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O Poder Público realizará a poda de árvores no interior das propriedades particulares com
fins residenciais, desde que solicitada pelo morador. A remoção dos galhos e do lixo produ
zido na execução do serviço é de inteira responsabilidade do Poder Público. Os serviços de
poda das árvores e a remoção dos galhos e do lixo produzido na execução dos serviços serão
realizados sem ônus para o morador. ( Lei municipal nº 5457 de 19/06/2012)

A vacinação de pessoa idosa será feita em seu domicílio, sempre que hou
ver impossibilidade de deslocamento desta ao local onde estiver sendo re
alizada a vacinação. Para aplicação do disposto nesta Lei, considerase
pessoa idosa a que tiver idade igual ou superior a sessenta anos. Para os
fins do disposto nesta Lei, serão oferecidas vacinas em: asilo, associação
de bairro, associação de classe, clube recreativo, clube de serviço, casa de
repouso e outras entidades que possam agrupar idosos para recebimento
da vacina. (Lei municipal nº 5432 de 05/06/2012)

As áreas de lazer infantil localizadas em clubes, centros comerciais, parques e outros
locais de empreendimentos e empresas privadas, abertas ao público em geral, com ou
sem cobrança de ingresso, devem conter brinquedos adaptados a crianças com deficiên
cia. (Lei municipal nº 5431 de 05/06/2012)

Os supermercados, mercados e comércio em geral ficam obrigados a utilizar emba
lagens de papel reciclável e/ou plástico biodegradável no atendimento a seus clientes
no âmbito do Município do Rio de Janeiro.(Lei municipal nº 5465 de 26/06/2012)

Torna obrigatória a colocação de pontos com, no mínimo, seis
assentos, a cada vinte metros de galeria, nos shoppings centers,
centros comerciais e estabelecimentos similares.Deverão ser
destinados como preferenciais, no mínimo, vinte por cento dos
assentos para idosos, gestantes e portadores de necessidades
especiais. (Lei municipal nº 5460 de 20/06/2012)
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Lei Complementar nº 118 de 11/06/2012
Define parâmetros urbanísticos para a área

que menciona, inserida no Bairro de Del Castilho,
XII R.A. Inhaúma e dá outras providências.
DCM 12/06/2012 p. 6
DORIO 12/06/2012 p. 3

Lei Complementar nº 119 de 20/06/2012
Altera o art. 101 da Lei n° 94, de 14 de março

de 1979.
DCM 25/06/2012 p. 4
DORIO 06/07/2012 p. 3

Lei Complementar nº 120 de 20/06/2012
Dispõe sobre a integração das ciclovias e

ciclofaixas no Município, incentivando sua constru
ção em conjunto com as vias expressas e dá outras
providências.
DCM 25/06/2012 p. 45
DORIO 06/07/2012 p. 3

Lei Complementar nº 121 de 20/06/2012
Dispõe sobre a concessão do direito a uma

dispensa de ponto anual para a realização de exa
mes de controle do câncer de mama.
DCM 25/06/2012 p. 5
DORIO 06/07/2012 p.34

Lei Complementar nº 122 de 26/06/2012
Dispõe sobre a comercialização de peixes,

frutos do mar e assemelhados, frescos resfriados ou
congelados e dá outras providências.
DORIO 27/06/2012 p. 6
DCM 28/06/2012 p. 1617

Lei nº 5428 de 05/06/2012
Dispõe sobre a prioridade do atendimento

nas repartições públicas municipais e privadas dos
Conselheiros Tutelares no exercício do mandato e
determina outras disposições gerais.
DCM 06/06/2012 p. 4
DORIO 27/06/2012 p. 3

Lei nº 5429 de 06/06/2012
Dispõe sobre a apresentação de Artistas de

Rua nos logradouros públicos do município do Rio
de Janeiro.
DCM 06/06/2012 p. 4
DORIO 27/06/2012 p. 27

Lei nº 5430 de 05/06/2012
Dispõe sobre comercialização de produtos

ópticos e licenciamento do comércio varejista e de
prestação de serviços de produtos ópticos e afins no
Município do Rio de Janeiro.
DCM 06/06/2012 p. 4
DORIO 27/06/2012 p. 34

