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XII - proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a
tratamento de dados.
...........................................................................................................................................
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§ 3º O disposto nos incisos I, IV, V, VI, X, XI e XII do caput deste artigo poderá
ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos, sem prejuízo do disposto na Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
...........................................................................................................................................
§ 6º As sanções previstas nos incisos X, XI e XII do caput deste artigo serão
aplicadas:
I - somente após já ter sido imposta ao menos 1 (uma) das sanções de que tratam
os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo para o mesmo caso concreto; e
II - em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com
competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos.
................................................................................................................................'" (NR)
Brasília, 19 de dezembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
LEI Nº 13.960, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019
Institui o Biênio da Primeira Infância do Brasil no
período de 2020-2021.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Biênio da Primeira Infância do Brasil no período de 2020 a 2021.
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se primeira infância o período que abrange
os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança.

.................. Esta edição completa do DOU é composta de 289 páginas..................

Art. 3º O disposto no art. 1º desta Lei visa principalmente, entre outras ações, a
permitir iniciativas e ações do poder público em parceria com entidades médicas,
universidades, associações e sociedade civil, na organização de palestras, eventos e
treinamentos, com o objetivo de informar a sociedade da importância de promover o
desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida da criança.

Atos do Poder Legislativo
LEI COMPLEMENTAR Nº 170, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Art. 4º São atividades do Biênio da Primeira Infância do Brasil:

Altera a Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de
2017, para permitir a prorrogação, por até 15
(quinze) anos, das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) e destinados a templos de
qualquer culto e a entidades beneficentes de
assistência social.

I - seminários com especialistas brasileiros e estrangeiros sobre o tema primeira infância;
II - audiências públicas com famílias e organizações da sociedade civil;
III - publicações sobre boas práticas e sobre outros temas de relevância para as
políticas públicas direcionadas à primeira infância;
IV- definição e publicação de parâmetros de atuação intersetorial para a promoção
do desenvolvimento da criança na primeira infância;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

V - premiação de Estados e Municípios por boas práticas de políticas públicas
direcionadas a promover o desenvolvimento infantil;
VI - recomendações ao governo federal de políticas públicas intersetoriais
direcionadas à primeira infância.

Art. 1º O art. 3º da Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, passa
a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

"Art. 3º ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Brasília, 19 de dezembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

§ 2º .........................................................................................................................

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Damares Regina Alves

I - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades
agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura
rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano, bem
como quanto àqueles destinados a templos de qualquer culto e a entidades
beneficentes de assistência social;
................................................................................................................................." (NR)

LEI Nº 13.961, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019
Confere ao Município de Nova Aurora, no Estado do
Paraná, o título de Capital Nacional da Tilápia.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

Art. 1º Fica conferido ao Município de Nova Aurora, no Estado do Paraná, o título
de Capital Nacional da Tilápia.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI Nº 13.853, DE 8 DE JULHO DE 2019

Brasília, 19 de dezembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018,
para dispor sobre a proteção de dados pessoais e
para criar a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados; e dá outras providências.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do
parágrafo 5º do art. 66 da Constituição Federal, as seguintes partes vetadas da Lei nº
13.853, de 8 de julho de 2019:

Atos do Poder Executivo

"Art. 2º A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

DECRETO Nº 10.182, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019
Altera o Decreto nº 9.668, de 2 janeiro de 2019, que
aprova a Estrutura Regimental do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República e
remaneja e transforma cargos em comissão e funções
de confiança.

'Art. 52. ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................
X - suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a
infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a
regularização da atividade de tratamento pelo controlador;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período;

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019122000001

1

1

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

