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Os elevadores, os carros do metrô e os ônibus, os prédios
comerciais e de serviços e de uso misto, edificações dos po
deres públicos, as lojas de departamento e os shopping
centers deverão fixar cartazes com informação sobre a for
ma mais correta de se transportar mochilas ou os chama
dos backpackers. (Lei mun. nº 5.292/2011)

Os próprios estaduais e as habitações que venham
a ser edificadas pela Companhia Estadual de Habi
tação  CEHAB  RJ deverão ter seus telhados pinta
dos de branco para minimizar a absorção do calor.
(Lei est. nº 6016,  de 20/07/ 2011)

Fica proibido, em todo o Município do Rio de Janeiro, o
uso de aparelhos de telefonia celular em postos de gaso
lina. Por posto de gasolina a que se refere o art. 1º, enten
dase toda a área onde ele está situado, abrangendo lo
jas, bares,  restaurantes, boxes de serviços e
estacionamentos.(Lei mun. nº  5.293/2011)

Ficam as bibliotecas situadas no Estado do Rio de Janeiro
obrigadas a manterem exemplares da Bíblia Sagrada à
disposição dos usuários. (Lei est. nº 5998, de 01/07/2011)
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EMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL
JULHO 2011

Lei n. 5.289 de 05/07/2011
Dá o nome de José Luiz Nunes (19341993) a

um logradouro público inominado situado nas pro
ximidades da Rua Vicente Leporace no bairro do
Recreio dos Bandeirantes.
DORIO 12/07/2011 p. 7.

Lei n. 5.290 de 08/07/2011
Autoriza o Poder Executivo municipal a ce

lebrar convênio de cooperação com o Governo do
Estado do Rio de Janeiro em matéria de serviços de
esgotamento sanitário da Área de Planejamento 5 
AP5 do Município do Rio de Janeiro.
DCM 11/07/2011 p. 3,
DORIO 11/07/2011 p. 3.

Lei n. 5.291 de 08/07/2011
Inclui na Lei n° 5.242/2011 a Associação Bra

sileira de Integração Educacional Semeando  ABIES
como de utilidade pública.
DCM 11/07/2011 p. 3,
DORIO 11/07/2011 p. 3.

Lei n. 5.292 de 11/07/2011
Torna obrigatória a fixação de cartazes

orientadores para condução de mochilas onde men
ciona, e dá outras providências.
DCM 12/07/2011 p. 3.

Lei n. 5.293 de 11/07/2011
Proíbe o uso de aparelhos de telefonia celu

lar nos postos de gasolina e dá outras providências
DCM 12/07/2011 p. 4.

Lei n. 5.294 de 11/07/2011
Autoriza a concessão de subsídio público

para a concessão das obras e serviços de engenharia
e operação da Ligação Transolímpica.
DORIO 12/07/2011 p. 8,
DCM 13/07/2011 p. 3.

Lei n. 5.295 de 20/07/2011
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias

para o exercício financeiro de 2012 e dá outras pro
vidências.
DCM 22/07/2011 p. 447,
DORIO 22/07/2011 p. 355.

Decreto n. 34.057 de 30/06/2011
Dispõe sobre o pagamento em rede bancá

ria dos tributos e demais créditos municipais com
data de vencimento em dia em que não há expedien
te aberto ao público nos bancos, e dá outras provi
dências
DORIO 01/07/2011 p. 4.

Decreto n. 34.058 de 30/06/2011
Delega competência na forma que mencio

na.
DCM 01/07/2011 p. 4.

Decreto n. 34.059 de 30/06/2011
Institui Grupo de Trabalho para a elabora

ção de proposta de regulamentação da Lei n° 5.019
de 06 de maio de 2009.
DORIO 01/07/2011 p. 45.

Decreto n. 34.060 de 30/06/2011
Altera a codificação institucional da Secre

taria Municipal de Saúde e Defesa Civil  SMSDC.
DORIO 01/07/2011 p. 5.

Decreto n. 34.083 de 06/07/2011
Dispõe sobre a criação do grupo de trabalho

do bairro do Cosme Velho.
DORIO 07/07/2011 p. 3.

Decreto n. 34.084 de 06/07/2011
Convoca a 1° Conferência Municipal de Po

líticas Públicas de Juventude (etapa municipal da 2"
Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juven
tude).
DORIO 07/07/2011 p. 3.

Decreto n. 34.086 de 06/07/2011
Desafeta de bem público de uso comum do

povo para bem dominical as áreas que menciona.
DORIO 07/07/2011 p. 3.