Lei nº 5431 de 05/06/2012
Dispõe sobre a instalação e funcionamento

de brinquedos adaptados a crianças com deficiên
cia, em áreas de lazer nos locais que menciona e dá
outras providências
DCM 06/06/2012 p. 5

Lei nº 5432 de 05/06/2012
Dispõe sobre vacinação de pessoa idosa em

seu domicílio ou em entidade que preste assistência
ou dê acolhimento a ela, no Município do Rio de Ja
neiro.
DCM 05/06/2012 p. 5

Lei nº 5433 de 11/06/2012.
Permite a fixação de placas indicativas nas

principais vias de acesso.
DORIO 12/06/2012 p. 4
DCM 13/06/2012 p. 4

Lei nº 5434 de 11/06/2012
Dispõe sobre o tombamento do Centro Cul

tural Midrash em função do seu valor histórico, cul
tural e religioso.
DORIO 12/06/2012 p. 4
DCM 13/06/2012 p. 4

Lei nº 5435 de 12/06/2012
Institui a Política Pública de Fomento à Eco

nomia Solidária, no âmbito da Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
DORIO 13/06/2012 p. 3,
DCM 14/06/2012 p. 46.

Lei nº 5436 de 12/06/2012
Autoriza o Poder Executivo a construir um

monumento em homenagem a Oswaldo Cruz no lo
cal que menciona.
DORIO 13/06/2012 p. 4
DCM 14/06/12 p. 6
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Lei nº 5437 de 12/06/2012
Proíbe os estabelecimentos comerciais de

vender compostos combustíveis a crianças e ado
lescentes na Cidade do Rio de Janeiro.
DORIO 13/06/2012 p. 4
DCM 14/06/2012 p. 6
DCM 15/06/2012 p.4 Republicação

Lei nº 5438 de 12/06/2012
Reconhece como logradouro público, sob a

denominação de Praça do índio, a área que mencio
na no Bairro de Vila Valqueire.
DORIO 13/06/2012 p. 4
DCM 14/06/12 p.7

Lei nº 5439 de 12/06/2012
Dispõe sobre fomentar ações

socioeducativas na rede pública de ensino visando
a prevenção de violência contra mulher.
DORIO 13/06/2012 p. 4
DCM 14/06/2012 p. 7

Lei nº 5440 de 12/06/2012
Dispõe sobre a implantação do Polo

Gastronâmico e Cultural do Mercado Municipal de
Abastecimento  CADEG.
DORIO 13/06/2012 p. 5
DCM 14/06/2012 p. 7

Lei nº 5441 de 12/06/2012
Institui a Campanha Permanente de

Conscientização, Prevenção e Combate ao Bullying
Escolar.
DORIO 13/06/2012 p. 5
DCM 14/06/2012 p. 7

Lei nº 5442 de 12/06/2012
Inclui no Calendário Oficial da Cidade, con

solidado pela Lei n° 5.146/2010, o Dia do Hip Hop.
DORIO 13/06/2012 p. 5
DCM 14/06/2012 p. 8

Lei nº 5443 de 12/06/2012
Altera o art. 6°, § 8°, para inserir incisos na

Lei n° 5.146, de 7 de janeiro de 2010.
DORIO 13/06/2012 p. 5
DCM 14/06/2012 p. 8

Lei nº 5444 de 12/06/2012
Altera a Lei n° 5.146, de 7 de janeiro de 2010,

para incluir a “ Semana da Familia” no Calendário
Oficial de Eventos e Datas Comemorativas da Cida
de do Rio de Janeiro.
DORIO 13/06/2012 p. 5
DCM 14/06/2012 p. 8

Lei nº 5445 de 12/06/2012
Altera a Lei Municipal n° 5.146/2010, que dis

põe sobre a consolidação municipal referente a even
tos, datas comemorativas e feriados da Cidade do
Rio de Janeiro, e dá outras providências.
DORIO 13/06/2012 p. 5
DCM 14/06/2012 p. 8

Lei nº 5446 de 12/06/2012
Inclui na Lei 5.242/2011 o Instituto Benefi

cente Betel da Cidade do Rio de Janeiro como de uti
lidade pública.
DORIO 13/06/2012 p. 5
DCM 14/06/2012 p. 8

