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O Poder Executivo prestará atendimento
psicossocial às famílias e vítimas de acidentes na
turais, calamidades e eventos de grandes propor
ções. (Lei estadual nº 6023, de 25/08/2011)

Os postos de combustíveis, lavarápidos, transportadoras e em
presas de ônibus urbanos intermunicipais e interestaduais, ins
talados no Estado do Rio de Janeiro, deverão instalar equipa
mentos para tratamento e reutilização da água usada na lava
gem de veículos. (Lei estadual nº 6.034 de 08/11/2011)

Ficam obrigados os locais de diversão, de espetáculos tea
trais, musicais e circenses, as casas de exibição cinemato
gráfica, praças esportivas e similares das áreas de esporte,
cultura e lazer no Estado do Rio de Janeiro, na conformi
dade da presente Lei, a afixarem cartazes, faixas, placas e
outros instrumentos de divulgação informativos sobre a
prática criminosa na emissão e utilização de carteira de
estudantil falsa. (Lei estadual nº 6.035 de 08/09/2011)



BOLETIM DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DA PGCMRJ

EMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL
AGOSTO / SETEMBRO 2011

Lei nº  5.296 de 02/09/2011
Denominase Rua Ankito (19242009), a um

logradouro público inominado no Município do Rio
de Janeiro.
DCM 05/09/2011 p. 4
DORIO 05/09/2011 p. 3

Lei nº  5.297 de 02/09/2011
Altera a Lei n° 5.146/2010, para incluir o “Dia

do Ambulante” no Calendário Oficial do Município
do Rio de Janeiro e dá outras providências.
DCM 05/09/2011 p. 4
DORIO 05/09/2011 p. 3

Lei nº  5.298 de 02/09/2011
Dispõe sobre a implantação do Pólo

Gastronômico, Cultural e Recreativo do Méier.
DCM 05/09/2011 p. 45
DORIO 05/09/2011 p. 3

Lei nº  5.299 de 02/09/2011
Inclui na Lei n° 5.242/2011 a SAPERJ  Sindi

cato dos Árbitros Profissionais do Estado do Rio de
Janeiro, como de utilidade pública.
DCM 05/09/2011 p. 5
DORIO 05/09/2011 p. 3

Lei nº  5.300 de 13/09/2011
Dispõe sobre o Plano de Capitalização do

FUNPREVI e dá outras providências.
DORIO 14/09/2011 p. 34
DCM 15/09/2011 p. 46

Lei nº  5.301 de 28/09/2011
Dispõe sobre a retirada de veículos abando

nados nas vias públicas do Município, e dá outras
providências.
DCM 28/09/2011 p. 4
DORIO 13/10/2011 p. 3

Decreto nº  34.204 de 01/08/2011
Institui, no âmbito da Procuradoria da Dí

vida Ativa, o Programa Dívida Ativa Itinerante,
mediante a facilitação de acesso aos incentivos do
Programa Contribuinte cidadão, a fim de que os con
tribuintes e devedores em geral regularizem sua si
tuação fiscal perante a Dívida Ativa do Município
do Rio de Janeiro.
DORIO 02/08/2011 p. 3

Decreto nº  34.251 de 09/08/2011
Dispõe sobre a realização de Auditorias pela

Controladoria Geral do Município, para análise das
metas de Acordos de Resultado/Contratos de Gestão.
DORIO 10/08/2011 p. 3

Decreto nº  34.252 de 09/08/2011
Dispõe sobre a disponibilização das infor

mações relativas ao andamento das Iniciativas Es
tratégicas e dos Indicadores das Metas Estratégicas,
ao Escritório de Gerenciamento de Projetos e à
Subsecretaria de Monitoramento de Resultados, da
Secretaria Municipal da Casa Civil  CVL.
DORIO 10/08/2011 p. 34
DORIO 11/08/2011 p. 3 Retificação

Decreto nº  34.258 de 10/08/2011
Dispõe sobre autorização para provimento

e posse dos servidores da Guarda Municipal do Rio
de Janeiro  GMRio, na forma que menciona.
DORIO 11/08/2011 p. 3