Decreto n. 34.108 de 11/07/2011
Disciplina o Processo Administrativo de

Desqualificação de Organizações Sociais e dá outras
providências.
DORIO 12/07/2011 p. 28.
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Decreto n. 34.109 de 11/07/2011
Altera a estrutura organizacional da Secre

taria municipal da Casa Civil  CASA CIVIL.
DORIO 12/07/2011 p. 28,
DORIO 13/07/2011 P. 310 Republicação.

Decreto n. 34.110 de 11/07/2011
Altera a Codificação Institucional da Secre

taria Municipal da CAsa Civil – CASA CIVIL.
DORIO 12/07/2011 P. 29.

Decreto n. 34.111 de 11/07/2011
Reconhece como Logradouros Públicos da

Cidade do Rio de Janeiro, com denominações oficiais
aprovadas, os logradouros que menciona, situados
no bairro de Pedra de Guaratiba, na XXVI RA.
DORIO 12/07/2011 p. 29.

Decreto n. 34.112 de 11/07/2011
Aprova o Estatuto Social da Empresa

Olimpica Municipal.
DORIO 12/07/2011 p. 29.

Decreto n. 34.113 de 11/07/2011
Dispõe sobre a integração do Servidor Pú

blico de Passageiros por Ônibus  SPPO, com o Ser
viço de Transporte Público Local  STPL através do
Sistema de Bilhetagem Eletrônica e do Bilhete único
Carioca  BUC e dá outras providências.
DORIO 12/07/2011 p. 31.

Decreto n. 34.114 de 11/07/2011
Declara de utilidade pública, para fins de de

sapropriação parcial, o imóvel que menciona.
DORIO 12/07/2011 p. 31.

Decreto n. 34.115 de 11/07/2011
Declara de utilidade pública, para fins de de

sapropriação, o imóvel que menciona.
DORIO 12/07/2011 p. 31.

Decreto n. 34.116 de 11/07/2011
Declara de utilidade pública, para fins de de

sapropriação, o imóvel que menciona.
DORIO 12/07/2011 p. 31.

Decreto n. 34.120 de 11/07/2011
Declara de utilidade pública, para fins de de

sapropriação parcial, o imóvel que menciona.
DORIO 12/07/2011 p. 31.

Decreto n. 34.121 de 12/07/2011
Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulga

ção do Índice de Desenvolvimento da Educação Bá
sica  IDEB, e/ou do Índice de Desenvolvimento da
Educação do Município do Rio de Janeiro  IDERIO,
nos estabelecimentos da Rede Pública Municipal de
Ensino do Rio de Janeiro.
DORIO 13/07/2011 p. 10.

Decreto n. 34.122 de 12/07/2011
Altera o Decreto n° 32594, de 29 de julho de

2010, na forma que menciona.
DORIO 13/07/2011 p. 10.

Decreto n. 34.123 de 13/07/2011
Desafeta de bem público de uso comum do

povo a área que menciona.
DORIO 14/07/2011 p. 3.

Decreto n. 34.124 de 13/07/2011
Altera de bem de uso comum para bem de

uso especial’ a área pública que menciona.
DORIO 14/07/2011 p. 3.

Decreto n. 34.125 de 13/07/2011
Altera de bem de uso especial para de uso

comum o bem público que menciona.
DORIO 14/07/2011 p. 3.

Decreto n. 34.126 de 14/07/2011
Dispõe sobre a convocação para a III Confe

rência Municipal das Mulheres da Cidade do Rio de
Janeiro.
DORIO 15/07/2011 p. 3.

Decreto n. 34.127 de 14/07/2011
Dispõe sobre a implementação, nos termos

do artigo 7°, inciso XI, da Constituição Federal, e da
Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000, de Progra
mas de Participação nos Lucros ou Resultados, no
âmbito das empresas controladas pelo Município
que com este firmem contratos de gestão e dá provi
dências correlatas.
DORIO 15/07/2011 p. 35.

Decreto n. 34.128 de 14/07/2011
Cria a Rede Rio Distrito de Criatividade, in

tegrante da Rede Internacional Districts of
Creativity Network.
DORIO 15/07/2011 p. 56.
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Decreto n. 34.129 de 14/07/2011
Altera o Anexo VIII do Decreto n° 7351, de 14

de janeiro de 1998.
DORIO 15/07/2011 p. 6.

Decreto n. 34.159 de 18/07/2011
Altera o artigo 3° do Decreto n° 30823, de 24

de junho de 2009.
DORIO 19/07/2011 p. 3.

