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Fica proibido, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, que postos de com
bustíveis permitam preencher o tanque de combustível dos veículos após
o travamento automático de segurança da bomba de abastecimento.
(Lei estadual nº 6964 de 16/01/2015)

Fica obrigatória a divulgação do serviço DisqueDenúncia Nacional de Vio
lência contra a Mulher, o Disque 180 e o SOS Mulher da ALERJ, 0800 282
0119, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes estabelecimentos:
hotéis, motéis, pensões, pousadas e outros que prestem serviços de
hospedagem;bares, restaurantes, lanchonetes e similares;casas noturnas de
qualquer natureza; clubes sociais e associações recreativas ou desportivas,
cujo quadro de associados seja de livre acesso ou promovam eventos com
entrada paga;  agências de viagens e locais de transportes de massa; salões de
beleza, casas de massagem, saunas, academias de dança, de fisiculturismo,
de ginástica e atividades correlatas; outros estabelecimentos comerciais que
ofereçam serviços mediante pagamento e voltados ao mercado ou ao culto da
estética pessoal;  postos de serviço de abastecimento de veículos e demais lo
cais de acesso público que se localizem junto às rodovias;
(Lei estadual nº 6961 de 15/01/2015)

Ficam os estabelecimentos que comercializem produtos de Tecnologia
Assistiva, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, obrigados a divulgar a
linha de crédito de acessibilidade do Banco do Brasil, que faz parte do Plano
Viver sem Limite do Governo Federal.
(Lei estadual nº 6957 de 14/01/2015)
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EMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL
JANEIRO/FEVEREIRO 2015

Lei nº 5836 de 09/01/2015.
Estima a receita e fixa a despesa do Municí

pio do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de
2015.
DCM 12/01/2015 p. 6283, DORIO 12/01/2015 p. 3
Suplemento.

Decreto nº 39709 de 02/01/2015.
Dispõe sobre os critérios para

comercialização de alimentos em veículos
automotores (comida sobre rodas) em áreas públi
cas e dá outras providências.
DORIO 05/01/2015 p. 34

Decreto nº 39710 de 02/01/2015.
Dispõe sobre as regras para a habilitação

aos benefícios assistenciais do PREVIRIO.
DORIO 05/01/2015 p. 4

Decreto nº 39711 de 07/01/2015.
Declara luto oficial na forma que menciona.

DORIO 08/01/2015 p. 3

Decreto nº 39712 de 09/01/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional da

Companhia de Engenharia de Tráfego  CETRIO.
DORIO 12/01/2015 p. 3

Decreto nº 39713 de 09/01/2015.
Aprova o 1º Plano Municipal de Direitos Hu

manos da Cidade do Rio de Janeiro e dá outas provi
dências.
DORIO 13/01/2015 p. 36.

Decreto nº 39714 de 12/01/2015.
Cria o Cadastro do Modo de Falar Carioca.

DORIO 13/01/2015 p . 67.

Decreto nº 39715 de 12/01/2015.
Altera o Decreto nº 29.881 (Consolidação das

Posturas da Cidade do Rio de Janeiro), de 18 de se
tembro de 2008, e delega a competência na forma
que menciona.
DORIO 13/01/2015 p. 7.

Decreto nº 39717 de 13/01/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional da

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A. 
RioSaúde.
DORIO 13/01/2015 p. 3.

Decreto nº 39718 de 14/01/2015.
Estabelece ponto facultativo nas repartições

públicas municipais no dia 19 de janeiro de 2015 e
dá outras providências.
DORIO 15/01/2015 p. 3.

Decreto nº 39719 de 15/01/2015.
Altera a estrutura organizacional do Poder

Executivo Municipal para criar a Coordenadoria
Geral da zona Norte 2.
DORIO 26/01/2015 p. 3.

Decreto nº 39720 de 16/01/2015.
Altera a estrutura organizacional do Poder

Executivo Municipal e cria a Secretaria Executiva de
Coordenação de Governo  SEGOV.
DORIO 21/01/2015 p. 34.

