem a aplicação do art. 2º, § 1º. 

§ 2º A Câmara Legislativa adotará os símbolos oficiais do Distrito Federal. 
 LODF: art. 7º (símbolos do DF). 

CAPÍTULO II 
DA LEGISLATURA E DAS SESSÕES LEGISLATIVAS 

Seção I 
Da Legislatura 

Art. 3º Cada legislatura terá duração de quatro anos e inicia-se com a posse dos 
Deputados Distritais. 

 LODF: art. 54, parágrafo único. 

Parágrafo único. As legislaturas serão designadas por sua sequência ordinal. 

 

Seção II 
Das Sessões Legislativas 

Art. 4º A Câmara Legislativa, reunir-se-á, em sua sede, ordinariamente, de 1º 
de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro e, extraordinariamente, 
nos casos previstos na Lei Orgânica. 

 LODF: arts. 65; e 67. 

§ 1º As reuniões marcadas para o início de cada período legislativo serão 
transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, 
domingos ou feriados. 

 LODF: art. 65, § 1º. 

§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de 
lei de diretrizes orçamentárias, nem encerrada sem a aprovação do projeto de lei do 
orçamento anual. 

 LODF: art. 65, § 2º. 

§ 3º Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Legislativa somente 
deliberará sobre a matéria para a qual tiver sido convocada. 

 LODF: art. 67, parágrafo único. 

 

Seção III 
Das Sessões Preparatórias 

Subseção I 
Das Disposições Comuns 

Art. 5º A Câmara Legislativa, em cada legislatura, reunir-se-á, em sessões 
preparatórias: 

 RICLDF: art. 99, I. 

I – no dia 1º de janeiro da primeira sessão legislativa, para a posse dos 
Deputados Distritais, eleição e posse dos membros da Mesa Diretora; 
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 LODF: art. 66, I. 

 RICLDF: art. 124, parágrafo único, I. 

 NOTA: O art. 5º, I, do RICLDF diz, expressamente, que a sessão para a posse dos 
Deputados Distritais é PREPARATÓRIA. Já no art. 124, parágrafo único, I, afirma 
que se trata de SESSÃO SOLENE, o que é incompatível com o previsto no art. 99. 
Portanto, recomendamos que marque correto para ambas as afirmações no dia de 
sua prova, ok? 

II – no dia 1º de janeiro da terceira sessão legislativa, para a posse dos 
membros da Mesa Diretora eleitos no último dia útil da primeira quinzena de dezembro 
da sessão legislativa anterior.  

 LODF. Art. 66, II. 

 RICLDF: art. 124, parágrafo único, III. 

 NOTA: O art. 5º, II, do RICLDF diz, expressamente, que a sessão para a posse da 
Mesa Diretora eleita na primeira quinzena de dezembro da segunda sessão 
legislativa é PREPARATÓRIA. Já no art. 124, parágrafo único, III, afirma que se 
trata de SESSÃO SOLENE, o que é incompatível com o previsto no art. 99. 
Portanto, recomendamos que marque correto para ambas as afirmações no dia de 
sua prova, ok? 

 

Subseção II 
Da Posse dos Deputados Distritais 

Art. 6º O candidato diplomado Deputado Distrital deverá apresentar à Mesa 
Diretora, pessoalmente ou por intermédio do seu partido, até o dia 20 de dezembro do 
ano anterior à instalação de cada legislatura, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, 
juntamente com a comunicação de seu nome parlamentar, legenda partidária e 
declaração de bens com a indicação das fontes de renda. 

 RICLDF: art. 14. 

 CEDP: art. 4º. 

§ 1º Cabe à Mesa Diretora organizar a relação dos Deputados Distritais, a qual 
deve estar concluída antes da instalação da sessão de posse. 

§ 2º A relação será feita na sucessão alfabética dos nomes parlamentares, com 
as respectivas legendas partidárias. 

Art. 7º Às dez horas do dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, os 
candidatos diplomados Deputados Distritais reunir-se-ão, em sessão preparatória, para a 
posse na sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

 RICLDF: arts. 99, I; e 124, parágrafo único, I. 