Decreto n. 34.160 de 19/07/2011
Altera o Decreto n° 29580, de 10 de julho de

2008, que dispõe sobre o valor de diárias e passa
gens na forma que menciona.
DORIO 20/07/2011 p. 3.

Decreto n. 34.161 de 19/07/2011
Dispõe sobre a participação popular na ela

boração do Projeto de Lei Orçamentária para f12.
DORIO 20/07/2011 p. 3.

Decreto n. 34.162 de 20/07/2011
Divulga a relação atualizada dos subtítulos

criados até 30 de junho de 2011.
DORIO 21/07/2011 p. 319.

Decreto n. 34.163 de 20/07/2011
Altera o § 1° do art. 2° e o art. 4° e revoga o §

2° do art. 2° e o art. 7° do Decreto n° 33.399, de 16 de
fevereiro de 2011 e dá outras providências.
DORIO 21/07/2011 p. 1931.

Decreto n. 34.195 de 25/07/2011
Altera a estrutura organizacional da Com

panhia de Desenvolvimento urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro  CDURP.
DORIO 22/07/2011 p. 63,
DORIO 25/07/2011 p. 3 Retificação.

Decreto n. 34.196 de 21/07/2011
Dispõe sobre a estrutura organizacional da

Secretaria municipal de Conservação e Serviços Pú
blicos  SECONSERVA e dá outras providências.
DORIO 22/07/2011 p. 6364,
DORIO 25/07/2011 p. 3 Retificação.

Decreto n. 34.198 de 21/07/2011
Altera a estrutura organizacional da Secre

taria municipal da Pessoa com Deficiência  SMPD e
da Secretaria Municipal da Casa Civil  Casa Civi1.
DORIO 22/07/2011 p. 65.

Decreto n. 34.201 de 29/07/2011
Estabelece, em caráter excepcional, rotina

para a liberação de veículos encaminhados para os
depósitos públicos municipais em decorrência da
prática de infração prevista no Código Brasileiro de
Trânsito.
DORIO 01/08/2011 p. 3.

Decreto n. 34.202 de 29/07/2011
Dispõe sobre a codificação institucional do

Poder Executivo Municipal.
DORIO 01/08/2011 p. 3.

Portaria PREVIRIO n. 865 de 22/07/2011
Regulamenta a concessão de financiamen

tos imobiliários pelo PREVIRIO na forma abaixo.
DORIO 25/07/2011 p. 4.

Resolução PGM n. 692 de 18/07/2011
Altera a composição da comissão examina

dora do 3° concurso para ingresso na classe inicial
da carreira de Procurador da Câmara Municipal.
DORIO 22/03/2011 p. 3334.

Resolução PGM n. 693 de 18/07/2011
Altera a composição da comissão examina

dora do 7° concurso para ingresso na classe inicial
da carreira de Procurador do Município.
DORIO 22/03/2011 p.34.

Resolução PGM n. 694 de 18/07/2011
Altera o ponto do programa de direito fi

nanceiro e tributário do 7° concurso para ingresso
na classe inicial da carreira de Procurador do Muni
cípio.
DORIO 22/03/2011 p. 34.

Resolução PGM n. 695 de 18/07/2011
Altera ponto do programa de direito finan

ceiro e tributário do 3° concurso para ingresso na
classe inicial da carreira de Procurador da Câmara
Municipal.
DORIO 22/03/2011 p. 34.



BOLETIM DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DA PGCMRJ

Resolução PGM n. 696 de 18/07/2011
Altera a composição da Comissão

organizadora do 3° concurso para ingresso na clas
se inicial da carreira de Procurador da Câmara Mu
nicipal.

Resolução PGM n. 697 de 18/07/2011
Altera a composição da comissão

organizadora do 7° concurso para ingresso na clas
se inicial da carreira de Procurador do Município.
DORIO 22/03/2011 p. 34.

EMENTÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL
JULHO 2011

Lei nº 5.998 de 01/07/2011
Torna obrigatório que as bibliotecas situa

das no estado do Rio de Janeiro mantenham exem
plares da bíblia sagrada, e dá outras providências.
DORJ de 04/07/2011

Lei nº 6.003 de 08/07/2011
Altera a lei nº 5645, de 06 de janeiro de 2010,

incluindo o dia 24 de junho, como o Dia Estadual da
Agricultura Familiar.
DORJ de 11/07/2011

Lei nº 6.005 de 08/07/2011
Concede isenção das taxas de serviços esta

duais relativas à comunicação de paralisação tem
porária e reinício de atividades no cadastro de con
tribuintes do ICMS, ao pedido de baixa de inscrição
estadual e à comunicação de extravio ou inutilização
dos livros e documentos fiscais, bem como desobri
ga da necessidade de publicação da ocorrência em
jornal de grande circulação e no diário oficial.
DORJ de 11/07/2011

