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de violência sexual com registro de informações e coleta de
vestígios; e
VII - criar procedimento
específico na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais do
SUS para a Coleta de vestígios
de violência sexual.
Art. 8º Compete à Secretaria de Políticas para as

Mulheres da Presidência da
República e aos Ministros da
Justiça e da Saúde:
I - promover a capacitação
conjunta dos(as) profissionais
de segurança pública e dos(as)
gestores(as) e profissionais da
saúde dos hospitais com serviços de referência para atendimento humanizado, registro de informação e coleta de

vestígios, garantindo-se conteúdo adequado e intersetorial; e
II - monitorar e avaliar
a implementação do atendimento a pessoas em situação
de violência sexual com registro de informação e coleta de vestígios, no âmbito do
Programa Mulher, Viver sem
Violência.
Art. 9º O financiamento

das ações previstas nessa Portaria será realizado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e pelos Ministérios da
Justiça e da Saúde, no âmbito
de suas respectivas competências.
Art. 10 Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação.
ELEONORA
MENICUCCI

DE OLIVEIRA
Ministra de Estado Chefe
da Secretaria de Políticas para
as Mulheres da Presidência da
República
JOSÉ EDUARDO CARDOZO
Ministro de Estado da Justiça
ARTHUR CHIORO
Ministro de Estado da
Saúde

PORTARIA N° 33.325, DE 30 DE MARÇO DE 2015

Agentes de segurança privada têm autorização para utilizar arma não letal
Autoriza a utilização de
arma não letal a base
de óleos vegetais, de
graduação alimentícia,
na atividade de
segurança privada.
A COORDENADORA-GERAL DE CONTROLE DE SEGURANÇA PRIVADA, no uso da

atribuição que lhe é conferida
pelo pelos incisos I, II, III e IV
do art. 34 do Anexo I da Portaria nº 2.877 de 30 de dezembro
de 2011 do Ministério da Justiça
(Regimento Interno da Polícia
Federal) e pelo inciso I, § 11 do
art. 114, da Portaria nº 3.233 de
10 de Dezembro de 2012, do Diretor-Geral da Polícia Federal.
CONSIDERANDO
o

posicionamento exarado pelo
Exército Brasileiro e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA sobre a utilização de arma não letal a base
de óleos vegetais, de graduação
alimentícia, composto por essências de óleo de menta, cânfora, lemongrass e gengibre;
CONSIDERANDO as razões dispostas no Despacho nº

172- DELP/CGCSP, de 30 de março de 2015; resolve:
Art. 1°. Expedir a presente Portaria para autorizar a
utilização nas atividades de
vigilância patrimonial, transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal, assim
como nas atividades de ensino
em cursos de formação, arma
não letal conforme definição

abaixo:
I - agente espargidor, em
solução liquida, espuma ou gel,
de até 70g, composto por óleos
essenciais de menta, cânfora,
lemongrass e gengibre. Art. 2º.
Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação no Diário Oficial da União.
SILVANA HELENA VIEIRA
BORGES

LEI N° 13.109, DE 25 DE MARÇO DE 2015

Norma dispõe sobre licenças-gestante e paternidade nas Forças Armadas
Dispõe sobre a licença à
gestante e à adotante,
as medidas de proteção
à maternidade para
militares grávidas e a
licença-paternidade,
no âmbito das Forças
Armadas.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Será concedida licença à gestante, no âmbito
das Forças Armadas, conforme
o previsto no inciso XVIII do
art. 7° da Constituição Federal,
para as militares, inclusive as
temporárias, que ficarem grávidas durante a prestação do
Serviço Militar.
§ 1° A licença será de 120
(cento e vinte) dias e terá início
ex officio na data do parto ou
durante o 9° (nono) mês de gestação, mediante requerimento

