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Os fornecedores que disponibilizam a contratação de produtos e serviços pela internet
ou telefone, para o Estado do Rio de Janeiro, deverão comunicar o consumidor, por
escrito, a seguinte mensagem: “Prezado cliente: Este produto ou serviço poderá ser
cancelado no prazo de 7 (sete) dias, a contar da adesão ao contrato ou do ato de rece-
bimento do produto ou serviço, com direito à devolução dos valores pagos, monetaria-
mente atualizados”. (Lei estadual nº 6322, de 19/09/2012)

Ficam as operadoras de telefonia proibidas de cobrarem taxas de usuários dos ser-
viços que liguem para a própria operadora. (Lei estadual nº 6320, de 19/09/2012)

São vedados a instalação e o funcionamento de sinaleiras sonoras de entrada e
saída de veículos em edificações situadas em bairros e logradouros residenciais
do Município.(Lei municipal nº 5.526, de 25/09/2012)

Os estabelecimentos que produzem e confeccionam carimbos profissionais, ficam
obrigados a requerer a apresentação da identidade profissional, expedida pelo
respectivo Conselho Profissional, para a confecção dos mesmos, sob pena de
multa.(Lei municipal nº 5.522, de 19/09/2012)

Os hospitais e as maternidades públicas e privadas do Município do
Rio de Janeiro ficam obrigados a colocar, no recém-nascido, pulseira
de identificação com sensor eletrônico sonoro, imediatamente após o
parto. (Lei municipal nº 5.514, de 30/08/2012)

Fica proibida a cobrança antecipada nos bares, restaurantes e esta-
belecimentos comerciais similares localizados no Município do Rio de
Janeiro. (Lei municipal nº 5.505, de 17/08/2012)
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EMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL
AGOSTO/SETEMBRO 2012

Lei nº 5.496 de 01/08/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva

das vagas para admissão de detentos em regime semi-
aberto pelas empresas contratadas pela Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro e dá outras providênci-
as.
DCM 02/08/2012 p. 3,
DORIO 22/08/2012 p. 2.

Lei nº 5.497 de 17/08/2012
Proíbe a cobrança de consumação mínima

em bares, restaurantes, boates, casas noturnas e
congêneres, e dá outras providências.
DCM 20/08/2012 p.3-4.

Lei nº 5.498 de 17/08/2012
Dispõe sobre a temperatura adequada nas

salas de aula das instituições de ensino localizadas
no Município do Rio de Janeiro.
DCM 20/08/2012 p-4.

Lei nº 5.499 de 17/08/2012
Proíbe a venda a crianças de produtos po-

tencialmente perigosos ou nocivos I saúde nos su-
permercados, hipermercados, mercados, merceari-
as, padarias, armazéns e congêneres da Cidade do
Rio de Janeiro.
DCM 20/08/201 p.4.

Lei nº 5.500 de 17/08/2012
Tomba por seu valor histórico, cultural, soci-

al e de lazer, a União Cívica e Progresso de Vigário
Geral, na XXXI Administração Regional do Municí-
pio do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
DCM 20/08/2012 p. 4.

Lei nº 5.501 de 17/08/2012
Tomba, come bem de natureza imaterial da

Cidade do Rio de Janeiro, a Rede Mackenzie, no Bair-
ro da Barra da Tijuca.
DCM 20/08/2012 p.4.

Lei nº 5.502 de 17/08/2012
Veda o emprego de práticas que estimulem

o aumento de velocidade por motociclistas profissio-
nais no Município do Rio de Janeiro e dá outras pro-
vidências.
DCM 20/08/2012 p. 4-5.

Lei nº 5.503 de 17/08/2012
Cria Área de Especial Interesse Cultural-

AEIC do Quilombo Sacopã.
DCM 20/08/2012 p. 5.

Lei nº 5.504 de 17/08/2012
Institui o crédito dos minutos pagos e não uti-

lizados nos estacionamentos públicos e privados na
forma que menciona.
DCM 20/08/2012 p. 5.

Lei nº 5.505 de 17/08/2012
Dispõe sobre a proibição de cobrança ante-

cipada em bares, restaurantes e similares.
DCM 20/08/2012 p. 5.

Lei nº 5.506 de 17/08/2012
Dispõe sobre os Núcleos de Proteção e Vi-

gilância a Vida e a Saúde do Trabalhador.
DCM 20/08/2012 p.5.

Lei nº 5.507 de 17/08/2012
Dispõe sobre a criação das “Ca1çadas Eco-

lógicas” no Município do Rio de Janeiro, e dá outras
providências.
DCM 20/08/2012 p. 5-6.

