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Toda empresa que tenha matriz ou filial no âmbito do esta
do do Rio de Janeiro, que mantenha hospedagem em sites,
visando o ecomerce ou propaganda de auto divulgação,
deverá manter de forma legível e de fácil acesso, endereço,
telefone, CNPJ, Inscrição Estadual, assim como seus ende
reços eletrônicos. (Lei estadual nº 6146, de 04/01/2012)

Determina que em todos os brinquedos e demais atrações
existentes em parques de diversão em funcionamento no
estado sejam fixadas, em local visível para o público, pla
cas informativas com dados sobre manutenção, vistoria
técnica e eventuais riscos na utilização desses aparelhos.
(Lei estadual nº 6144, de 04/01/2012)

Fica proibido vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o
consumo de bebida alcoólica aos menores de 18 (dezoito)
anos de idade, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Essa
vedação também se aplica à bebida alcoólica disponibilizada
de forma gratuita. (Lei estadual nº 6153, de 05/01/2012)
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EMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL
JANEIRO / FEVEREIRO 2012

Lei nº 5.356 de 29/12/2011
Dá o nome de Dr. Walter Guimarães de

Moraes (Advogado  1924/2000) ao logradouro
público na área que menciona.
DORIO 30/12/2011 p. 5

Lei nº 5.357 de 29/12/2011
Altera a Lei n° 5.146/2010, para incluir

o dia Municipal do Agente de Saúde Pública,
Agente de Endemias e do Agente Comunitário
de Saúde no Calendário Oficial do Município
do Rio de Janeiro e dá outras providências.
DORIO 30/12/2011 p. 5

Lei nº 5.358 de 29/12/2011
Cria no âmbito da Cidade do Rio de Ja

neiro o Programa de Transferência Condicio
nada de Renda  Cartão Família Carioca.
DORIO 30/12/2011 p. 5

Lei nº 5.359 de 29/12/2011
Declara Áreas de Especial Interesse So

cial os lotes que menciona para implantação de
Programa Habitacional de Interesse Social e dá
outras providências.
DORIO 30/12/2011 p. 67

Lei nº 5.360 de 03/01/2012
Autoriza a celebração de termo de con

cessão de direito real de uso com a General
Electric do Brasil Ltda. e dá outras providências.
DORIO 04/01/2012 p. 3
DCM 06/01/2012 p. 34

Lei nº 5.361 de 04/01/2012
Altera o anexo I da Lei n° 3.985, de 8 de

abril de 2005.
DORIO 05/01/2012 p. 3
DCM 06/012012 p. 4

Lei nº 5.362 de 18/01/2012
Estima a receita e fixa a despesa do Mu

nicípio do Rio de Janeiro para o exercício fi
nanceiro de 2012.
DCM 23/01/2012 p. 1230
DORIO 19/01/2012 p. 34

Lei nº 5.363 de 19/01/2012
Dispõe sobre a implantação do Polo

Gastronômico, Comercial e Cultural de vila Isa
bel e dá outras providências.
DCM 23/01/2012 p. 230231
DORIO 23/01/2012 p. 3

Decreto nº 35.033 de 10/01/2012
Cria Feira Especializada de Ambulante,

denominada Feira Gastronômica das Yabás.
DORIO 11/01/2012 p. 4

Decreto nº 35.037 de 10/01/2012.
Cria comissão especial de licitação para

o fim que menciona.
DORIO 11/01/2012 p. 7.

Decreto nº 35.045 de 16/01/2012
Altera o caput do art. 1° do Decreto n°

34.373, de 30 de agosto de 2011.
DORIO 17/01/2012 p. 23

Decreto nº 35.048 de 17/01/2012
Regulamenta a aplicação do art. 63, §

2°, 4, da Lei n° 691, de 24 de dezembro de 1984,
na hipótese que menciona.
DORIO 18/01/2012 p. 3

Decreto nº 35.049 de 23/01/2012
Dispõe sobre a abertura dos portões do

Palácio da Cidade do Rio de Janeiro para
visitação dos jardins.
DORIO 24/01/2012 p. 3

Decreto nº 35.057 de 23/01/2012
Declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação e modifica o Decreto n°
31.567 de il de dezembro de 2009, os imóveis
que menciona.
DORIO 24/01/2012 p. 4

Decreto nº 35.063 de 25/01/2012
Dispõe sobre a identificação visual dos

documentos oficiais e correspondências no âm
bito do Poder Executivo Municipal.
DORIO 26/01/2012 p. 3
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Decreto nº 35.064 de 25/01/2012
Dispõe sobre a criação do Circuito Ca

rioca de Feiras Orgânicas.
DORIO 26/01/2012 p. 3

Decreto nº 35.065 de 25/01/2012
Altera a denominação e o limite geográ

fico do Polo Nova Rua Larga.
DORIO 26/01/2012 p. 3

Decreto nº 35.071 de 30/01/2012
Divulga a atualização do PPA 2010/2013,

para o período 2011 a 2013.
DORIO 31/01/2012 p. 3

Decreto nº 35.072 de 30/01/2012
Dispõe sobre os procedimentos a serem

adotados pelos órgãos da Administração Dire
ta e entidades da Administração Indireta, para
a percepção da gratificação relativa aos Acor
dos de Resultados e Contratos de Gestão cele
brados em 2011, na forma que menciona.
DORIO 31/01/2012 p. 3