da interessada, salvo em casos
de antecipação por prescrição
médica.
§ 2° A licença à gestante
poderá ser prorrogada por 60
(sessenta) dias, nos termos de
programa instituído pelo Poder
Executivo federal.
§ 3° No caso de nascimento
prematuro, a licença terá início
a partir do parto.
§ 4° No caso de natimorto,
decorridos 30 (trinta) dias do
parto, a militar será submetida
a inspeção de saúde e, se julgada apta, reassumirá o exercício
de suas funções.
§ 5° No caso de aborto, atestado pela Junta de Inspeção de
Saúde das Forças Armadas, a
militar terá direito a 30 (trinta)
dias de licença para tratamento de saúde própria.
Art. 2° Fica assegurado o
direito à mudança de função
quando as condições de saúde damilitar gestante, atestadas pela Junta de Inspeção de
Saúde das Forças Armadas, o

exigirem, bem como o retorno
à função anteriormente exercida, logo após o término da
licença à gestante.
Art. 3° À militar que adotar ou obtiver a guarda judicial
de criança de até 1 (um) ano de
idade serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada.
§ 1° No caso de adoção ou
guarda judicial de criança com
mais de 1 (um) ano de idade,
o prazo de que trata o caput
deste artigo será de 30 (trinta)
dias.
§ 2° Poderá ser concedida
prorrogação de 45 (quarenta
e cinco) dias à militar de que
trata o caput e de 15 (quinze)
dias à militar de que trata o §
1° deste artigo, nos termos de
programa instituído pelo Poder
Executivo federal que garanta
a prorrogação.
Art. 4° Durante o período
de amamentação do próprio
filho, até que este complete 6
(seis) meses de idade, a militar

terá direito, durante a jornada
de trabalho, a uma hora de
descanso, que poderá ser parcelada em 2 (dois) períodos de
meia hora.
§ 1° No caso de a gestante
optar pela prorrogação da licença, de acordo com o
§ 2° do art. 1° desta Lei,
não fará jus, durante o gozo
da prorrogação, ao período de
amamentação citado no caput
deste artigo. § 2° A Junta de
Inspeção de Saúde das Forças Armadas poderá propor a
prorrogação do período de 6
(seis) meses, em razão da saúde do filho da militar.
Art. 5° Se o tempo de serviço da militar temporária
for concluído durante a licença à gestante ou à adotante, a militar deverá ser licenciada ao término da referida
licença e após ser julgada
apta em inspeção de saúde
para fins de licenciamento.
Parágrafo único. O tempo de
serviço adicional cumprido

pela militar temporária em
função do disposto no caput
deste artigo contará para todos os fins de direito, exceto
para fins de caracterização
de estabilidade conforme
previsto na alínea a do inciso IV do art. 50 da Lei no
6.880, de 9 de dezembro de
1980.
Art. 6° Pelo nascimento ou
adoção de filhos, o militar terá
direito à licença-paternidade
de 5 (cinco) dias consecutivos.
Art. 7° Ato do Poder Executivo disciplinará a concessão
da licença à militar gestante
e à militar adotante, da licença por motivo de gravidez de
risco e da licença-paternidade
e indicará as atividades vedadas às militares gestantes.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de março de 2015;
194° da Independência e 127°
da República.
DILMA ROUSSEFF
Jaques Wagner

RESOLUÇÃO Nº 4.404, DE 26 DE MARÇO DE 2015

Definida taxa de juros de longo prazo para o segundo trimestre de 2015
Define a Taxa de
Juros de Longo Prazo
(TJLP) para o segundo
trimestre de 2015.

O Banco Central do Brasil, na
forma do art. 9º da Lei nº 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, torna
público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 26 de março de 2015,

com base nas disposições da Lei
nº 9.365, de 16 de dezembro de
1996, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.183, de 12 de
fevereiro de 2001, resolveu:
Art. 1º É fixada em 6,0% a.a.

(seis por cento ao ano) a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP) a vigorar no período de 1º de abril a
30 de junho de 2015, inclusive.
Art. 2º Esta Resolução entra
em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica revogada, a partir de 1º de abril de 2015, a Resolução nº 4.394, de 19 de dezembro
de 2014.
ALEXANDRE TOMBINI
Presidente do Banco Central