Lei nº 5447 de 14/06/2012
Obriga o Poder Executivo a disponibilizar

nos parques infantis públicos, creches e escolas da
rede pública de educação do Município do Rio de
Janeiro, quando da substituição e/ou compra de equi
pamentos novos, brinquedos destinados às necessi
dades especiais de crianças e adolescentes portado
res de deficiências motora e/ou mental.
DCM 15/06/2012 p. 4

Lei nº 5448 de 15/06/2012
Concede remissão e isenção do Imposto So

bre Propriedade Predial e Territorial Urbana  IPTU
e taxas fundiárias a imóvel da União Nacional dos
Estudantes  UNE.
DORIO 18/06/12 p. 3
DCM 19/06/12 p. 4

Lei nº 5449 de 15/06/2012
Declara como de Especial Interesse Social,

para fins de urbanização e regularização urbanísti
ca e fundiária, a área que menciona e estabelece os
respectivos padrões especiais de urbanização.
DORIO 18/06/12 p. 3
DCM 19/06/12 p. 5

Lei nº 5450 de 15/06/2012
Dispõe sobre a adaptação dos provadores

ou cabines de roupas das lojas de vestuário locali
zadas no município do Rio de Janeiro à necessidade
dos portadores de necessidades especiais 
cadeirantes.
DORIO 18/06/2012 p. 4
DCM 19/06/2012 p. 6

Lei nº 5451 de 15/06/2012
Inclui na Lei n° 5.242/2011 a Associação Raio

de Sol, de atividades sociais, educacionais, esporti
vas e ambientais.
DORIO 18/06/2012 p. 4
DCM 19/06/2012 p. 6



Lei nº 5452 de 15/06/2012
Dispõe sobre a afixação de placa informati

va em farmácias e drogarias no âmbito do Municí
pio do Rio de Janeiro, contendo advertência quanto
aos riscos de automedicação em geral e dá outras
providências.
DORIO 18/06/2012 p. 4
DCM 19/06/2012 p. 7

Lei nº 5453 de 15/06/2012
Inclui no Calendário Oficial do município do

Rio de Janeiro o Dia do Vegano.
DORIO 18/06/2012 p. 4
DCM 19/06/2012 p. 7

Lei nº 5454 de 15/06/2012
Altera a Lei n° 5.146/2010, para incluir o

evento “Banho de Mar a Fantasia” na orla da Ilha do
Governador, no Calendário oficial do Município do
Rio de Janeiro.
DORIO 18/06/2012 p. 5
DCM 19/06/2012 p. 78

Lei nº 5455 de 15/06/2012
Estabelece multa por cada bueiro que explo

dir e causar morte, lesão corporal (leve, grave ou
gravíssima) e dano ao patrimônio público ou priva
do.
DORIO 18/06/2012 p. 5
DCM 19/06/2012 p. 8

Lei nº 5456 de 15/06/2012
Torna obrigatória a instalação de placas in

formativas nos estabelecimentos de ensino da Rede
Municipal do Rio de Janeiro, na forma que menciona
e dá providências.
DORIO 18/06/2012 p. 5
DCM 19/06/2012 p. 8

Lei nº 5457 de 19/06/2012
Determina que o Poder Público realize o ser

viço de poda de árvores em propriedade particular
com fins residenciais e dá outras providências.
DCM 25/06/2012 p. 10
DORIO 06/07/2012 p. 2

Lei nº 5458 de 19/06/2012
Declara a Comunidade Cancela Preta, no

Bairro Bangu, como Área de Especial Interesse Soci
al, para fins de urbanização e regularização
fundiária.
DCM 25/06/2012 p. 10
DORIO 06/07/2012 p. 2

Lei nº 5459 de 19/06/2012
Tomba a Praia de Copacabana por seu inte

resse urbanístico, paisagístico e ambiental, e dá ou
tras providências.
DCM 25/06/2012 p. 10
DORIO 06/07/2012 p. 2

Lei nº 5460 de 20/06/2012
Torna obrigatória a colocação de assentos

nos shoppings centers, centros comerciais e estabe
lecimentos similares no âmbito do município do Rio
de Janeiro, na forma que menciona
DCM 25/06/2012 p. 10
DORIO 06/07/2012 p. 2