Decreto nº 39721 de 16/01/2015.
Cria a Secretaria Municipal de Saneamento

e Recursos Hídricos  SMAR, no âmbito do Poder
Executivo Municipal.
DORIO 21/01/2015 p. 45.

Decreto nº 39722 de 20/01/2015.
Institui a Medalha 1º de Março e dá outras

providências.
DORIO 21/01/2015 p. 45

Decreto nº 39723 de 20/01/2015.
Reconhece o Santuário Arquidiocesano de

São Sebastião como Templo Religioso de especial in
teresse afetivo do cariocas.
DORIO 21/01/2015 p. 5.

Decreto nº 39724 de 20/01/2015.
Institui o Livro dos Heróis e das Heroínas

da Cidade do Rio de Janeiro e dá outras providênci
as.
DORIO 21/01/2015 p. 5.
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Decreto nº 39725 de 20/01/2015.
Institui Comissão para deliberação sobre os

nomes a serem incluídos no Livro de Heróis e Hero
ínas, no contexto das comemorações dos 450 anos
de fundação histórica da Cidade do Rio de Janeiro.
DORIO 21/01/2015 p. 5.

Decreto nº 39726 de 21/01/2015.
Dispõe sobre o prazo de vigência para no

vos contratos de prestação de serviços de locação de
veículos, na forma que menciona.
DORIO 22/01/2015 p. 3.

Decreto nº 39727 de 21/01/2015.
Dá nova redação ao artigo 131 do Decreto

Municipal nº 13.150, de 18 de agosto de 1994 e dá
outras providências.
DORIO 22/01/2015 p. 3.

Decreto nº 39728 de 21/01/2015.
Altera as redações das alíneas “a” e “b” do §

1º art. 2º do Decreto nº 16. 125, de 1º de outubro de
1997.
DORIO 22/01/2015 p. 4.

Decreto nº 39729 de 22/01/2015.
Autoriza o auxilio financeiro por parte do

Poder Executivo para custeio do pagamento de par
celas de financiamento de contratos de compra e
venda de imóveis residenciais destinados à popula
ção de baixa renda  Faixa 1, celebrados no âmbito
do Programa Minha Casa Minha Vida, regulado pela
Lei Federal nº 11.997 de 7 de julho de 2009 e altera
ções, para os casos de realocação de famílias nos
empreendimentos destinados para este fim.
DORIO 23/01/2015 p. 3.

Decreto nº 39730 de 22/01/2015.
Dispõe sobre a estrutura organizacional da

Companhia Municipal de Limpeza Urbana 
COMLURB.
DORIO 23/01/2015 p. 34.

Decreto nº 39731 de 26/01/2015.
Aprova a Consolidação das Leis Tributári

as em vigor no Município do Rio de Janeiro até 31 de
dezembro de 2014.
DORIO 27/01/2015 p . 3

Decreto nº 39732 de 26/01/2015.
Aprova a Consolidação da regulamentação

aplicável às microempresas e às empresas de pe
queno porte no âmbito do Município do Rio de Ja
neiro, em vigor em 30 de novembro de 2014.
DORIO 27/01/2015 p. 39.

Decreto nº 39733 de 26/01/2015.
Regulamenta o procedimento e o processo

administrativostributários relativos ao Simples
Nacional, no que se refere ao indeferimento da op
ção, à exclusão de ofício e à fiscalização.
DORIO 27/01/2015 p. 910.

Decreto nº 39734 de 26/01/2015.
Divulga a relação atualizada dos subtítulos

autorizados até 31 de dezembro de 2014.
DORIO 27/01/2015 p. 1028.

Decreto nº 39736 de 26/01/2015.
Altera o Decreto nº 33. 347, de 03 de janeiro

de 2011.
DORIO 27/01/2015 p. 28.

Decreto nº 39737 de 27/01/2015.
Declara de utilidade pública, para fins de de

sapropriação, os imóveis que menciona.
DORIO 28/01/2015 p. 3.