Decreto nº  34.259 de 09/08/2011
Dispõe sobre o reajuste de parcelas específicas

que compõem a remuneração dos servidores da Guar
da Municipal  GMRio, na forma que menciona.
DORIO 11/08/2011 p. 3

Decreto nº  34.260 de 11/08/2011
Revoga o Decreto n° 30.630, e 27 de abril de

2009 na forma que menciona.
DORIO 12/08/2011 p. 3

Decreto nº  34.300 de 16/08/2011
Cria Comissão de Avaliação de Impacto Ur

banístico dos Empreendimentos Minha Casa Minha
Vida na Área de Planejamento 5 e dá outras provi
dências.
DORIO 17/08/2011 p. 3

Decreto nº  34.301 de 16/08/2011
Cria  o Comitê Organizador da Cidade do

Rio de Janeiro para a Conferência das Nações Uni
das sobre o Desenvolvimento Sustentável  Rio +20.
DORIO 17/08/2011 p. 3

Decreto nº  34.315 de 19/08/2011
Cria Grupo de Análise de Empreendimen

tos para avaliação da viabilidade dos projetos in
cluídos no Plano Nacional de Habitação – “Minha
Casa, Minha Vida”.
DORIO 22/08/2011 p. 3
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Decreto nº  34.316 de 19/08/2011
Dispõe sobre implantação de ações

institucionais da Prefeitura da Cidade do Rio de Ja
neiro em apoio à comemoração do Dia Mundial sem
Carro  22 de setembro  e dá outras providências.
DORIO 22/08/2011 p. 34

Decreto nº  34.319 de 19/08/2011
Cria a Área de Especial Interesse Ambiental

das Serras de Inhoaíba, Cantagalo e Santa Eugênia
na Área de Planejamento 5.
DORIO 22/08/2011 p. 46

Decreto nº  34.325 de 25/08/2011
Institui o Sistema de Avaliação e Incentivo

para a Qualificação dos Permissionários/
Autorizatários e seus Auxiliares, operadores do Ser
viço de Transporte Individual de Passageiros em Ve
ículos de Aluguel à Taxímetro da Cidade do Rio de
Janeiro, denominado  TÁXI BOA PRAÇA.
DORIO 26/08/2011 p. 34

Decreto nº  34.370 de 29/08/2011
Altera a redação do Decreto n° 33.763, de 05

de maio de 2011, na forma que menciona.
DORIO 30/08/2011 p. 15

Decreto nº  34.371 de 29/08/2011
Altera o Decreto n° 33.442, de 28 de fevereiro

de 2011, na forma que menciona.
DORIO 30/08/2011 p. 15

Decreto nº  34.373 de 30/08/2011
Convoca a 1° Conferência municipal sobre

Transparência e Controle social e dá outras provi
dências.
DORIO 31/08/2011 p. 3

Decreto nº  34.377 de 31/08/2011
Institui ESTADO DE ALERTA CONTRA A

DENGUE e dispõe sobre a prevenção e o controle da
transmissão e atenção primária à saúde nos casos
de dengue na Cidade do Rio de Janeiro e dá outras
providências.
DORIO 01/09/2011 p. 35

Decreto nº 34.435 de 14/09/2011
Altera o Decreto n° 31.566 de 11 dezembro

de 2009.
DORIO 15/09/2011 p. 3

Decreto nº 34.436 de 14/09/2011
Regulamenta o cadastro de Sócio operador

e as alterações do quadro social das permissionárias
do Serviço de Transporte Público Urbano Local
(STPL).
DORIO 15/09/2011 p. 34

Decreto nº 34.437 de 15/09/2011
Altera o Decreto n° 32.842, de 1° de outubro

de 2010, na forma que menciona.
DORIO 16/09/2011 p. 3

Decreto nº 34.442 de 20/09/2011
Dispõe sobre o uso da rede aérea em

logradouros públicos do Município do Rio de Janei
ro e dá outras providências.
DORIO 21/09/2011 p. 34