Lei nº 5.508 de17/08/2012
Regulamenta o uso de vagas de estaciona-

mento em frente aos hospitais localizados no Municí-
pio e dá outras providências.
DCM 20/08/2012 p. 6.

Lei nº 5.509 de 17/08/2012
Cria e delimita o Bairro Colônia Juliano

Moreira na XVI R.A. - Jacarepaguá.
DCM 20/08/2012 p.6.
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Lei nº 5.510 de 17/08/2012
Dispõe sobre o reaproveitamento do materi-

al orgânico proveniente da poda de árvores e da co-
leta do lixo de feiras-livres no âmbito do Município
do Rio de Janeiro e dá outras providências.
DCM 20/08/2012 p. 6.

Lei nº 5.511 de 17/08/2012
Permite a soltura de balões artesanais sem

fogo no Município do Rio de Janeiro.
DCM 20/08/2012 p. 6-7.

Lei nº 5.512 de 17/08/2012
Altera a forma de cobrança de pedágio na

Avenida Carlos Lacerda - Linha Amarela e dá ou-
tras providências.
DCM 20/08/2012 p. 7.

Lei nº 5.513 de 17/08/2012
Cria o Selo Aprendiz Carioca visando esta-

belecer urna parceria entre as empresas que cum-
prem a Lei n° 5.598/2005 e o Poder Púb1ico.
DCM 20/08/2012 p. 7.

Lei nº 5.514 de 30/08/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade de se utilizar

pulseira com sensor eletrônico sonoro, para identifi-
cação e segurança de recém-nascido, nos hospitais
e nas maternidades públicas e privadas na Cidade do
Rio de Janeiro e dá outras providências.
DCM 31/08/2012 p. 3.

Lei nº 5.515 de 30/08/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade das empre-

sas fornecedoras de bens ou prestadoras de serviços
de disponibilizarem outras opções de pagamento aos
consumidores durante o período de greve na Cidade
do Rio de Janeiro e dá outras providências.
DCM 31/08/2012 p. 3.

Lei nº 5.516 de 30/08/2012
Dispõe sobre a proibição da comercialização,

distribuição e uso da serpentina metálica no Municí-
pio do Rio de Janeiro.
DCM 31/08/2012 p. 3-4.

Lei nº 5.517 de 30/08/2012
Declara de utilidade pública, para fins de de-

sapropriação, o imóvel localizado na Av. Brasil entre
os números 28560 e 31156, Realengo, e dá outras
providências.
DCM 31/08/2012 p. 4

Lei nº 5.518 de 14/09/2012
Obriga a publicação de informações

ambientais, para atividades e empreendimentos no
âmbito municipal sujeitos a licenciamento ambiental,
na forma que menciona.
DCM 17/09/2012 p. 3

Lei nº 5.520 de 14/09/2012
Declara como de Especial Interesse Social

para fins de urbanização e regularização a área que
menciona.
DORIO 17/09/2012 p. 2-3
DCM 18/09/2012 p. 4-5

Lei nº 5.521 de 14/09/2012
Declara como de Especial Interesse Social,

para fins de urbanização e regularização urbanística e
fundiária, a área que menciona e estabelece os res-
pectivos padrões especiais de urbanização.
DORIO 17/09/2012 p. 3-4
DCM 18/09/2012 p. 5-6

Lei nº 5.522 de 19/09/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresen-

tação de identidade profissional para a confecção de
carimbos profissionais e dá outras providências.
DCM 20/09/2012 p. 3

Lei nº 5.523 de 12/09/2012
Dispõe sobre a temperatura adequada nas

dependências dos estabelecimentos de saúde locali-
zados no Município do Rio de Janeiro.
DCM 20/09/2012 p. 3

Lei nº 5.524 de 25/09/2012
Torna obrigatório o uso de equipamentos in-

teligentes nos mictórios, descargas e torneiras, na
forma que menciona.
DCM 26/09/2012 p. 3

Lei nº 5.525 de 25/09/2012
Declara de funcionamento permanente a

realização semanal das feiras livres o Município do
Rio de janeiro.
DCM 26/09/2012. p. 3-4

Lei nº 5.526 de 25/09/2012
Veda a instalação e funcionamento de sina-

leiras sonoras de entrada e saída de veículos em
edificações situadas em bairros e logradouros
residenciais.
DCM 26/09/2012 p. 4
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Lei nº 5.527 de 25/09/2012
Modifica a Lei n° 2.324, de 15 de maio de

1995, que assegura às pessoas com deficiência prio-
ridade na ocupação das vagas nos estacionamentos
de veículos de propriedade privada, situados no Mu-
nicípio.
DCM 26/09/2012 p. 4