Decreto nº 39738 de 27/01/2015.
Declara de utilidade pública, para fins de de

sapropriação, os imóveis que menciona.
DORIO 28/01/2015 p. 3

Decreto nº 39739 de 27/01/2015.
Aprova  o Projeto de Urbanização  PAL

48.574  para a delimitação da área pública situada
na Avenida das Américas s/nº, esquina com a Ave
nida Gilka Machado  Recreio dos Bandeirantes 
XXIVª Região Administrativa.
DORIO 28/01/2015  p. 3.

Decreto nº 39740 de 27/01/2015.
Aprova o Projeto de Urbanização  PAL

48.573  para a delimitação da área pública situada
na antiga Rua 1 W junto ao lote 1 do PAL 39.920,
entre a Estrada do Pontal e Avenida Gilka Machado
 Recreio dos Bandeirantes  XXIVª Regia Adminis
trativa.
DORIO 28/01/2015 p. 3.

Decreto nº 39741 de 28/01/2015.
Regulamenta as normas relativas às Metas

Individuais dos Líderes Cariocas e Ocupantes de
cargos estratégicos da Secretaria Municipal de Edu
cação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e dá
outras providências.
DORIO 29/01/2015 p. 3

Decreto nº 39743 de 03/02/2015.
Dispõe sobre a proibição de circulação de

veículos em parte da Área de Planejamento 3 da Ci
dade do Rio de Janeiro, na forma que menciona.
DORIO 04/02/2015 p. 34.
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Decreto nº 39744 de 03/02/2015.
Estabelece ponto facultativo nas repatições

públicas municipais  nos dias que menciona.
DORIO 04/02/2015 p. 5.

Decreto nº 39746 de 03/02/2015.
Delega a competência na forma que mencio

na.
DORIO 04/02/2015 p. 5, 04/02/201.

Decreto nº 39751 de 05/02/2015.
Declara patrimônio cultural carioca o gêne

ro musical conhecido por marchinha de carnaval.
DORIO 06/02/2015 p. 3.

Decreto nº 39752 de 05/02/2015.
Reconhece como logradouro público da Ci

dade do Rio de Janeiro, com denominação oficial
aprovada, o logradouro que menciona, situado no
bairro Cidade Nova, na II R.A.
DORIO 06/02/2015 p. 3.

Decreto nº 39753 de 05/02/2015.
Modifica o Decreto nº 39.649, de 09 de de

zembro de 2014, quanto aos imóveis que menciona.
DORIO 06/02/2015 p. 3.

Decreto nº 39758 de 06/02/2015.
Declara Patrimônio Cultural de Natureza

Imaterial O Frescobol.
DORIO 09/02/2015 p. 3.

Decreto nº 39759 de 06/02/2015.
Aprova o detalhamento da despesa do Po

der Executivo, adequado aos Decretos nº 39.755 e
30.756, de 05 de fevereiro de 2015.
DORIO 09/02/2015 p. 3

Decreto nº 39761 de 09/02/2015.
Abre crédito suplementar ao Orçamento Fis

cal da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, no
valor de R$443,150.871,16, em favor da Secretaria
Municipal de Obras, da fundação Instituto de
Geotécnica do Município do Rio de Janeiro  GEO 
RIO e da empresa Municipal de Urbanização 
RIOURBE.
DORIO 11/02/2015 p. 3.

Decreto nº 39766 de 10/02/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional da

Secretaria Municipal de Ordem Pública  SEOP.
DORIO 11/02/2015 p. 5.

Decreto nº 39767 de 10/02/2015.
Dispõe sobre a estrutura organizacional da

Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Pú
blicos  SECONSERVA.
DORIO 11/02/2015 p. 5.

Decreto nº 39770 de 11/02/2015.
Dispõe sobre o expediente nas escolas, cre

ches e espaços de desenvolvimento infantil da Rede
Pública Municipal de Ensino.
DORIO 12/02/2015 p. 3.