§ 1º Assumirá a direção dos trabalhos o último Presidente, ou outro membro da 
Mesa anterior, se reeleito, preservada a hierarquia, e, na falta destes o Deputado 
Distrital mais idoso, entre os de maior número de legislaturas.  

§ 2º Aberta a sessão, o Presidente convidará dois Deputados Distritais de 
partidos diferentes para servirem de Secretários e proclamará os nomes dos Deputados 
Distritais diplomados. 

§ 3º O Presidente convidará o Deputado Distrital mais jovem para, da Tribuna, 
prestar o seguinte compromisso:"Prometo cumprir a Constituição Federal e a Lei 
Orgânica do Distrito Federal, observar as leis, desempenhar fiel e lealmente o mandato 
que o povo me conferiu e trabalhar pela justiça social, pelo progresso e pelo 
desenvolvimento integrado do Distrito Federal." 
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 RICLDF: art. 29, § 1º, I (renúncia tácita caso não prestar compromisso). 

 CEDP: art. 3º, I. 

§ 4º O Secretário designado pelo Presidente fará, em seguida, a chamada de 
cada Deputado Distrital que, solenemente, declarará: "Assim o prometo". 

§ 5º Concluída a prestação do compromisso, o Presidente declarará empossados 
os Deputados Distritais. 

 RICLDF: art. 42, § 1º, II (competência do Presidente da CLDF). 

§ 6º Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovada, a 
posse deverá ocorrer no prazo de trinta dias, contados: 

I – da primeira sessão preparatória da legislatura; 
 RICLDF: art. 5º, I. 

II – da diplomação, se eleito Deputado Distrital durante a legislatura; 
 LODF: art. 64, § 2º. 

 RICLDF: art. 30, § 2º 

III – do registro do fato que a ensejar, por convocação do Presidente da Câmara 
Legislativa. 

 RICLDF: art. 30 (convocação de suplente). 

§ 7º O prazo estabelecido no parágrafo anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, a requerimento do interessado. 

Art. 8º À posse de Suplente de Deputado Distrital aplica-se o disposto nesta 
subseção, dispensada a prestação de compromisso após a primeira convocação. 

 

Subseção III 
Da Eleição da Mesa Diretora 

Art. 9º A Mesa Diretora, órgão diretor colegiado, composta do Presidente, Vice-
Presidente, Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário e Terceiro-Secretário, bem como de 
três Suplentes de Secretário, será eleita para mandato de dois anos, vedada a 
recondução para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente. 

 LODF: art. 60. 

 RICLDF: arts. 30, § 3º (suplentes não podem se candidatar à Mesa); e47 a 49 
(vacância nos cargos da Mesa). 

§ 1º Na composição da Mesa Diretora, é assegurada, tanto quanto possível, a 
proporcionalidade da representação partidária ou de blocos parlamentares com 
participação na Câmara Legislativa.  

 LODF: art. 66, parágrafo único. 

 RICLDF: arts. 55 (princípio da proporcionalidade nas Comissões); e 51, § 2º, I 
(proporcionalidade na Comissão Representativa).  

§ 2º O Suplente de Secretário será do mesmo Partido ou Bloco Parlamentar do 
respectivo Secretário. 

 RICLDF: art. 49, parágrafo único, II. 

Art. 10. A eleição dos membros da Mesa Diretora, para o primeiro biênio de 
cada legislatura, obedecerá às seguintes normas: 
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I – a sessão preparatória para a eleição da Mesa Diretora terá início às quinze 
horas do dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura; 

 RICLDF: art. 99, I (sessões preparatórias). 

II – a direção dos trabalhos caberá à Mesa que conduziu a sessão preparatória 
da posse dos Deputados Distritais; 

 RICLDF: art. 7º, § 1º. 

III – aberta a sessão, será verificado o quorum, devendo ser suspensa por meia 
hora, se não estiver presente a maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa, 
repetindo-se a suspensão por igual período, se persistir a falta de quorum; 

 RICLDF: art. 102. 