Lei nº 5.528 de 25/09/2012
Proíbe a comercialização de lanches acom-

panhados de brindes e brinquedos, em estabelecimen-
tos comerciais situados no âmbito do Município do
Rio de Janeiro, na forma que menciona .
DCM 26/09/2012 p. 4-5

Lei nº 5.529 de 25/09/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos

hipermercados, supermercados e afins, após o regis-
tro das mercadorias, entregar ao consumidor a mer-
cadoria devidamente embalada.
DCM 26/09/2002 p. 5

Lei nº 5.530 de 25/09/2012
Declara como de especial interesse social,

para fins de regularização, a área denominada Con-
junto Habitacional Ipase e estabelece os respectivos
padrões especiais de urbanização.
DCM 26/09/2012 p. 5

Lei nº 5.531 de 25/09/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação

de cartazes com informações sobre a necessidade
de fazer os exames de prevenção de cânceres de
colo uterino, mama e de próstata na cidade do Rio de
Janeiro e dá outras providências.
DCM 26/09/2012 p. 6

Lei nº 5.532 de 25/09/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade da devolu-

ção integral e em espécie do troco, para os estabele-
cimentos situados na cidade do Rio de Janeiro, que
forneçam produtos ou serviços diretamente ao con-
sumidor.
DCM 26/09/2012 p. 6

Decreto nº 30.110 de 15/08/2012
Dispõe sobre a estrutura organizacional da

Secretaria Municipal de Educação - SME.
DORIO 16/08/2012 p. 2.

Decreto nº 36.014 de 30/07/2012
Altera o Decreto n° 25.539, de 12 de julho

de 2005.
DORIO 31/07/2012 p. 2.

Decreto nº 36.017 de 30/07/2012
Prorroga o prazo estabelecido no Decreto n°

35.492, de 24 de abril de 2012.
DORIO 31/07/2012 p. 3.

Decreto nº 36.062 de 07/08/2012
Dispõe sobre a estrutura organizacional da

Secretaria Municipal de Educação - SME.
DORIO 08/08/2012 p. 2.

Decreto nº 36.063 de 07/08/2012
Desafeta de uso comum do povo, destinado

a via de circulação, para bem de uso dominical as
áreas que menciona.
DORIO 08/08/2012 p. 2 - 3.

Decreto nº 36.111 de 15/08/2012
Declara a Cidade do Rio de Janeiro CIDA-

DE OLIMPICA e dá outras providências.
DORIO 16/08/2012 p. 3.

Decreto nº 36.112 de 15/08/2012
Regulamenta a Lei n° 5.492, de 19 de julho

de 2012, que estabelece normas e condições para
exploração do Serviço de Transporte de Passageiros
em Veículos de Aluguel a Taximetro - Taxi no Muni-
cípio do Rio de Janeiro e dá outras providências.
DORIO 16/08/2012 p. 3.

Decreto nº 36.113 de 21/08/2012
Dispõe sobre a estrutura organizacional da

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL.
DORIO 22/008/2012 p. 2-3.

Decreto nº 36.114 de 21/08/2012
Delega a competência a quem menciona.

DORIO 22/08/2012 p. 3.

Decreto nº 36.115 de 21/08/2012
Declara de utilidade pública, para fins de de-

sapropriação, o imóvel sito I Praça Tiradentes n° 79/
81 - Centro, atualmente ocupado pela Associação
Centro Cultural Estudantina.
DORIO 22/08/2012 p. 3.
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Decreto nº 36.116 de 21/08/2012
Determina o tombamento provisório do imó-

vel sito I Praga Tiradentes n° 79/81 - Centro, atual-
mente ocupado pela Associação Centro Cultural
Estudantina.
DORIO 22/08/2012 p. 3.

Decreto nº 36.117 de 22/08/2012
Dispõe sobre o Cartão de Gratuidade de Es-

tacionamento para idoso em estacionamentos
públicos.DORIO 23/08/2012 p. 2.

Decreto nº 36.176 de 29/08/2012
Cria a Feira Rio Antigo da Rua do Lavradio

e dá outras providências.
DORIO 30/08/2012 p. B.

Decreto nº 36.177 de 29/08/2012
Revoga o decreto N°34.294, de 15 de agos-

to de 2011.
DORIO 30/08/2012 p. 8.

Decreto nº 36.178 de 30/08/2012
Cria Comissão Técnica para assessorar a

Comissão de Licitação da Empresa Municipal de Ur-
banização - RIO-URBE nas licitações para
contratação de gerenciamento de projetos e obras e
de desenvolvimento de projetos de Arquitetura para
implantação de equipamentos necessários a realiza-
ção dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
DORIO 31/08/2012 p. 2.

