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Ficam as agências e os postos de serviços bancários obrigados a instalar
divisórias entre os caixas e ao respectivo espaço reservado para clientes
que aguardam atendimento, proporcionando privacidade as operações fi-
nanceiras.  (Lei estadual nº 6226, de 24/04/2012)

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para todos os
fins, a declaração de punho do próprio interessado supri-
rá a exigência do comprovante de residência.  Para fazer
a prova a que se refere o caput deste artigo, será incluída
na declaração manuscrita, a ciência do autor de que a fal-
sidade de informação o sujeitará às penas de legislação
pertinente.  (Lei estadual nº 6225, de 24/04/2012)

Os cinemas e demais estabelecimentos que exibem filmes em terceira dimensão-
3D ficam obrigados a disponibilizar, para cada espectador, óculos apropriados para
tal finalidade, devidamente higienizados e embalados individualmente em plásti-
co estéril com fechamento a vácuo. A devolução dos óculos após a sessão cinema-
tográfica, isenta o espectador da cobrança de qualquer taxa extra pela sua utiliza-
ção. (Lei estadual nº 6216, de 20/04/2012)

Fica proibida a oferta de crédito através de abordagem pessoal dos consu-
midores. Considera-se abordagem pessoal, para os efeitos desta Lei, a práti-
ca de marketing direto, realizada pelos fornecedores ou seus prepostos, nas
imediações de seus estabelecimentos, que visa angariar clientela, prevale-
cendo-se da ingenuidade dos consumidores, tendo em vista a sua idade, saú-
de, conhecimento ou condição social. (Lei estadual nº 6228, de 27/04/2012)
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Lei Complementar nº 116 de 25/04/2012
Cria a Área de Especial Interesse Urba

nístico da Avenida Brasil, define normas para
incremento das atividades econômicas e para
reaproveitamento de imóveis em áreas das zo
nas industriais e ao longo de corredores viários
estruturantes da AP3 e da AP5 e dá outras pro
vidências.
DCM 26/04/2012 p. 57
DORIO 26/04/2012 p. 34

Lei nº 5.370 de 10/04/2012
Altera a Lei municipal de n° 5.146, de 7

de janeiro de 2010, que dispõe sobre a Conso
lidação Municipal referente a eventos, datas co
memorativas e feriados da Cidade do Rio de
Janeiro.
DCM 11/04/2012 p. 4

Lei nº 5.371 de 10/04/2012
Altera a Lei n° 5.146, de 7 de janeiro de

2010, para incluir o “Dia do Gari”, no Calendá
rio Oficial de Eventos do Município do Rio de
Janeiro.
DCM 11/04/2012 p. 4

Lei nº 5.372 de 10/04/2012
Cria a Controladoria Geral da Câmara

Municipal do Rio de Janeiro e dá outras provi
dências.
DCM 11/04/2012 p. 56

Lei nº 5.373 de 10/04/2012
Institui parâmetros para a análise peri

ódica das estruturas das benfeitorias das uni
dades de saúde com sede no Município.
DCM 11/04/2012 p. 67

Lei nº 5.374 de 16/04/2012
Inclui na Lei n. 5.242/2011 o “Jovens

com um missão no morro do Borel  JOCUM
Borel” como de utilidade pública.
DCM 17/04/2012 p. 45
DORIO 17/04/2012 p. 3

Lei nº 5.375 de 16/04/2012
Obriga as empresas recicladoras do Mu

nicípio do Rio de Janeiro a exigir a comprova
ção da origem dos fios de cobre que adquiri
rem e dá outras providências.
DCM 17/04/2012 p. 5
DORIO 17/04/2012 p. 3

Lei nº 5.376 de 16/04/2012
Inclui na Lei nº 5.242/2011 a União Na

cional dos Estudantes  UNE como de utilida
de pública.
DCM 17/04/2012 p. 5
DORIO 17/04/2012 p. 3

Lei nº 5.377 de 17/04/2012
Altera a Lei n° 3.273 de 6 de setembro

de 2001. Gestão do Sistema de Limpeza Urba
na no Municipio do Rio de Janeiro.
DCM 17/04/2012 p. 4