IV – presente a maioria absoluta, será declarada aberta a sessão de eleição da 
Mesa Diretora; 

 NOTA: Atenção! Nas sessões ordinárias, o quórum de abertura é de 1/4 dos 
Deputados presentes no Plenário (art. 109, § 3º). Na sessão preparatória de 
eleição, o quórum de abertura é da maioria absoluta (art. 10, IV).Nas sessões 
solenes, a sessão poderá ser aberta com qualquer número (art. 124, II). Para as 
sessões extraordinárias, o RICLDF não traz previsão específica, assim, podemos 
entender que pode ser aplicada a regra geral do art. 109, § 3º. 

V – o registro de candidaturas será feito junto à Mesa até sessenta minutos após 
a abertura da sessão; 

VI – encerrado o prazo de inscrição, a sessão poderá ser suspensa, por até trinta 
minutos, para confecção das cédulas; 

 RICLDF: art. 102. 

VII – a eleição é feita em votações ostensivas, destinando-se a primeira à 
eleição do Presidente, e as seguintes à do Vice-Presidente e de cada Secretário com seu 
respectivo Suplente;(Inciso com a redação da Resolução nº 263, de 26/2/2013.)1 

VIII – a eleição, em cada escrutínio, será feita com cédulas uninominais, 
contendo a indicação do cargo a preencher e colocadas numa mesma sobrecarta, de cor 
e tamanho uniformes; 

IX – ao ser chamado, o Deputado Distrital depositará a sobrecarta em urna 
colocada no Plenário, à vista dos membros da Mesa, votando estes em último lugar; 

X – na apuração, os escrutinadores passarão as cédulas ao Presidente, para lê-
las uma a uma, e anotarão o resultado; 

XI – terminada a apuração do primeiro escrutínio, o Presidente proclamará o 
resultado, considerando eleito o candidato mais votado; 

XII – se ocorrer empate, realizar-se-á novo escrutínio entre os candidatos mais 
votados; 

XIII – havendo novo empate, será considerado eleito, atendidos os seguintes 
critérios de desempate, sucessivamente, o candidato que: 

a) contar com o maior número de legislaturas; 

                                                           
1Ver Emenda à Lei Orgânica nº 47, de 2006, que Veda o escrutínio secreto nas deliberações da 
Câmara Legislativa que especifica. 
Texto original:VII – a eleição far-se-á em escrutínios secretos, destinando-se o primeiro à eleição do 
Texto original:VII – a eleição far-se-á em escrutínios secretos, destinando-se o primeiro à eleição do 
Presidente e os seguintes, à do Vice-Presidente, dos Secretários e seus Suplentes; 
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b) pertencer a partido com maior número de Deputados Distritais; 

c) houver obtido o maior número de votos na última eleição; 

d) for o mais idoso; 

XIV – proclamado eleito o novo Presidente, quem estiver presidindo a sessão o 
convidará para assumir a presidência dos trabalhos, para eleição do Vice-Presidente, dos 
Secretários e Suplentes de Secretários; 

XV – proclamado o resultado da eleição, a Mesa Diretora será empossada, 
elegendo-se, a seguir, a Comissão Representativa para os períodos de recesso da 
primeira sessão legislativa; 

 RICLDF: art. 51, § 2º (Comissão Representativa). 

XVI – terminada a eleição e empossada a Comissão Representativa, encerrar-se-
á a sessão. 

Art. 11. À eleição dos membros da Mesa Diretora, para o segundo biênio de 
cada legislatura, aplica-se o disposto nos artigos anteriores, salvo o seguinte: 

 LODF: art. 60. 

I – a eleição será realizada no último dia útil da primeira quinzena de dezembro 
da segunda sessão legislativa; 

II – a sessão será presidida pela Mesa Diretora em exercício; 

III – a posse da nova Mesa Diretora ocorrerá às dez horas do dia 1º de janeiro 
da terceira sessão legislativa em sessão preparatória, independentemente de quorum. 

TÍTULO II 
DOS DEPUTADOS DISTRITAIS 

CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS, PRERROGATIVAS E VEDAÇÕES 

Art. 12. Os Deputados Distritais são invioláveis por suas opiniões, palavras e 
votos. 