Decreto nº 36.179 de 30/08/2012
Declara de utilidade pública, para fins de de-

sapropriação, os imóveis que menciona.
DORIO 31/08/2012 p. 2.

Decreto nº 36.180 de 30/08/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação

de placa de identificação nas obras realizadas no Mu-
nicípio do Rio de Janeiro.
DORIO 31/08/2012 p. 2-3

Decreto nº 36.176 de 29/08/2012
Cria a Feira Rio Antigo da Rua do Lavradio

e dá outras providências.
DORIO 30/08/2012 p. 8

Decreto nº 36.178 de 30/08/2012
Cria Comissão Técnica para assessorar a

Comissão de Licitação da Empresa Municipal de Ur-
banização - RIO-URBE nas licitações para
contratação de gerenciamento de projetos e obras e
de desenvolvimento de projetos de Arquitetura para
implantação de equipamentos necessários à realiza-
ção dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
DORIO 31/08/2012 p. 2

Decreto nº 36.179 de 30/08/2012
 Declara de utilidade pública, para fins de de-

sapropriação, os imóveis que menciona.
DORIO 31/08/2012 p. 2

Decreto nº 36.180 de 30/08/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação

de placa de identificação nas obras realizadas no Mu-
nicípio do Rio de Janeiro.
DORIO 31/08/2012 p. 2-3

Decreto nº 36.184 de 03/09/2012
Altera o artigo 10 do Decreto n° 13.728 de

02 de março de 1995.
DORIO 04/09/2012 p. 2

Decreto nº 36.201 de 06/09/2012
Dispõe sobre o Programa de Desenvolvimen-

to Cultural Carioca de Ritmo e Poesia.
DORIO 10/09/2012 p. 6

Decreto nº 36.202 de 06/09/2012
Institui o Conselho Municipal de Moda e dá

outras providências.
DORIO 10/09/2012 p. 6-7

Decreto nº 36.205 de 12/09/2012
Cria o Polo Gastronômico, Comercial e Cul-

tural de Vila Isabel e dá outras providências. .
DORIO 13/09/2012 p. 2

Decreto nº 36.206 de 12/09/2012
Cria o Polo Grajaú - Gastronomia, Comércio

e Lazer e dá outras providências. .
DORIO 13/09/2012 p. 2.
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Decreto nº 36207 de 12/09/2012
Regulamenta, no Município do Rio de Janei-

ro, o funcionamento de estabelecimentos denomina-
dos Centros de Inclusão Digital CID (lan houses).
DORIO 13/09/2012 p. 3
DORIO 18/09/2012 p. 11-12 Republicação

EMENTÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL
AGOSTO/SETEMBRO 2012

Lei nº 6.303 de 24/08/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade de farmacias

e drogarias, que fazem parte do programa farmácia
popular, a disponibilizarem, gratuitamente, balanças
em locais visíveis.
DORJ de 27/08/2012

Lei nº 6.304 de 28/08/2012
Dispõe sobre a incorporação da Fundação

Estatal dos Institutos de Saúde e da Fundação Esta-
tal dos Hospitais Gerais pela Fundação Estatal dos
Hospitais de Urgência, e altera a denominação da
Fundação Estatal dos Hospitais de Urgência para Fun-
dação Saúde do Estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 29/08/2012

Lei nº 6.305 de 29/08/2012
Altera a lei nº 5.645/2010 e inclui no calen-

dário turístico oficial do estado do Rio de Janeiro, a
“Festa do Aipim” que se realiza no mês de julho na
cidade de Nova Iguaçu.
DORJ de 30/08/2012

Lei nº 6.306 de 29/08/2012
Autoriza o poder executivo a instituir, no

âmbito do estado do Rio de Janeiro, o Programa Cão-
Guia e dá outras providências.
DORJ de 30/08/2012

Lei nº 6.307 de 29/08/2012
Institui o Dia Estadual do Diagnóstico Pre-

coce do HIV e dá outras providências.
DORJ de 30/08/2012

Lei nº 6.308 de 29/08/2012
Altera a lei nº 5645, de janeiro de 2010, in-

cluindo no calendário oficial do estado do Rio de Ja-
neiro, a semana estadual de informação e
conscientização sobre o transtorno do déficit de aten-
ção com hiperatividade - TDAH.
DORJ de 30/08/2012

Lei nº 6.309 de 31/08/2012
Altera a redação do art. 3º da lei nº 5.355, de

23 de dezembro de 2008 e do anexo da lei nº 6.114,
de 19 de dezembro de 2011.
DORJ de 30/08/2012