Lei nº 5.378 de 25/04/2012
Declara como de Especial Interesse So

cial para fins de urbanização e regularização a
área que menciona.
DCM 26/04/2012 p. 89
DORIO 26/04/2012 p. 5

Lei nº 5.379 de 25/04/2012
Declara Cidades Irmãs a Cidade do Rio

de Janeiro, no Brasil e Mar Del Plata, na Argen
tina.
DCM 26/04/2012 p. 9
DORIO 26/04/2012 p. 56

Lei nº 5.380 de 25/04/2012
Dispõe sobre o atendimento em estabe

lecimentos comerciais do Município a pessoas
que utilizem sacolas retornáveis e dá outras pro
vidências.
DCM 26/04/2012 p. 10
DORIO 26/04/2012 p. 6
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Decreto nº 35.421 de 16/04/2012
Simplifica os procedimentos para a ce

lebração de convênio pela Secretaria Munici
pal de Educação para o atendimento a criança
na faixa etária de crechede zero a três anos e
onze meses.
DORIO 17/04/2012 p. 4

Decreto nº 35.463 de 20/04/2012
Estabelece ponto facultativo nas repar

tições públicas municipais no dia 30 de abril
de 2012.
DORIO 24/04/2012 p. 3

Decreto nº 35491 de 24/04/2012
Regulamenta o disposto no artigo 33 da

Lei Complementar n° 101, de 23 de novembro
de 2009, que autoriza a instituição da outorga
do direito de construir, para acréscimo de área
em edificações existentes e para novas
edificações erguidas na Área de Especial de In
teresse Urbanístico  AEIU da região do Porto
do Rio, nos subsetores não referidos no anexo
VB da Lei Complementar n° 101, de 23 de no
vembro de 2009 e dá outras providências.
DORIO 25/04/2012 p. 910.

Decreto nº 35.492 de 24/04/2012
Altera a redação do artigo 33 do Decre

to n° 35.068, de 26 de janeiro de 2012, que es
tabelece normas de execução orçamentária e
programação financeira para o exercício de
2012 e dü outras providências.
DORIO 25/04/2012 p. 10

Decreto nº 35494 de 24/04/2012
Altera a redação do art. 4° do Decreto

n° 35.048, de 17 de janeiro de 2012.
DORIO 25/04/2012 p. 10

Decreto nº 35.495 de 24/04/2012
Declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação, os imóveis que menciona e
modifica dos Decretos n° 31.567, de 14 de de
zembro de 2009 e 35.057, de 23 de janeiro de
2012.
DORIO 25/04/2012 p. 10

Lei nº 5.381 de 25/04/2012
Dispõe sobre a adequação das férias es

colares aos jogos da Copa do Mundo de Fute
bol no âmbito do Município do Rio de Janeiro
no ano de 2014.
DCM 26/04/2012 p. 1011
DORIO 26/04/2012 p. 6

Lei nº 5.382 de 25/04/2012
Inclui na Lei n° 5.242/2011 a Associa

ção Brasileira Beneficente de ReabilitaçãoABBR,
como de utilidade pública.
DCM 26/04/2012 p. 11
DORIO 26/04/2012 p. 6

Decreto nº 35.390 de 03/04/2012
Dispõe sobre exame médico

admissional para candidatos a ingresso no Ser
viço Público Municipal e dá outras providên
cias.
DORIO 04/04/2012 p. 17.

Decreto nº 35.392 de 03/04/2012
Cria uma feira especializada de ambu

lantes, denominada Feira da Praça Edmundo
Rego  Grajaú.
DORIO 04/12/2012 p. 17

Decreto nº 35.394 de 05/04/2012
Dispõe sobre o benefícioalimentação

para os profissionais que menciona.
DORIO 09/04/2012 p. 3

Decreto nº 35.395 de 05/04/2012
Estende o benefício alimentação aos pro

fessores alocados em programas específicos, na
forma que menciona.
DORIO 09/04/2012 p. 3