Decreto nº 34.443 de 20/09/2011
Cria o Parque Natural Municipal da Barra

da Tijuca.
DORIO 21/09/2011 p. 5

Decreto nº 34.444 de 21/09/2011
Dispõe sobre a delegação de competência

para encerramento dos contratos e anulação de atos
de autorização de despesa do Instituto Rio 2016.
DORIO 22/09/2011 p. 3

Decreto nº 34.445 de 21/09/2011
Estabelece procedimentos para cumprimen

to do decreto n° 34377, de 31 de agosto de 2011, nas
obras de construção civil.
DORIO 21/09/2011 p. 3

Decreto nº 34.446 de 21/09/2011
Denomina a ciclovia situada na Avenida

Pasteur, na Urca.
DORIO, 21/09/2011 p.3

Decreto nº 34.447 de 22/09/2011
Divulga a relação atualizada dos subtítulos

criados até 02 de setembro de 2011.
DORIO 23/09/2011 p. 320

Decreto nº 34.481 de 22/09/2011
Dispõe sobre os locais para estacionamento

de bicicletas, na forma que menciona. .
DORIO, 22/09/2011 p. 29

Decreto nº 34.482 de 26/09/2011
Determina o tombamento definitivo e cria a

área de entorno de bem tombado Instituto Bom Pas
tor, situado na Rua Bom Pastor n” 481, na Tijuca 
VIII R.A.
DORIO, 26/09/2011 p. 3

Decreto Legislativo nº 942 de 02/08/2011
Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de

Contas do Município do Rio de Janeiro, favorável às
contas de gestão da Mesa Diretora da Câmara Mu
nicipal do Rio de Janeiro relativas ao exercício de
2008.
DCM 03/08/2011 p. 4
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Lei Complementar nº 142 de 08/08/2011
Altera a redação dos artigos 27,29,30 e 41 da

Lei Complementar nº 63, de 1º de agosto de 1990,
que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Con
tas do Estado do Rio de Janeiro.
DORJ  09/08/2011

Lei nº 6.017 de 10/08/2011
Autoriza o poder executivo a contratar ope

ração de crédito externo, na forma em que mencio
na, junto ao Banco de Desenvolvimento da América
Latina  CAF, e dá outras providências.
DORJ de 11/08/2011

Lei nº 6.018 de 12/08/2011
Altera a lei nº 3266, de 6 de outubro de 1999,

que “proíbe a cobrança de icms nas contas de servi
ços públicos estaduais a igrejas e templos de qual
quer culto.”
DORJ de 15/08/2011

Lei nº 6.019 de 24/08/2011
Altera dispositivos do Código de Organiza

ção e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro
e dá outras providências.
DORJ de 25/08/2011

Lei nº 6.020 de 24/08/2011
Considera de Utilidade Pública Estadual o

Centro de Reabilitação e Cidadania Kairós.
DORJ de 25/08/2011

Lei nº 6.021 de 24/08/2011
Declara de Utilidade Pública o Grupo de

Apoio à Adoção de Rio das Ostras  ADOTE.
DORJ de 25/08/2011

Lei nº 6.022 de 24/08/2011
Considera de Utilidade Pública a Associa

ção Camp – Teresópolis – Associação Círculo de Ami
gos do Menino Patrulheiro de TeresópolisRJ.
DORJ de 25/08/2011

Lei nº 6.023 de 25/08/2011
Dispõe sobre o atendimento psicológico e so

cial às famílias de vítimas de acidentes naturais, ca
lamidades e eventos de grande proporção, por parte
do poder executivo.
DORJ de 26/08/2011

Lei nº 6.024 de 25/08/2011
Concede aumento aos servidores da Assem

bléia Legislativa e Tribunal de Contas.
DORJ de 26/08/2011

Lei nº 6.025 de 25/08/2011
Dispõe sobre a composição das perdas

remuneratórias dos servidores do quadro perma
nente dos serviços auxiliares do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 26/08/2011