 LODF: art. 61. 

§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Legislativa não 
poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados 
criminalmente sem prévia licença da Câmara Legislativa. 

 LODF: art. 61, § 2º. 

 NOTA: A parte final do § 1º do art. 12: “nem processados criminalmente sem 
prévia licença da Câmara Legislativa” é incompatível com a LODF, pois, 
atualmente, não é necessária autorização para que um Deputado Distrital seja 
processado criminalmente. O que há é a possibilidade de sustação do processo 
(art. 61, §§ 4º a 6º, da LODF). 

§ 2º Os Deputados Distritais serão submetidos a julgamento perante o Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

 LODF: art. 61, § 1º. 

§ 3º Os Deputados Distritais não serão obrigados a testemunhar sobre 
informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre 
pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. 

 LODF: art. 61, § 7º. 

§ 4º A incorporação de Deputado Distrital às Forças Armadas, embora militar e 
ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Câmara Legislativa. 
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 LODF: art. 61, § 8º. 

 RICLDF: art. 21; 47, V (vacância do cargo da Mesa Diretora); 62, III, h (parecer 
da CCJ). 

§ 5º As imunidades dos Deputados Distritais subsistirão durante o estado de 
sítio, só podendo ser suspensas mediante voto de dois terços dos membros da Câmara 
Legislativa, nos casos de atos praticados fora do recinto da Casa, que sejam 
incompatíveis com a execução da medida. 

 LODF: art. 61, § 9º. 

 LC 13/96: art. 21, § 3º (presença de, pelo menos, 2/3 dos Deputados). 

 RICLDF: art. 162, § 1º, I (regime de urgência). 

§ 6º Poderá o Deputado Distrital, mediante licença da Câmara Legislativa, 
desempenhar missões de caráter diplomático e cultural. 

 LODF: art. 61, § 10. 

Art.13. Os Deputados Distritais não poderão: 
 LODF: art. 62. 

 CEDP: art. 5º (vedações). 

I – desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço 
público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 
sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes da alínea anterior; 

II – desde a posse: 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função 
remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades 
referidas no inciso I, alíneaa; 

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 
refere o inciso I, alíneaa; 

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

Art. 14. Sem prejuízo do disposto no art. 6º, o Deputado Distrital deverá 
encaminhar à Mesa, até 15 de maio do ano seguinte, declaração de bens do Imposto de 
Renda, relativo ao ano anterior.  

 LODF: art. 19, § 3º, VIII (declaração pública anual de bens). 

 RICLDF: art. 6º. 

 CEDP: art. 4º. 

Parágrafo único. A declaração de bens, com a indicação de suas fontes, será 
publicada no Diário da Câmara Legislativa e no Diário Oficial do Distrito Federal.  

 

CAPÍTULO II 
DO EXERCÍCIO DO MANDATO 
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Art. 15. O exercício do mandato do Deputado Distrital inicia-se com a posse, 
cabendo-lhe, uma vez empossado: 

I – integrar o Plenário e as comissões, tomar parte nas sessões e reuniões, votar 
e ser votado; 

II – oferecer proposição, discutir e deliberar sobre matéria em tramitação; 

III – encaminhar, por intermédio da Mesa Diretora, pedidos escritos de 
informação ou providências; 

 RICLDF: art. 40. 

IV – usar da palavra, nos termos deste Regimento Interno; 
 RICLDF: art. 105. 

V – requerer sobre matérias previstas nos arts. 39, § 1º, inciso V, 40 e 42, inciso 
I, alíneah; 

VI – examinar documentos existentes no arquivo; 

VII – requisitar das autoridades, por intermédio da Mesa Diretora ou 
diretamente, providências para garantia de sua imunidade e de suas funções 
institucionais; 

 RICLDF: art. 42, III. 

VIII – utilizar-se dos serviços administrativos da Câmara Legislativa, para fins 
relacionados com o exercício do mandato; 

 CEDP: art. 6º, VI. 