Decreto nº 35.074 de 30/01/2012
Cria a Comissão de Avaliação dos Em

preendimentos Hoteleiros e dá outras providên
cias.
DORIO 31/01/2012 p. 4

Decreto nº 35.075 de 30/01/2012
Dispõe sobre os procedimentos admi

nistrativos do PROCON CARIOCA.
DORIO 31/01/2012 p. 4
 individualização dos medidores de consumo
de água nas edificações multifamiliares, comer
ciais e mistas.
DORIO 24/11/2011 p. 33

Decreto nº 35.089 de 08/02/2012
Revoga os decretos n° 32.188, de 29/04/

2012, e 32.504, de 09/07/2010.
DORIO 09/02/2012 p. 3

Decreto nº 35.099 de 10/02/2012
Aumenta o valor do benefícioalimen

tação dos servidores da Administração Direta e
Indireta na forma que menciona.
DORIO 13/02/2012 p. 3

Decreto nº 35.112 de 13/02/2012
Altera data de pagamento na forma que

menciona.
DORIO 14/02/2012 p. 6

Decreto nº 35.114 de 14/02/2012
Cria o Cadastro de Bem Cultural Cario

ca e determina a realização de estudo para in
clusão das bancas de jornais no referido cadas
tro.
DORIO 15/02/2012 p. 3

Decreto nº 35.127 de 16/02/2012.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de en

trega de cadastro digitalizado das redes e/ou ins
talações existentes no subsolo da Cidade do Rio
de Janeiro e dá outras providências. .
DORIO 17/02/2012 p. 319.

Decreto nº 35.128 de 16/02/2012
Altera a redação do Decreto n° 32.244,

de 10 de maio de 2010, e dá outras providênci
as.
DORIO 17/02/2012 p. 19

Decreto nº 35.129 de 16/02/2012
Limita o percentual de gastos dos con

tratos de gestão com uma mesma entidade. .
DORIO 17/02/2012 p. 19

Decreto nº 35.134 de 16/02/2012
Declara Patrimônio Cultural Carioca os

Grupos de Foliões Carnavalescos denominados
“Clovis” ou “Batebolas”.
DORIO 17/02/2012 p. 20

Decreto nº 35.135 de 16/02/2012
Dispõe sobre o pagamento do Abono de

Desempenho na forma que menciona. .
DORIO 17/02/2012 p. 20
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Lei nº 6141 de 04/01/2012
Cria os 1º e  2º Ofícios de Justiça de Rio

das Ostras, por desmembramento do ofício
único da mesma comarca, alterando dispositi
vos do Código de Organização e Divisão Judi
ciárias do Estado do Rio de Janeiro e dá provi
dências correlatas.
DORJ de 05/01/2012

Lei nº 6.142 de 04/01/2012
Altera dispositivos do Código de

Organização e Divisão Judiciárias do Estado do
Rio de Janeiro e dá outras providências.
DORJ de 05/01/2012

Lei nº 6.143 de 04/01/2012
Altera a Lei nº 5901, de 24 de fevereiro

de 2011, que “Dispõe a obrigatoriedade dos
hotéis, restaurantes, bares e similares, localiza
dos no âmbito do estado do Rio de Janeiro,
disponibilizarem gel sanitizante aos seus usuá
rios”, na forma em que menciona.
DORJ de 05/01/2012

Lei nº 6.144 de 04/01/2012
Determina que em todos os brinquedos

e demais atrações existentes em parques de di
versão em funcionamento no estado sejam fi
xadas, em local visível para o público, placas
informativas com dados sobre manutenção,
vistoria técnica e eventuais riscos na utilização
desses aparelhos e dá outras providências.
DORJ de 05/01/2012

Lei nº 6.145 de 04/01/2012
Considera de utilidade pública a Cre

che Escola São Maximiliano Maria Kolbe
DORJ de 05/01/2012

Lei nº 6.146 de 04/01/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade de em

presas que se utilizam do ecomerce, com hos
pedagens em sites na internet, que tenham
matriz ou filiais no estado do Rio de Janeiro, de
inserirem em seus sites, endereços, telefones e
dados cadastrais completos.
DORJ de 05/01/2012

Lei nº 6.147 de 04/01/2012
Altera a Lei nº 5645, de 06 de janeiro de

2010, incluindo o dia 24 de maio como “o Dia
Do Metodismo Wesleyano”.
DORJ de 05/01/2012