Decreto nº 39771 de 12/02/2015.
Dispõe sobre a medida compensatória des

tinada a compensar o impacto ambiental decorren
te da remoção de vegetação e o impacto ambiental
decorrente da realização de obras.
DORIO 19/02/2015 p. 3.

Decreto nº 39772 de 19/02/2015.
Prorroga o prazo do Decreto nº 39.017, de 31

de julho de 2014, e dá outras providências.
DORIO 20/02/2015 p. 3.

Decreto nº 39776 de 19/02/2015.
Dispõe sobre a estrutura organizacional do

Poder Executivo Municipal e dá outas

Decreto nº 39777 de 20/02/2015.
Regulamenta a conversão em pecúnia de lo

tes sujeitos à doação.
DORIO 23/02/2015 p. 3.

Decreto nº 39778 de 20/02/2015.
Estabelece a obrigatoriedade de definição do

valor da escola padrão previsto no Decreto nº 18.437/
200, alterado pelo Decreto Nº 18.484/2000.
DORIO 23/02/2015 p. 3.

Decreto nº 39779 de 23/02/2015.
Dispõe sobre as vinculações, na forma que

menciona.
DORIO 24/02/2015 p. 3.

Decreto nº 39780 de 23/02/2015.
Dispõe sobre a delegação na forma que men

ciona.
DORIO 24/02/2015 p. 3.

Decreto nº 39793 de 26/02/2015.
Delega a competência, na forma que menci

ona.
DORIO 27/02/2015 p. 3.
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Decreto nº 39794 de 26/02/2015.
Dispõe sobre a estrutura organizacional da

Guarda Municipal do Rio de Janeiro  GMRio.
DORIO 27/02/2015 p. 34.

Decreto nº 39795 de 26/02/2015.
Altera a estrutura organizacional do Poder

Executivo Municipal.
DORIO 27/02/2015 p. 4.

Decreto nº 39796 de 01/03/2015.
Dispõe sobre a inclusão da palavra “RIO”

nos Decretos Normativos e não Normativos do Po
der Executivo Municipal, na forma que menciona.
DORIO 01/03/2015 p. 3.

Decreto nº 39797 de 01/03/2015.
Declara a “condição carioca”, a “carioquce”,

como bem cultural imaterial da Cidade do Rio de
Janeiro.
DORIO 01/03/2015 p. 3.

Decreto nº 39798 de 01/03/2015.
Inscreve os nomes escolhidos por votação

no Livro dos Heróis e Heroínas da Cidade do Rio de
Janeiro.
DORIO 01/03/2015 p. 3.

EMENTÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL
JANEIRO/FEVEREIRO 2015

Lei nº 6948 de 05/01/2015
Autoriza o enquadramento da sociedade que

menciona no programa de atração de investimen
tos estruturantes – RIOINVEST.
DORJ de 06/01/2015

Lei nº 6949 de 05/01/2015
Autoriza o poder executivo a instituir o prê

mio do mérito acadêmico, a ser concedido a estu
dantes de instituições de ensino superior estabeleci
dos no âmbito do estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 06/01/2015

Lei nº 6950 de 05/01/2015
Inclui no anexo da consolidação de datas co

memorativas do estado do Rio de Janeiro, o Dia da
Caminhada Presbiteriana.
DORJ de 06/01/2015

Lei nº 6951 de 05/01/2015
Altera a lei nº 5.645, de 2010, e inclui, no ca

lendário oficial do estado do Rio de Janeiro, o “Dia
da Força Jovem Universal  FJU” a ser comemorado
anualmente no mês de agosto.
DORJ de 06/01/2015

Lei nº 6952 de 05/01/2015
Altera a lei nº 5.645, de 06 de janeiro de 2010,

instituindo, no calendário oficial do estado do Rio
de Janeiro o dia 07 de janeiro como o Dia do mecâni
co de manutenção de aeronave.
DORJ de 06/01/2015

Lei nº 6953 de 05/01/2015
Concede tratamento tributário especial

para a fase de expansão e operação da Man Latin
América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. e
demais sociedades integrantes do complexo indus
trial localizado no estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 06/01/2015