Lei nº 6.026 de 29/08/2011
Antecipa as datas de implementação da

majoração vencimental estabelecida pela lei nº 5.539,
de 10 de setembro de 2009, concede majoração
vencimental aos servidores públicos civis de que
tratam as leis nº 1.614, de 24 de janeiro de 1990, 5.584,
de 02 de dezembro de 2009, e 1.348, de 23 de setem
bro de 1988, e dá outras providências.
DORJ de 30/08/2011

Lei nº 6.027 de 29/08/2011
Dispõe sobre a criação do cargo de Professor

Docente I de regime de 30 horas semanais, estrutura
o quadro base da carreira de Magistério Público Es
tadual e dá outras providências.
DORJ de 30/08/2011

Lei nº 6.028 de 29/08/2011
Majora vencimentos básicos dos integran

tes do quadro permanente de pessoal da Fundação
de Apoio à Escola Técnica – FAETEC e dá outras pro
vidências.
DORJ de 30/08/2011

EMENTÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL
AGOSTO / SETEMBRO 2011
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Lei nº 6.029 de 30/08/2011
Declara de utilidade pública a “Câmara dos

Dirigentes Lojistas de Maricá”.
DORJ de 31/08/2011

Lei nº 6.032 de 06/09/2011
Regulamenta o artigo 336 da Constituição

do Estado do Rio de Janeiro.
DORJ 08/09/2011

Lei nº 6.033 de 06/09/2011
Cria o Programa de Assistência aos Vitima

dos com Acidente Vascular Cerebral – AVC no esta
do do Rio de Janeiro e dá outras providências.
DORJ 08/09/2011

Lei nº 6.034 de 08/11/2011
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos

de combustíveis, lavarápidos, transportadoras e
empresas de ônibus urbanos intermunicipais e in
terestaduais, localizados no estado do Rio de Janei
ro, a instalarem equipamentos de tratamento e
reutilização da água usada na lavagem de veículos.
DORJ 09/09/2011

Lei nº 6.035 de 08/09/2011
Obriga a afixação de cartazes informativos

sobre prática criminosa na emissão e utilização de
carteira estudantil falsa, nos locais que menciona.
DORJ 09/09/2011

Lei nº 6.036 de 09/09/2011
Consolida as leis que dispõem sobre nomes

dados as vias, próprios e logradouros públicos no
estado do Rio de Janeiro.
DORJ 12/09/2011

Lei nº 6.038 de 13/09/2011
Cria a Delegacia Especial da Criança e do

Adolescente Desaparecidos.
DORJ 14/09/2011

Lei nº 6.040 de 15/09/2011
Altera o artigo 1º da Lei nº 3269, de 15 de

outubro de 1999, que “Dispõe sobre a criação da li
cença para doação de sangue no serviço público es
tadual”.
DORJ 16/09/2011

Lei nº 6.041 de 15/09/2011
Institui o Fundo Especial da Assembléia

Legislativa.
DORJ 16/09/2011

Lei nº 6.043 19/09/2011
Dispõe sobre a qualificação de entidades sem

fins lucrativos como organizações sociais, no âmbi
to da saúde, mediante contrato de gestão, e dá ou
tras providências.
DORJ 20/09/2011

Lei nº 6.045 de 19/09/2011
Altera dispositivos da Lei nº 4103, de 12 de

maio de 2003, que “Dispõe sobre a disponibilização,
na internet, de informações relativas aos atos, con
tratos e licitações, no âmbito do poder público do
estado do Rio de Janeiro”.
DORJ 20/09/2011

Lei nº 6.047 de 19/09/2011
Altera a lei nº 3368, de 7 de janeiro de 2000,

que “Regulamenta o artigo 340 da Constituição Es
tadual e dá outras providências”.
DORJ 20/09/2011

Lei nº 6.052 de 23/09/2011
Dispõe sobre a simplificação do atendimen

to público, ratifica a dispensa do reconhecimento de
firma e a autenticação em documentos produzidos
no brasil, institui a “carta de serviços ao cidadão” e
a “pesquisa de satisfação do usuário de serviços
públicos” e dá outras providências.
DORJ 26/09/2011

Lei nº 6.054 de 28/09/2011
Autoriza o poder executivo a doar bens

móveis a municípios situados no estado do Rio de
Janeiro e dá outras providências.
DORJ 29/09/2011

