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Será penalizado o estabelecimento comercial, in
dustrial, educativo, entidades, representações, as
sociações, sociedades civis ou de prestações de ser
viços que, por atos de seus proprietários ou
prepostos, discriminem as babás em virtude de sua
vestimenta.(Lei municipal nº 5.856 de 04/05/2015)

Para fins de funcionamento no Estado do Rio de Janeiro de academias e ginásios de
artes marciais, musculação e ginástica de qualquer tipo, bem como de outros esta
belecimentos congêneres, será exigido tão somente a responsabilidade técnica fir
mada por profissional de educação física devidamente registrado no Conselho Regi
onal de Educação Física, ficando tais estabelecimentos dispensados do acompanha
mento de suas atividades por médico ou outro profissional da área de saúde, bem
como da apresentação, a qualquer momento, de termo de responsabilidade assina
lado por médico, em que declare responder pelas atividades exercidas no estabeleci
mento. (Lei Estadual nº 7017 de 09/06/2015)

Fica determinada a instalação de banhei
ros químicos em feiraslivres, feiras de ar
tesanato, em eventos artísticos e religiosos.
(Lei municipal nº 5866 de 11/06/2015)

Fica garantido o atendimento prioritário e a aces
sibilidade de pessoas com obesidade, obesidade
severa ou obesidade mórbida aos serviços dos es
tabelecimentos bancários, comerciais, órgãos
públicos e outros serviços que importem atendi
mento através de filas, senhas ou outros métodos
similares. (Lei municipal nº 5859 de 14/05/2015)

Em todas as unidades integrantes da Po
lícia Civil do Rio de Janeiro será assegura
do o tratamento prioritário a conselheiros
tutelares, no exercício da sua função, e
crianças e adolescentes vítimas de violên
cia. (Lei estadual nº 7006, de 15/05/2015)

Ficam os estabelecimentos de saúde públicos e privados, bem como dele
gacias de polícia e centros de atendimento social, no âmbito do Estado do
Rio de Janeiro, obrigados a divulgar o serviço Viva Voz 132 do Governo
Federal. (Lei estadual nº 7013, de 26/05/2015)
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Lei Complementar nº 154 de 18/06/2015.
Autoriza a alienação de imóvel do

patrimônio municipal à Light Serviços de Ele
tricidade S.A. e define parâmetros urbanísti
cos.
DCM 19/06/2015 p. 56, DORIO 19/06/205 p. 3.

Lei Complementar nº 155 de 29/06/2015.
Permite o parcelamento do pagamento

dos valores fixados para a regularização do fe
chamento de varandas previsto na Lei Com
plementar nº 145, de 6 de outubro de 201.
DORIO 30/06/2015 p. 3, DCM 01/07/2015 p. 3

Lei nº 5855 de 04/05/2015.
Dispõe sobre a obrigatoridade de colo

cação de dispositivo para interromper o pro
cesso de sucção em piscinas e dá outras provi
dências.
DORIO 05/05/2015 p. 3.

Lei nº 5856 de 04/05/2015.
Estabelece penalidades aos estabeleci

mentos que pratiquem discriminação social
contra as babás, acompanhantes de menores e
acompanhantes de idosos, em virtude de sua
vestimenta.
DORIO 05/05/2015 p. 3.

Lei nº 5857 de 11/05/2015.
Institui o Programa Adote Um Animal

e os espaços no Jardim Zoológico da Cidade do
Rio de Janeiro e dá outras providências.
DORIO 12/05/2015 p. 3, DCM 12/05/2015 p. 6.

Lei nº 5858 de 11/05/2015.
Institui a Campanha Permanente de

Combate ao Machismo e Valorização das Mu
lheres nas escolas públicas do Município do Rio
de Janeiro.
DORIO 12/05/2015 p. 3, DCM 12/05/2015 p. 6.

Lei nº 5859 de 14/05/2015.
Garante o atendimento prioritário e a

acessibilidade de pessoas com obesidade, obe
sidade severa ou obesidade mórbida aos servi
ços dos estabelecimentos bancários, comerci
ais, órgãos públicos e outros serviços que im
portem atendimento através de filas, senhas ou
outros métodos similares.
DCM 15/05/2015 p. 3, DORIO 28/05/2015 p. 3.

Lei nº 5860 de 25/05/2015.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das con

cessionárias de serviços públicos, à instalação
de barreiras acústicas nos trechos em que cor
tem áreas habitadas.
DORIO 26/05/2015 p. 3.

Lei nº 5861 de 25/05/2015.
Cria o Fundo Especial de Combate a

Emergências e Calamidades Públicas e o Con
selho Municipal de Combate a Emergências e
Calamidades Públicas e dá outras providênci
as.
DCM 26/05/2015 p. 35.

Lei nº 5862 de 27/05/2015.
Dá o nome de Nilton Santos, a Enciclo

pédia (Jogador de futebol / 19252013), à Vila
Olímpica da Ilha do Governador  e dá outras
providências.
DORIO 28/05/2015 p. 3, DCM 28/05/2015 p. 4.