Decreto nº 35.419 de 13/04/2012
Cria o Comitê Local de Enfrentamento

ao Crack e outras drogas.
DORIO 16/04/2012 p. 3
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Lei nº 6.197 de 13/04/2012
Inclui, na consolidação de datas

comemorativas do estado do Rio de Janeiro, a
festa de Santo Antônio, padroeiro do município
de Nova Iguaçu.
DORJ de 16/04/2012

Lei nº 6.198 de 13/04/2012
Altera a Lei nº 2.389, de 4 de abril de

1995, que proíbe a comercialização de combus
tíveis derivados de petróleo com a adição de
chumbo.
DORJ de 16/04/2012

Lei nº 6.199 de 13/04/2012
Altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de

2010, para incluir a “Semana de
Conscientização do Doador de Medula Óssea”,
em todo o estado do rio de janeiro, a ser reali
zada na 2ª semana do mês de dezembro.
DORJ de 16/04/2012

Lei nº 6.200 de 13/04/2012
Altera a Lei nº 5.645, de 06 de janeiro

de 2010, instituindo, no âmbito do estado do
Rio de Janeiro, o “Dia Estadual do Fundo das
Nações Unidas para a Infância  UNICEF”.
DORJ de 16/04/2012

Lei nº 6.202 de 13/04/2012
Incluise no anexo da lei nº 5.645, de 6

de janeiro de 2010, “o dia 18 de maio como o
Dia Estadual da Luta Antimanicomial” e dá
outras providências.
DORJ de 16/04/2012

Lei nº 6.203 de 13/04/2012
Inclui no Calendário Oficial de Eventos

do Rio de Janeiro a “Feira Brasil Offshore”.
DORJ de 16/04/2012

Lei nº 6.206 de 16/04/2012
Altera dispositivos do Código de Orga

nização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio
de Janeiro e dá outras providências.
DORJ de 17/04/2012

Lei nº 6.207  de 16/04/2012
Remembra serviços notariais e registrais

em ofício único nos municípios de Miguel Pe
reira, Paraiba do Sul, São Fidélis e Sapucaia,
alterando dispositivos do Código de Organiza
ção e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de
Janeiro e dando providências correlatas.
DORJ de 17/04/2012

Lei nº 6.208 de 16/04/2012
Dispõe sobre a criação do Programa de

Atendimento Veterinário Gratuito aos Animais
Domésticos da População Carente no âmbito
do Estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 17/04/2012

Lei nº 6.212 de 19/04/2012
Inclui na consolidação de datas come

morativas do estado do Rio de Janeiro a festa
de Santo Antônio, padroeiro do município de
Porciuncula.
DORJ de 20/04/2012

lei nº 6.214 de 19/04/2012
Altera a lei nº 5.645, de 06 de janeiro de

2010, instituindo, no âmbito do estado do Rio
de Janeiro, a “Semana Estadual de Incentivo
ao Ciclismo”.
DORJ de 20/04/2012

Lei nº 6.215 de 20/04/2012
Autoriza  Poder Executivo a criar o

Museu Histórico da Vila Real da Praia Grande
em Niterói e dá outras providências.
DORJ de 24/04/2012

EMENTÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL
ABRIL 2012
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Lei nº 6.216 de 20/04/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade de

higienização dos óculos utilizados para os fil
mes em terceira dimensão (3D) no âmbito do
estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 24/04/2012

Lei nº 6.217 de 20/04/2012
Inclui na consolidação de datas come

morativas do estado do Rio de Janeiro a festa
de Santo Antônio, padroeiro do município de
Sapucaia.
DORJ de 24/04/2012

Lei nº 6.218 de 20/04/2012
Institui o ano de 2016 como “Ano Olím

pico e Paraolímpico” no âmbito do estado do
Rio de Janeiro.
DORJ de 24/04/2012

Lei nº 6.219 de 20/04/2012
Altera o anexo da lei nº 5645, de 6 de

janeiro de 2010, instituindo no âmbito do esta
do do Rio de Janeiro “o Dia Estadual do Atleta
Paraolímpico”.
DORJ de 24/04/2012

Lei nº 6.224 de 24/04/2012
Obriga os bancos e demais instituições

financeiras situadas no estado do Rio de Janei
ro a possuírem, em local acessível e visível aos
consumidores, tabela dos produtos e serviços
gratuitos.
DORJ de 25/04/2012