Lei nº 6.055 de 28/09/2011
Institui a Campanha de Conscientização

sobre Câncer de Próstata.
DORJ 29/09/2011

Lei nº 6.056 de 28/09/2011
Declara o município de Rio das Ostras “Ca

pital do Jazz & Blues” no estado do Rio de Janeiro.
DORJ 29/09/2011
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EMENTÁRIO LEGISLATIVO FEDERAL
AGOSTO / SETEMBRO  2011

Lei nº 12.466 de 24/08/2011
Acrescenta arts. 14A e 14B à Lei no 8.080, de

19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condi
ções para a promoção, proteção e recuperação da saú
de, a organização e o funcionamento dos serviços cor
respondentes e dá outras providências”, para dispor
sobre as comissões intergestores do Sistema Único de
Saúde (SUS), o Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems) e suas respectivas
composições, e dar outras providências.
DOU de 25/08/2011

Lei  nº 12.467 de 26/08/2011
Dispõe sobre a regulamentação do exercício

da profissão de Sommelier.
DOU de 29/08/2011

Lei nº 12.468 de 26/08/2011
Regulamenta a profissão de taxista; altera a

Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974; e dá outras
providências.
DOU de 29/08/2011

Lei nº 12.469 de 26/08/2011
Altera os valores constantes da tabela do

Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e altera as
Leis nos 11.482, de 31 de maio de 2007, 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
9.656, de 3 de junho de 1998, e 10.480, de 2 de julho de
2002.
DOU de 29/08/2011

Lei nº 12.470 de 31/08/2011
Altera os arts. 21 e 24 da Lei no 8.212, de 24

de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Cus
teio da Previdência Social, para estabelecer alíquota
diferenciada de contribuição para o
microempreendedor individual e do segurado facul
tativo sem renda própria que se dedique exclusiva
mente ao trabalho doméstico no âmbito de sua resi
dência, desde que pertencente a família de baixa ren
da; altera os arts. 16, 72 e 77 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Benefícios
da Previdência Social, para incluir o filho ou o irmão
que tenha deficiência intelectual ou mental como
dependente e determinar o pagamento do salário
maternidade devido à empregada do
microempreendedor individual diretamente pela

Previdência Social; altera os arts. 20 e 21 e acrescen
ta o art. 21A à Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993
 Lei Orgânica de Assistência Social, para alterar
regras do benefício de prestação continuada da pes
soa com deficiência; e acrescenta os §§ 4o e 5o ao art.
968 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002  Códi
go Civil, para estabelecer trâmite especial e simpli
ficado para o processo de abertura, registro, altera
ção e baixa do microempreendedor individual.
DOU de 01/09/2011

Lei nº 12.472 de 01/09/2011
Acrescenta § 6o ao art. 32 da Lei no 9.394, de

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, incluindo os símbolos
nacionais como tema transversal nos currículos do
ensino fundamental.
DOU de 02/09/2011

Lei nº 12.483 de 08/09/2011
Acresce o art. 19A à Lei no 9.807, de 13 de

julho de 1999, que estabelece normas para a organi
zação e a manutenção de programas especiais de
proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, ins
titui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e
a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a prote
ção de acusados ou condenados que tenham volun
tariamente prestado efetiva colaboração à investi
gação policial e ao processo criminal.
DOU de 09/09/2011

Lei  nº 12.487 de 15/09/2011
Institui, no âmbito do Ministério da Educa

ção, o plano especial de recuperação da rede física
escolar pública, com a finalidade de prestar assis
tência financeira para recuperação das redes físicas
das escolas públicas estaduais, do Distrito Federal e
municipais afetadas por desastres.
DOU de 16/09/2011

Lei nº 12.999 de 29/09/2011
Autoriza a União a transferir recursos fi

nanceiros aos Municípios e ao Distrito Federal, com
a finalidade de prestar apoio financeiro à manuten
ção de novos estabelecimentos públicos de educa
ção infantil, e dá outras providências.
DOU de 30/09/2011
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