Lei nº 6.310 de 31/08/2012
Altera a lei nº 5.645, de 06 de dezembro de

2010, para instituir no calendário oficial do estado do
Rio de Janeiro, a Semana Estadual da Saúde do Ido-
so, na forma que menciona.
DORJ de 30/08/2012

Lei nº 6.312 de 03/09/2012
Institui o Documento de Enquadramento

Urbanístico e Ambiental - DEUA a ser apresentado
ao consumidor pelas prestadoras de serviços públicos
no estado do Rio de Janeiro.
DORJ dev04/09/2012

Lei nº 6.314 de 13/09/2012
Altera a lei nº 5.645, de 06 de janeiro de 2010,

instituindo, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a
“Semana do Motociclismo Responsável”.
DORJ  de 14/09/2012

Lei nº 6.316 de 13/09/2012
Estabelece que a Secretaria Estadual de Saú-

de promova campanha de esclarecimentos, mostran-
do o elo entre hipertensão arterial e acidente vascular
cerebral – avc, no âmbito do estado do Rio de Janei-
ro.
DORJ de 14/09/2012

Lei nº 6.320 de 19/09/2012
Proíbe as operadoras de telefonia de cobra-

rem taxas de usuários dos serviços que liguem para
a própria operadora.
DORJ de 20/09/2012

Decreto nº 36.270 de 26/09/2012
Dispõe sobre os critérios para a elaboração

de projetos hidráulico-sanitários de estações de tra-
tamento de esgotos sanitários.
DORIO 27/09/2012 p. 2
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Lei nº  6.321 de 19/09/2012
Altera a lei nº 6.103, de 8 de dezembro de

2011, que dispõe sobre a regulamentação da cobran-
ça de taxa de conveniência pelas empresas
prestadoras de serviço de venda de ingressos pela
internet ou telefone no estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 20/09/2012

Lei nº 6.322 de 19/09/2012
Dispõe sobre a divulgação de mensagem ao

consumidor quando da contratação de produtos e ser-
viços pela internet ou telefone.
DORJ de 20/09/2012

Lei nº 6.323 de 19/09/2012
Autoriza o poder executivo a parcelar em até

12 (doze) vezes as multas aplicadas aos veículos
automotores no âmbito do estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 20/09/2012

Lei nº 6.324 de 19/09/2012
Institui o programa sobre o combate ao pre-

conceito contra pessoa com deficiência, nas escolas
da rede pública e privada, no âmbito do estado do
Rio de Janeiro.
DORJ de 20/09/2012

Lei nº 6.325 de 24/09/2012
Autoriza a outorga de subsídio pelo estado

visando à ampliação do escopo do sistema de esgo-
tamento sanitário do distrito de Praia Seca, anterior-
mente previsto no contrato de concessão pública de
serviços e obras dos municípios de Araruama,
Saquarema e Silva Jardim.
DORJ de 24/09/2012

Lei nº 6.326 de 26/09/2012
Obriga os parques de diversões e circos a

afixarem, nas bilheterias, de forma visível ao consu-
midor, o certificado de aprovação, a autorização para
o funcionamento e o alvará de licença, em todo o
estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 27/09/2012

EMENTÁRIO LEGISLATIVO FEDERAL
AGOSTO/SETEMBRO 2012

Lei nº 12.703 de 07/08/2012
Altera o art. 12 da Lei no 8.177, de 1o de

março de 1991, que estabelece regras para a
desindexação da economia e dá outras providências,
o art. 25 da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997,
que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobi-
liário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e
dá outras providências, e o inciso II do art. 167 da
Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe
sobre os registros públicos e dá outras providências.
DOU de 08/08/2012

Lei nº 12.711 de 29/08/2012
Dispõe sobre o ingresso nas universidades

federais e nas instituições federais de ensino técnico
de nível médio e dá outras providências.
DOU de 08/08/2012

Lei nº 12.714 de 14/09/2012
Dispõe sobre o sistema de acompanhamen-

to da execução das penas, da prisão cautelar e da
medida de segurança.
DOU de 17/09/2012

Lei nº 12.719 de 26/09/2012
Altera o inciso III do art. 2o da Lei no 11.476,

de 29 de maio de 2007, para permitir que os portado-
res de diploma de técnico de nível médio em Enologia
e os alunos que ingressaram em curso deste nível até
29 de maio de 2007 possam exercer a profissão de
enólogo, e dá outras providências.
DOU de 27/09/2012

Lei nº 12.720 de 27/09/2012
Dispõe sobre o crime de extermínio de seres

humanos; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 - Código Penal; e dá outras provi-
dências.
DOU de 27/09/2012
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