IX – retirar, mediante recibo, documentos do arquivo ou livros da biblioteca, 
para deles utilizar-se em reunião do Plenário ou de comissão; 

X – ter acesso às informações necessárias à fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Distrito Federal e das entidades da 
administração direta e indireta; 

XI – ter livre acesso, durante os horários de expediente, aos órgãos da 
administração direta e indireta do Distrito Federal, mesmo sem prévio aviso, sendo-lhe 
devidas todas as informações necessárias, inclusive cópias de qualquer documento 
administrativo não submetido a sigilo legal; 

XII – solicitar, por intermédio da Mesa Diretora, auditoria e inspeção do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal. 

 RICLDF: art. 39, X (competência da Mesa). 

Parágrafo único. A ausência às sessões previstas no art. 99, inciso II, deste 
Regimento, sem a apresentação de justificativa legal, sujeitará o Deputado à perda da 
remuneração proporcional correspondente. 

 LODF: art. 63, III (ausência a terça parte das sessões ordinárias). 

 RICLDF: art. 39, § 2º, III (competência da Mesa); e 109, § 6º. 

Art. 16. O Deputado Distrital não poderá presidir os trabalhos da Câmara 
Legislativa ou de comissão quando se tratar de assunto de seu interesse pessoal, de 
apreciação de matéria de sua autoria ou da qual tenha sido relator. 

 RICLDF: art. 80; e 188, parágrafo único. 

 CEDP: art. 3º, V. 

Art. 16-A.Ficam os Deputados Distritais impedidos de exercerem 
cumulativamente os cargos de Membro da Mesa Diretora, Corregedor, Ouvidor e 
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Presidente das comissões permanentes da Câmara Legislativa. (Artigo acrescido pela 
Resolução nº 205, de 7/5/2004.) 

§ 1º O Deputado Distrital eleito Corregedor fica impedido de ser membro da 
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. 
(Parágrafo acrescido pela Resolução nº 285, de 2017.) 

§ 2º É vedado aos membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, 
Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar atuar em processo em que tiverem praticado 
qualquer ato de que trata o art. 50 na qualidade de Corregedor. (Parágrafo acrescido 
pela Resolução nº 285, de 2017.) 

Art. 17. O Deputado Distrital que se desvincular de sua bancada perde, para 
efeitos regimentais, o direito a cargos ou funções que ocupar em razão dela, salvo os 
cargos da Mesa Diretora. 

 

CAPÍTULO III 
DO DECORO PARLAMENTAR 

Art. 18. Os procedimentos incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar e 
as medidas e o processo disciplinares são os definidos no Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara Legislativa, observado o disposto no art. 50. (Artigo com a 
redação da Resolução nº 208, de 11/5/2004)2 

 CEDP: RESOLUÇÃO Nº 110, DE 17 DE MAIO DE 1996. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS LICENÇAS 

Seção I 
Das Licenças Voluntárias 

Art. 19. O Deputado Distrital poderá licenciar-se do cargo, sem perder o 
mandato nem o cargo que detiver na Mesa Diretora: (Artigo com a redação da Resolução 
nº 173, de 16/10/2001.)3 

 LODF: art. 64. 

 RICLDF: art. 47. 

I – para ser investido na função de Ministro de Estado ou cargo equivalente, 
Secretário de Estado do Distrito Federal ou cargo equivalente ou chefe de missão 
diplomática temporária;4 

 RICLDF: arts. 30, II (convocação de suplente); e 47, IV (se passar de 120 dias, 
perde o cargo na Mesa); 82, IV (perde o lugar na Comissão). 

 NOTA: Perceba que esse inciso está incompleto em comparação ao previsto no 
art. 64, I, da LODF. Assim, para fins de prova, recomendamos que marque correto 
tanto para a previsão (completa) da LODF, quanto para a previsão (incompleta) 
doRICLDF. 

                                                           
2Texto alterado:Art. 18. Os procedimentos incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar e as 
medidas e o processo disciplinares são os definidos no Código de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara Legislativa. 
3Texto alterado:Art. 19.O Deputado Distrital poderá licenciar-se do cargo, sem perder o mandato: 
4 A expressão “Secretário de Estado” foi adaptada à Emenda à Lei Orgânica nº 44, de 2005. 