Lei nº 6954 de 13/01/2015
Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual

2012/2015, instituído pela lei nº 6126, de 28 de de
zembro de 2011.
DORJ de 14/01/2015

Lei nº 6955 de 13/01/2015
Estima a receita e fixa a despesa do estado

do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015.
DORJ de 14/01/2015

Lei nº 6956 de 13/01/2015
Dispõe sobre a organização e divisão judici

árias do estado do Rio de Janeiro e dá outras provi
dências.
DORJ de 14/01/2015

Lei nº 6957 de 14/01/2015
Torna obrigatória a divulgação da linha de

crédito de acessibilidade do Banco do Brasil no âm
bito do estado do Rio de Janeiro e dá outras provi
dências.
DORJ de 15/01/2015
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Lei nº 6958 de 14/01/2015
Altera a redação do artigo 1º da lei 4531, de

31 de março de 2005.
DORJ de 15/01/2015

Lei nº 6959 de 14/01/2015
Altera o artigo 3º, da lei nº 6.914, de 06 de

novembro de 2014, na forma em que menciona.
DORJ de 15/01/2015

Lei nº 6960 de 14/01/2015
Considera de utilidade pública a Federação

das Associações dos Aposentados e Pensionistas do
Estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 15/01/2015

Lei nº 6961 de 15/01/2015
Dispõe sobre a divulgação do serviço de dis

quedenúncia nacional de violência contra a mulher
e do SOS mulher da Alerj, no âmbito do estado do
Rio de Janeiro.
DORJ de 16/01/2015

Lei nº 6962 de 15/01/2015
Autoriza o poder executivo a conceder tra

tamento tributário especial às concessionárias de
telefonia móvel que investirem na disponibilização/
melhoria de sinal na zona rural do estado do Rio de
Janeiro.
DORJ de 21/01/2015

Lei nº 6963 de 16/01/2015
Consolida os cargos de provimento em co

missão e as funções gratificadas e comissionadas do
poder judiciário do estado do Rio de Janeiro, e dá
outras providências.
DORJ de 21/01/2015

Lei nº 6964 de 16/01/2015
Dispõe sobre a proibição de postos de gaso

lina continuarem o abastecimento de combustíveis
em veículos após o acionamento da trava de segu
rança da bomba de abastecimento.
DORJ de 21/01/2015

EMENTÁRIO LEGISLATIVO FEDERAL
JANEIRO/FEVEREIRO 2015

Emenda Constitucional nº 85 de 26/02/2015
Altera e adiciona dispositivos na Constitui

ção Federal para atualizar o tratamento das ativi
dades de ciência, tecnologia e inovação.
DOU de 27/02/2015

Lei Complementar nº 149 de 12/01/2015
Altera a Lei Complementar no 90, de 1o de

outubro de 1997, que determina os casos em que for
ças estrangeiras possam transitar pelo território na
cional ou nele permanecer temporariamente. 
DOU de 13/01/2015

Lei nº 13.080 de 02/01/2015
Dispõe sobre as diretrizes para a elabora

ção e execução da Lei Orçamentária de 2015 e dá
outras providências.
DOU de 31/12/2015  Edição extra

Lei nº 13.081 de 02/01/2015
Dispõe sobre a construção e a operação de

eclusas ou de outros dispositivos de transposição
hidroviária de níveis em vias navegáveis e potenci
almente navegáveis; altera as Leis nos 9.074, de 7 de
julho de 1995, 9.984, de 17 de julho de 2000, 10.233,
de 5 de junho de 2001, e 12.712, de 30 de agosto de
2012; e dá outras providências.
DOU de 05/12/2015

Lei nº 13.082 de 08/01/2015
Institui o Dia Nacional do Humorista.

DOU de 09/01/2015

Lei nº 13.083 de 08/01/2015
Institui o Dia Nacional do Pedagogo.