Lei nº 6.148 de 04/01/2012
Considera de utilidade pública o Insti

tuto Brasileiro de Inclusão Social  IBIS.
DORJ de 05/01/2012

Lei nº 6.149 de 04/01/2012
Institui a Semana Estadual da Educação

Infantil e dá outras providências.
DORJ de 05/01/2012

Lei nº 6.150 de 05/01/2012
Cria 12 (doze) novos serviços de notas

na comarca da capital, com as atribuições pre
vistas nos artigos 6º e seguintes da Lei federal
nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, e artigos
1º e seguintes do Código de Organização e Di
visão Judiciárias do estado do Rio de Janeiro
(Resolução nº 05, de 24 de março de 1974) e
dando providências correlatas.
DORJ de 06/01/2012

Lei nº 6.153 de 05/01/2012
Dispõe sobre a proibição de venda,

oferta, fornecimento, entrega e permissão de
consumo de bebida alcoólica aos menores de
18 (dezoito) anos, no âmbito do estado do Rio
de Janeiro e dá outras providências.
DORJ de 06/01/2012

Lei nº 6.154 de 05/01/2012
Altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de

2010, instituindo, no âmbito do estado do Rio de
Janeiro, o Dia Estadual do Promotor de Justiça”.
DORJ de 06/01/2012

Lei nº 6.155 de 05/01/2012
Altera a lei nº 5645/2010 e inclui no ca

lendário turístico oficial do estado do Rio de
Janeiro, o evento denominado “PIRAÍ FEST PA
LADAR”, que se realiza no mencionado muni
cípio, no mês de outubro.
DORJ de 06/01/2012

EMENTÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL
JANEIRO / FEVEREIRO 2012
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Lei nº 12.587 de 03/01/2012
Institui as diretrizes da Política Nacio

nal de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos
dos Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho de
1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Con
solidação das Leis do Trabalho (CLT), aprova
da pelo DecretoLei no 5.452, de 1o de maio de
1943, e das Leis nos 5.917, de 10 de setembro
de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975;
e dá outras providências.
DOU de 04/01/2012

Lei nº 12.590 de 09/01/2012
Altera a Lei no 8.313, de 23 de dezem

bro de 1991 – Lei Rouanet – para reconhecer a
música gospel e os eventos a ela relacionados
como manifestação cultural.
DOU de 10/01/2012

Lei nº 12.591 de 18/01/2012
Reconhece a profissão de Turismólogo

e disciplina o seu exercício. 
DOU de 19/01/2012

EMENTÁRIO LEGISLATIVO FEDERAL
JANEIRO  2012

Lei nº 12.592 de 18/01/2012
Dispõe sobre o exercício das atividades

profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro,
Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e
Maquiador.
DOU de 19/01/2012

Lei nº 12.594 de 18/01/2012
Institui o Sistema Nacional de Atendi

mento Socioeducativo (Sinase), regulamenta a
execução das medidas socioeducativas destina
das a adolescente que pratique ato infracional;
e altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente); 7.560,
de 19 de dezembro de 1986, 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novembro de
1968, 8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706,
de 14 de setembro de 1993, os DecretosLeis
nos 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, de
10 de janeiro de 1946, e a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo DecretoLei
no 5.452, de 1o de maio de 1943.
DOU de 19/01/2012

Lei nº 6.157 de 05/01/2012
Declara como bem cultural de nature

za imaterial do estado do Rio de Janeiro a Com
panhia de Ballet da Cidade de Niterói.
DORJ de 06/01/2012

Lei nº 6.158 de 09/01/2012
Acrescenta o inciso XI ao artigo 19 da

Lei nº 4528, de 28 de março de 2005, que esta
belece as diretrizes para a organização do siste
ma de ensino do estado do Rio de Janeiro, re
gulamentando as férias escolares no Sistema
Estadual de Educação.
DORJ de 10/01/2012

Lei nº 6.159 de 09/01/2012
Denomina Estação Motorneiro Nelson

Correia da Silva à estação dos bondes localiza
da no Largo da Carioca, no Município do Rio
de Janeiro.
DORJ de 10/01/2012

Lei nº 6.160 de 09/01/2012
Declara de utilidade pública a Associa

ção de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE,
localizada no município de Queimados.
DORJ de 10/01/2012

Lei nº 6.161 de 09/01/2012
Estabelece parâmetros para o comércio

coletivo de produtos e serviços através de sítios
eletrônicos no âmbito do estado do Rio de Ja
neiro.
DORJ de 10/01/2012

Lei nº 6.165 de 15/02/2012
Concede indenizações às pessoas que

constem da folha interna do Instituto Estadual
de Dermatologia Sanitária ou do Hospital Es
tadual Tavares Macedo, nas condições que es
pecifica, e dá outras providências.
DORJ de 16/02/2012
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