Lei nº 5461 de 20/06/2012
Institui incentivo aos produtores rurais na

implantação da Agrossilvicultura no local que men
ciona e dá outras providências.
DCM 25/06/2012 p. 1011
DORIO 06/07/2012 p. 23

Lei nº 5462 de 20/06/2012
Declara o loteamento Shalom, no Bairro de

Jacarepaguá, como Área de Especial Interesse Social,
para fins de urbanização e regularização fundiária.
DCM 25/06/2012 p. 11
DORIO 06/07/2012 p. 3

Lei nº 5463 de 20/06/2012
Torna a obrigatória a fixação de placa infor

mativa nos estabelecimentos comerciais do Municí
pio do Rio de Janeiro, na forma que menciona.
DCM 25/06/2012 p. 11
DORIO 06/07/2012 p. 3

Lei nº 5464 de 26/06/2012
Inclui na Lei n° 5.242/2011 o Centro Social e

Cultural Tatiane Lima como de utilidade pública.
DCM 28/06/2012 p. 12,
DORIO 26/06/2012 p. 4.

Lei nº 5465 de 26/06/2012
Obriga os mercados, supermercados e co

mércio em geral a utilizarem embalagens de papel
reciclável e/ou plástico biodegradável e dá outras
providências.
DCM 28/06/2012 p. 1213
DORIO 27/06/2012 p. 4

Lei nº 5467 de 26/06/2012
Altera inciso XI, do § 8°, do art. 6°, da Lei n°

5.146, de 7 de janeiro de 2010, incluindo no Calendá
rio oficial o “Dia da Reflexão da Chacina de Vigário
Geral”
DCM 26/06/2012 p.134
DORIO 27/06/2012 p. 45
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Lei nº 5468 de 26/06/2012
Cria a Escola de Pais no Município do Rio de

Janeiro e dá outras providências.
DCM 26/06/2012 p. 14
DORIO 27/06/2012 p. 5

Lei nº 5469 de 26/06/2012
Altera inciso XV, § 12 do art. 6° da Lei n °

5.146 de 7 de janeiro de 2010.
DCM 28/06/2012 p. 14
DORIO 27/06/2012 p. 5

Lei nº 5470 de 26/06/2012
Altera a Lei Municipal n° 5.146/2010, para

incluir no Calendário Oficial do Município do Rio de
Janeiro o Dia Contra a corrupção e Impunidade
DCM 28/06/2012 p. 15
DORIO 27/06/2012 p. 5

Lei nº 5471 de 26/06/2012
Concede a denominação de “Mercado Mu

nicipal do Rio de Janeiro” ao Centro de Abasteci
mento do Estado da Guanabara  CADEG e dá ou
tras providências.
DCM 28/06/2012 p. 15
DORIO 27/06/2012 p. 5

Lei nº 5472 de 26/06/2012
Define o HipHop como movimento cultural

musical de caráter popular no Município do Rio de
Janeiro.
DORIO 27/06/2012 p. 5
DCM 28/06/2012 p. 1516

Lei nº 5473 de 26/06/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos Poderes

Políticoadministrativo da Cidade do Rio de Janeiro
na utilização das cores exibidas na bandeira e bra
são oficial do Município do Rio de Janeiro e dá ou
tras providências.
DCM 28/06/2012 p. 16
DORIO 27/06/2012 p. 56

Decreto Legislativo nº  994 de 14/06/2012
Dispõe sobre a fixação do subsídio dos Vere

adores à Câmara Municipal do Rio de Janeiro para
vigorar na 9° Legislatura (2013 a 2016).
DCM 15/06/2012. p. 4

Decreto Legislativo nº  995 de 28/06/2012
Autoriza o Poder Executivo a contratar em

préstimo com o Banco Internacional para Reconstru
ção e DesenvolvimentoBIRD, no âmbito do Projeto
de Promoção da Excelência na Gestão Pública do
Município do rio de Janeiro  Projeto Rio de Excelên
cia, e a oferecer garantias e dá outras providências.
DCM 29/06/2012 p. 4
DORIO 02/07/2012 p. 3