DOU de 09/01/2015

Lei nº 13.084 de 08/01/2015
Institui o Dia Nacional do Fisioterapeuta e

do Terapeuta Ocupacional.
DOU de 09/01/2015



BOLETIM DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DA PGCMRJ

Lei nº 13.085 de 08/01/2015
Dispõe sobre o Dia Nacional de Atenção à

Dislexia.
DOU de 09/01/2015

Lei nº 13.086 de 08/01/2015
Institui, no Calendário Oficial do Governo

Federal, o Dia da Conquista do Voto Feminino no
Brasil.
DOU de 09/01/2015

Lei nº 13.087 de 12/01/2015
Concede pensão especial à atleta Lais da Sil

va Souza.
DOU de 13/01/2015

Lei nº 13.088 de 12/01/2015
Dispõe sobre a criação de 1 (uma) vara fede

ral no Estado do Paraná e sobre a criação de cargos
efetivos e em comissão e funções comissionadas no
Quadro de Pessoal da Justiça Federal e dá outras
providências.
DOU de 13.1.2015

Lei nº 13.089 de 12/01/2015
Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei

no 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras provi
dências. 
DOU de 13/01/2015

Lei nº 13.090 de 12/01/2015
Altera os limites do Parque Nacional das

Nascentes do Rio Parnaíba, nos Estados do Piauí,
Maranhão, Bahia e Tocantins, criado pelo Decreto s/
node 16 de julho de 2002.
DOU de 13/01/2015

Lei nº 13.091 de 12/01/2015
Dispõe sobre o subsídio de Ministro do Su

premo Tribunal Federal, referido no inciso XV do
art. 48 da Constituição Federal; revoga dispositivo
da Lei no12.771, de 28 de dezembro de 2012; e dá
outras providências.
DOU de 13/01/2015

Lei nº 13.092 de 12/01/2015
Dispõe sobre o subsídio do ProcuradorGe

ral da República, referido no inciso XI do art. 37 e no
§ 4o do art. 39, combinados com o § 2o do art. 127 e a
alínea c do inciso I do § 5o do art. 128, todos da Cons
tituição Federal; revoga dispositivo da Lei no 12.770,
de 28 de dezembro de 2012; e dá outras providênci
as.
DOU de 13/01/2015

Lei nº 13.093 de 12/01/2015
Institui a gratificação por exercício cumula

tivo de jurisdição aos membros da Justiça Federal e
dá outras providências.
DOU de 13/01/2015

Lei nº 13.094 de 12/01/2015
Institui a Gratificação por Exercício Cumu

lativo de Jurisdição devida aos membros da Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios.
DOU de 13/01/2015

Lei nº 13.0905 de 12/01/2015
Institui a Gratificação por Exercício Cumu

lativo de Jurisdição devida aos membros da Justiça
do Trabalho e dá outras providências.
DOU de 13/01/2015

Lei nº 13.096 de 12/01/2015
Institui a Gratificação por Exercício Cumu

lativo de Jurisdição  aos Membros da Justiça Militar
da União e dá outras providências.
DOU de 13/01/2015

Lei nº 13.098 de 27/01/2015
Institui o Dia Nacional da Vigilância Sani

tária.
DOU de 28/01/2015

Lei 13.099 de 27/01/2015
Institui o Dia do Técnico Agrícola.

DOU de 28/01/2015

Lei nº 13.100 de 27/01/2015
Institui o dia 20 de janeiro como Dia Nacio

nal da Parteira Tradicional.
DOU de 28/01/2015

Lei nº 13.101 de 27/01/2015
Dispõe sobre o Dia Nacional do Milho.

DOU de 28/01/2015

Lei nº 13.102 de 26/02/2015
Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014,

que estabelece o regime jurídico das parcerias vo
luntárias, envolvendo ou não transferências de re
cursos financeiros, entre a administração pública e
as organizações da sociedade civil, em regime de mú
tua cooperação, para a consecução de finalidades de
interesse público; define diretrizes para a política
de fomento e de colaboração com organizações da
sociedade civil; institui o termo de colaboração e o
termo de fomento; e altera as Leis nos 8.429, de 2 de
junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.
DOU de 27/02/2015
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