Lei nº 6.225 de 24/04/2012
Estabelece normas para a comprovação

de residência no âmbito do estado do Rio de
Janeiro.
DORJ de 25/04/2012

Lei nº 6.226 de 24/04/2012
Dispõe sobre a proteção e segurança dos

consumidores nas agências e postos bancários
do estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 25/04/2012

Lei nº 6.227 de 24/04/2012
Altera a lei nº 5645, de 6 de janeiro de

2010, instituindo, no âmbito do estado do Rio
de Janeiro, a “Semana da Justiça”.
DORJ de 25/04/2012

Lei nº 6.228 de 27/04/2012
Proíbe a oferta de crédito através de

abordagem pessoal de consumidores nas con
dições que menciona.
DORJ de 02/05/2012

Lei nº 6.229 de 27/04/2012
Cria serviços de ofícios únicos em

comarcas do interior do estado do Rio de Ja
neiro, com o remembramento de serviços
notariais e registrais, extingue serviços notariais
e registrais já desativados, alterandose dispo
sitivos do Código de Organização e Divisão Ju
diciárias do estado do Rio de Janeiro e dando
providências correlatas.
DORJ de 02/05/2012
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Lei nº 12.602 de 03/04/2012
Institui a Semana e o Dia Nacional da

Educação Infantil.
DOU de 04/04/2012

Lei nº 12.603 de 03/04/2012
Altera o inciso I do § 4o do art. 80 da Lei

no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para be
neficiar a educação a distância com a redução
de custos em meios de comunicação que se
jam explorados mediante autorização, conces
são ou permissão do Poder Público.
DOU de 04/04/2012

Lei nº 12.604 de 03/04/2012
Institui a Semana Nacional de Controle

e Combate à Leishmaniose. 
DOU de 04/04/2012

Lei nº 12.605 de 03/04/2012
Determina o emprego obrigatório da

flexão de gênero para nomear profissão ou grau
em diplomas. 
DOU de 04/04/2012

Lei nº 12.607 de 04/04/2012
Altera o § 1o do art. 1.331 da Lei no

10.406, de 10 de janeiro de 2002  Código Ci
vil, no que tange ao critério de fixação da fra
ção ideal e às disposições sobre alienação e lo
cação de abrigos para veículos em condomíni
os edilícios.

Lei nº 12.613 de 18/04/2012
Altera a Lei no 10.735, de 11 de setembro

de 2003, que dispõe sobre o direcionamento de
depósitos à vista captados pelas instituições finan
ceiras para operações de crédito destinadas à po
pulação de baixa renda e a microempreendedores,
e dá outras providências.
DOU de 19/04/2012

Lei nº 12.618 de 30/04/2012
Institui o regime de previdência com

plementar para os servidores públicos federais
titulares de cargo efetivo, inclusive os membros
dos órgãos que menciona; fixa o limite máxi
mo para a concessão de aposentadorias e pen
sões pelo regime de previdência de que trata o
art. 40 da Constituição Federal; autoriza a cria
ção de 3 (três) entidades fechadas de previdên
cia complementar, denominadas Fundação de
Previdência Complementar do Servidor Públi
co Federal do Poder Executivo (FunprespExe),
Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público Federal do Poder Legislativo
(FunprespLeg) e Fundação de Previdência
Complementar do Servidor Público Federal do
Poder Judiciário (FunprespJud); altera dispo
sitivos da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004;
e dá outras providências.
DOU de 02/05/2012

Lei nº 12.619 de 30/04/2012
Dispõe sobre o exercício da profissão de

motorista; altera a Consolidação das Leis do
Trabalho  CLT, aprovada pelo DecretoLei no

5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 9.503,
de 23 de setembro de 1997, 10.233, de 5 de
junho de 2001, 11.079, de 30 de dezembro de
2004, e 12.023, de 27 de agosto de 2009, para
regular e disciplinar a jornada de trabalho e o
tempo de direção do motorista profissional; e
dá outras providências.
DOU de 02/05/2012
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