Decreto Legislativo nº  996 de 28/06/2012
Autoriza o Poder Executivo a contratar em

préstimo com a Caixa Econõmica FederalCEF ou com
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social BNDES e a oferecer garantias e dá outras pro
vidências.
DCM 29/06/2012 p. 4
DORIO 02/07/2012 p. 3
DORIO 03/07/2012 . 3 Republicação

Decreto Legislativo nº  997 de 28/06/2012
Concede o Titulo de Cidadão Honorário do

Município do Rio de Janeiro a Anderson Luis de Sou
za, o jogador Deco, do Fluminense Football Club.
DCM 29/06/202 p. 45

Decreto nº 35733 de 04/06/2012
Altera a redação do art. 7° do Decreto n°

34.622, de 17 de outubro de 2011.
DORIO 05/06/12 p. 3

Decreto nº 35734 de 05/06/2012
Denomina o túnel que menciona, situado, nas

XXIV e XXVI RA’s.
DORIO 06/06/12 p. 3

Decreto nº 35735 de 05/06/2012
Institui o Complexo Viário e de Transporte

de Alta Capacidade “ TRANSOESTE”.
DORIO 06/06/2012 p. 3

Decreto nº 35744 de 06/06/2012
Altera os arts. 75 e 76 do Decreto n° 14.327,

de 1° de novembro de 1995 (Regulamento do IPTU),
e dá outras providências.
DORIO 11/06/2012 p. 7

Decreto nº 35745 de 06/06/2012
Cria e qualifica QUALIVERDE e estabelece

critérios para sua obtenção.
DORIO 11/06/2012 p. 7
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Decreto nº 35747 de 11/06/2012
Regulamenta o pagamento da gratificação

por encargos especiais do Grupo de Líderes Cario
cas e dá outras providências.
DORIO 13/06/2012 p. 8

Decreto nº 35793 de 15/06/2012
Estabelece procedimentos complementares

e altera o Decreto n° 35.606, de 15 de maio de 2012,
com o fim de garantir Q cumprimento da Lei Fede
ral n° 12.527, de 18 de novembro de 2011.
DORIO 18/06/2012 p. 7
DORIO 25/06/2012 p. 34 Republicação

Decreto nº 35794 de 18/06/2012
Disciplina os procedimentos relativos ao re

passe de depósitos judiciais tributários ao Municí
pio do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Federal n°
10.819, de 16 de dezembro de 2003, e da Lei Munici
pal n° 5.150, de 15 de abril de 2010,.
DORIO 19/06/2012 p. 3

Decreto nº 35796 de 19/06/2012
Dispõe sobre as atribuições da Comissão de

Fiscalização que acompanhará a execução da Con
cessão Administrativa relativa à implantação, ope
ração e manutenção do Parque Olímpico na Cidade
do Rio de Janeiro, para a realização dos Jogos Olím
picos a Paraolímpicos de 2016.
DORIO 20/06/2012 p. 3

Decreto nº 35797 de 19/06/2012
Dispõe sobre a estrutura organizacional da

Secretaria Municipal de Educação  SME.
DORIO 20/06/2012 p. 34

Decreto nº 35800 de 20/06/2012
Proíbe novas autorizações para a exibição

de publicidade, no âmbito da Cidade do Rio de Ja
neiro, às empresas que incidam em violação ao dis
posto no Decreto n° 35.507, de 27 de abril de 2012, e
dá outras providências.
DORIO 21/06/2012 p. 3

Decreto nº 35801 de 20/06/2012
Altera o Decreto n° 26.207, de 03 de fevereiro

de 2006.
DORIO 21/06/2012 p. 3

Decreto nº 35802 de 20/06/2012
Dispõe sobre a criação de Grupo de Traba

lho de apoio ao controle urbano no Bairro Juliano
Moreira.
DORIO 21/06/2012 p.4

Decreto nº 35803 de 21/06/2012
Dispõe sobre a denominação do Parque

Madureira Rio+20.
DORIO 25/06/2012 p. 3

Decreto nº 35804 de 22/06/2012
Regulamenta a aplicação da Lei municipal

n° 2008/93 que dispõe sobre o REGIME JURÍDICO
ÚNICO dos Servidores Públicos do Município.
DORIO 25/06/2012 p. 3