Lei nº 6.006 de 08/07/2011
Dispõe sobre a criação do Programa de uso

do tijolo ecológico na elaboração de projetos
habitacionais no estado do Rio de Janeiro e dá ou
tras providências.
DORJ de 11/07/2011

Lei nº 6.007 de 18/07/2011
Dispõe, no âmbito do estado do Rio de Janei

ro e do PROCON, sobre as sanções administrativas e
o processo administrativo sancionatório das infra
ções administrativas às normas de proteção e defesa
do consumidor, sobre os critérios para a aplicação de
multas aos infratores das normas de proteção e defe
sa do consumidor, e dá outras providências.
DORJ de  19/07/2011

Lei nº 6.011 de  20/07/2011
Institui o Programa de apoio à recuperação

do dependente químico.
DORJ de 21/07/2011

Lei nº 6.012 de 20/07/2011
Dispõe sobre a divulgação do artigo 290, da

lei federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e do
artigo 2º, parágrafo único da lei estadual nº 5.788, de
19 de julho de 2010, no interior dos cartórios de no
tas, títulos e documento e de registro geral de imó
veis no âmbito do estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 21/07/2011

Lei nº 6.013 de 20/07/2011
Dispõe sobre a divulgação do artigo 290, da

lei federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e do
artigo 2º, parágrafo único da lei estadual nº 5.788, de
19 de julho de 2010, no interior das corretoras de
imóveis situadas no âmbito do estado do Rio de Ja
neiro.
DORJ de  21/07/2011

Resolução PGM n. 707 de 02/08/2011
 / Designar os Procuradores a seguir relacio

nados para integrar a Comissão de Apoio às provas
específicas do 7° Concurso para a carreira de Procu
rador do Município e do 3° Concurso para a carreira
de Procurador da Câmara municipal /.
DORIO 03/08/2011 p. 2829.
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EMENTÁRIO LEGISLATIVO FEDERAL
JULHO 2011

Lei nº 12.435 de 06/07/2011
Altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de

1993, que dispõe sobre a organização da Assistência
Social.
DOU de 07/07/2011

Lei nº 12.436 de 06/07/2011
Veda o emprego de práticas que estimulem

o aumento de velocidade por motociclistas profissi
onais.
DOU de 07/07/2011

Lei nº 12.437 de 06/07/2011
Acrescenta parágrafo ao art. 791 da Conso

lidação das Leis do Trabalho  CLT, aprovada pelo
DecretoLei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
DOU de 07/07/2011

Lei nº 12.438 de 06/07/2011
Altera a Lei no 8.689, de 27 de julho de 1993,

que dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social  INAMPS
e dá outras providências, para que a prestação de
contas dos gestores do Sistema Único de Saúde  SUS
ao Poder Legislativo estendase à esfera federal de
governo.
DOU de 07/07/2011

Lei nº 12.440 de 07/07/2011
Acrescenta Título VIIA à Consolidação das

Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo DecretoLei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, para instituir a Cer
tidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e altera a
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
Dou de 08/07/2011

Lei nº 12.441 de 11/07/2011
Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de

2002 (Código Civil), para permitir a constituição de
empresa individual de responsabilidade limitada. 
DOU 12/07/2011

Lei nº 12.452 de 21/07/2011
Altera o art. 143 da Lei no 9.503, de 23 de

setembro de 1997, que “Institui o Código de Trânsito
Brasileiro”, de modo a disciplinar a habilitação de
condutores de combinações de veículos.
DOU de 22/07/2011

Lei nº 12.458 de 26/07/2011
Estabelece critérios mínimos para a outor

ga do título de patrono ou patrona. 
DOU de 27/07/2011

Lei nº 12.461 de 26/07/2011
Altera a Lei no 10.741, de 1o de outubro de

2003, para estabelecer a notificação compulsória dos
atos de violência praticados contra o idoso atendido
em serviço de saúde. 
DOU de 27/07/2011

Lei nº  6.015 de 21/07/2011
Cria o selo de ”EMPRESA COMPROMETIDA

COM A DIVERSÃO RESPONSÁVEL” no âmbito do
estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 22/07/2011

Lei nº 6.016 de 20/07/2011
Dispõe sobre providências para minimizar

absorção de calor pelos próprios estaduais e habita
ções que venham a ser construídas pelo estado do
Rio de Janeiro.
DORJ de 08/08/2011
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