Decreto nº 35805 de 22/06/2012
Dispõe sobre a Codificação Institucional do

Gabinete do Prefeito  GBP.
DORIO 25/06/2012 p. 3

Decreto nº 35806 de 22/06/2012
Dispõe sobre o reajuste anual dos servido

res municipais, nos termos que menciona.
DORIO 25/06/2012 p. 3

Decreto nº 35814 de 27/06/2012
Tomba, como bem de natureza imaterial da

Cidade do Rio de Janeiro o Quiosque do Português.
DORIO 28/06/2012 p. 5

Decreto nº 35816 de 28/06/2012.
Estabelece a atuação da Coordenadoria Es

pecial da Diversidade Sexual para inclusão de medi
das de conscientização, prevenção e combate a vio
lência motivada pela homofobia.
DORIO 29/06/2012 p. 4.

Decreto nº 35817 de 28/06/2012
Revoga o Decreto n° 35675, de 30 de maio de

2012.
DORIO 29/06/2012 p. 3.

Decreto nº 35819 de 28/06/2012
Dispõe sobre a Operação do Complexo Cul

tural Imperator  Centro Cultural João Nogueira.
DORIO 29/06/2012 p. 3

Decreto nº 35820 de 28/06/2012
Declara de utilidade pública, para fins de de

sapropriação, o imóvel que menciona.
DORIO 29/06/2012 p. 3.

Decreto nº 35821 de 28/06/2012
Dá o nome de Arena Carioca Roberto de oli

veira (Dicró) ao bem cultural que menciona.
DORIO 29/06/2012 p. 4
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Lei nº 6256 de 01/06/2012
Alteramse as leis nº 2.800, de 26 de setem

bro de 1997, e nº 5.108, de 11 de outubro de 2007, e dá
outras providências.
DORJ de 04/06/2012

Lei nº 6257 de 01/06/2012
Autoriza a Secretaria Estadual de Saúde,

juntamente com a Secretaria Estadual de Educação
a Implantação do Programa de Prevenção às
Verminoses nas escolas da rede pública estadual.
DORJ de 04/06/2012

Lei nº 6258 de 01/06/2012
Altera a lei nº 5645, de 06 de janeiro de 2010,

incluindo o dia 03 de dezembro para abertura da Se
mana do Artista Especial e dispõe sua comemoração.
DORJ de 04/06/2012

Lei nº 6259 de 01/06/2012
Dispõe, no âmbito do estado do Rio de Janei

ro, sobre a campanha de esclarecimentos a respeito
da doença miastenia grave e dá outras providências.
DORJ de 04/06/2012

Lei nº 6260 de 01/06/2012
Considera de especial interesse social os Clu

bes SócioRecreativos.
DORJ de 04/06/2012

Lei nº 6262 de 06/06/2012
Inclui na consolidação de datas comemora

tivas do estado do Rio de Janeiro A Festa de Santo
Antônio, Padroeiro do Município de Santo Antônio
de Pádua.
DORJ de 11/06/2012

Lei nº 6263 de 18/06/2012
Altera a lei nº 4933, de 20 de dezembro de

2006.
DORJ de 19/06/2012

Lei nº 6264 de 18/06/2012
Considera de utilidade pública estadual a

Associação Santa Rita de Cássia.
DORJ de 19/06/2012

EMENTÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL
JUNHO 2012

Lei nº 6265 de 18/06/2012
Altera a lei nº 5645, de 06 de janeiro de 2010,

que consolida a legislação relativa às datas comemo
rativas no estado do Rio de Janeiro, para instituir no
Calendário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, o ”Dia
Estadual do Design” no estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 19/06/2012

Lei nº 6266 de 18/06/2012
Institui a “Semana do Estado do Maranhão

no Rio de Janeiro – “Dia do Maranhense.
DORJ de 19/06/2012

Lei nº 6267 de 27/06/2012
Dispõe sobre a proteção e defesa dos consu

midores em relação a produtos pirateados.
DORJ de 28/06/2012

Lei nº 6268 de 27/06/2012
Altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010,

instituindo, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a
Festa de São João Batista, Padroeiro do Município de
São João de Meriti.
DORJ de 28/06/2012

Lei nº 6269 de 28/06/2012
Dá nova redação e consolida o texto da lei nº

6.127/11 e altera o início de vigência da lei nº 6.140/11.
DORJ de 29/06/2012

Lei nº 6270 de 28/06/2012
Altera o caput e o § 1º, do art. 1º, da lei nº

6.082, de 22 de novembro de 2011.
DORJ de 29/06/2012

Lei nº 6271 de 28/06/2012
Fica inscrito o nome de Dom Hélder Câmara

no livro dos Heróis do Estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 29/06/2012

Lei nº 6272 de 28/06/2012
Autoriza o poder executivo a promover a

desobstrução e liberação para o tráfego de veículos
de vias de produção rural e dá outras providências.
DORJ de 29/06/2012

Lei nº 6273 de 28/06/2012
Torna obrigatória a criação e a manutenção

de ficha de identificação de crianças e adolescentes
que se hospedem em hotel ou estabelecimento
congênere e dá outras providências.
DORJ de 29/06/2012
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Lei nº 6274 de 28/06/2012
Altera a lei nº 5645, de 06 de janeiro de 2010,

incluindo o dia 17 setembro como “o Dia Estadual
de Luta das Pessoas com Distrofia Muscular e Doen
ças Neuromusculares Degenerativas”.
DORJ de 29/06/2012

Lei nº 6275 de 28/06/2012
Institui a Política Estadual de Fomento ao

Voluntariado Transformador.
DORJ de 29/06/2012

Lei nº 6276 de 29/06/2012
Altera dispositivos da lei nº 2.657/96, que

“dispõe sobre o Imposto Sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços e dá outras providências”
DORJ de 02/07/2012

Lei nº 6277 de 29/06/2012
Altera a lei estadual nº 5.344, de 08 de de

zembro de 2008, que “autoriza o poder executivo a
assumir obrigações da PREVIBANERJ – em liqui
dação extrajudicial, nas hipóteses e condições que
menciona”
DORJ de 02/07/2012

Lei nº 6278 de 29/06/2012
Altera o caput e o § 1º do art. 1º, da lei nº

6.086, de 24 de novembro de 2011.
DORJ de 02/07/2012

Lei nº 6279 de 29/06/2012
Altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010,

que consolida a legislação relativa às datas
comemorativas no estado do Rio de Janeiro, para
instituir, no calendário oficial do estado do Rio de
Janeiro, o dia da Reserva Biológica do Tinguá.
DORJ de 02/07/2012

Lei nº 12.662 de 05/06/2012
Assegura validade nacional à Declaração de

Nascido Vivo  DNV, regula sua expedição, altera a
Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dá outras
providências.
DOU de 06/06/2012

Lei nº 12.663 de 05/06/2012
Dispõe sobre as medidas relativas à Copa

das Confederações FIFA 2013, à Copa do Mundo FIFA
2014 e à Jornada Mundial da Juventude  2013, que
serão realizadas no Brasil; altera as Leis nos 6.815, de
19 de agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003;
e estabelece concessão de prêmio e de auxílio especi
al mensal aos jogadores das seleções campeãs do
mundo em 1958, 1962 e 1970. 
DOU de 06/06/2012

Lei nº 12.664 de 05/06/2012
Dispõe sobre a venda de uniformes das For

ças Armadas, dos órgãos de segurança pública, das
guardas municipais e das empresas de segurança
privada.  
DOU de 06/06/2012
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Lei nº 12.667 de 15/06/2012
Altera a Lei no 11.442, de 5 de janeiro de 2007,

que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas
por conta de terceiros e mediante remuneração e re
voga a Lei no 6.813, de 10 de julho de 1980, para de
terminar, no caso do transporte de produtos perigo
sos, a observância de legislação federal específica.
DOU de 18/06/2012

Lei nº 12.668 de 18/06/2012
Institui o Dia Nacional do Piso Salarial dos

Professores.
DOU de 19/06/2012

Lei nº 12.669 de 19/06/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade de empre

sas de beneficiamento e comércio de laticínios infor
marem ao produtor de leite o valor pago pelo pro
duto até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês.
DOU de 20/06/2012

Lei nº 12.670 de 19/06/2012
Altera o inciso V do art. 108 da Lei no 6.880,

de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Esta
tuto dos Militares, para incluir a esclerose múltipla
no rol das doenças incapacitantes.
DOU de 20/06/2012
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