Lei nº 5863 de 03/06/2015.
Torna obrigatória a limpeza interna e

externa da cabine dos aparelhos telefônicos, de
nominados orelhão, localizados nas ruas do
Município do Rio de Janeiro, sempre que utili
zados para fixação de material destinado à di
vulgação de serviço de prostituição.
DCM 08/06/2015 p. 4.
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Lei nº 5864 de 11/06/2015.
Inclui o Dia Municipal do Advogado no

Calendário Oficial da Cidade consolidado pela
Lei nº 5.146/2010.
DCM 12/06/2015 p. 3, DORIO 12/06/2015 p. 4.

Lei nº 5865 de 11/06/2015.
Fica vedada a construção de expansão

do teleférico do Pão de Açúcar ou equipamen
to similar com destinação turística na área das
APA´s do Leme e da Babilônia e São João e em
qualquer ponto do bairro do Leme.
DCM 12/06/2015 p. 3, DORIO 12/06/2015 p. 4.

Lei nº 5866 de 11/06/2015.
Dispõe sobre a instalação de banheiros

públicos em feiraslivres, feiras de artesanato,
eventos e dá outras providências.
DCM 12/06/2015 p. 4, DORIO 12/06/2015 p. 5.

Lei nº 5867 de 18/06/2015.
Autoriza a alienação de imóveis do

patrimônio municipal que menciona.
DCM 19/06/2015 p. 610, DORIO 19/06/2015 p. 3.

Lei nº 5868 de 24/06/2015.
Reconhece de interesse cultural, social

e turístico para o Município do Rio de Janeiro a
Feira de Realengo e dá outras providências.
DCM 25/06/2015 p. 4, DORIO 17/07/2015 p. 3.

Lei nº 5869 de 29/06/2015.
Dispõe sobre a inclusão do Parque Es

tadual da Pedra Branca no Guia Oficial e no
Roteiro Turístico e Cultural do Rio de Janeiro.
DORIO 30/06/2015 p. 3, DCM 01/07/2015 p. 3.

Decreto nº 40068 de 04/05/2015.
Dispõe sobre a estrutura organizacional

da Fundação Cidade das Artes  Cidade das
Artes.
DORIO 05/05/2015 p. 35.

Decreto nº 40069 de 04/05/2015.
Desafeta o bem público destinado ao

uso comum que menciona.
DORIO 05/05/2015 p. 5.

Decreto nº 40070 de 05/05/2015.
Declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação, os imóveis que menciona.
DORIO 06/05/2015 p. 3.

Decreto nº 40071 de 05/05/2015.
Declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação, os imóveis que menciona.
DORIO 06/05/2015 p. 3.

Decreto nº 40072 de 05/05/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

da Secretaria Municipal de Administração 
SMA.
DORIO 06/05/2015 p. 3.

Decreto nº 40073 de 05/05/2015.
Dispõe sobre a codificação Institucional

do Poder Executivo Municipal.
DORIO 06/05/2015 p. 34.

Decreto nº 40074 de 06/05/2015.
/ Fica alterado de bem de uso comum,

integrante do bem público, designado Praça
Egídio Citarella, em Campo Grande, reconhe
cida pelo Decreto nº 1.475 de 22/05/1978 , em
sua parcialidade, situada entre a Rua Alfredo
Peixoto, a Rua Roberto Santiago e a Rua José
Janoni, figurada no Projeto Aprovado de Ali
nhamento (PAA) nº 8425 e no Projeto Aprova
do de Loteamento (PAL) nº 26663, consistindo
de 1.436,63 m², entre a Rua José Janoni e a Rua
Alfredo Peixoto, passando a ser bem de uso
especial destinado à unidade escolar, restando
751,77 m², afetados como área de praça. Fica
também alterado de bem de uso destinado à
escola, em sua totalidade , situado entre a Rua
José Janoni e a Rua Felício Magaldi e a Rua
Alfredo Peixoto, também figurado no Projeto
Aprovado de Loteamento (PAL) nº 26663, con
sistido de 1093,00 m², passando a ser bem de
uso destinado à praça /.
DORIO 07/05/2015 p. 3.

Decreto nº 40075 de 07/05/2015.
Revoga o Decreto nº 37.460 de 29 de

julho de 201.
DORIO 08/05/2015 p. 3.
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Decreto nº 40106 de 07/05/2015.
Revoga o Decreto nº 37.460 de 29 de

julho de 2013.
DORIO 08/05/2015 p. 12.

Decreto nº 40107 de 11/05/2015.
Revoga o parágrafo 2º do art. 5º, os Ane

xos I e II e cria os Anexos I, II e III no Decreto
23.237, de 05 de agosto de 2003, que determi
na o tombamento definitivo dos bens que men
ciona, localizados no bairro de Tijuca, VIII  AR,
delimita o seu entorno e estabelece critério para
sua proteção.
DORIO 12/05/2015 p. 4.

Decreto nº 40108 de 12/05/2015.
Prorroga o prazo do Decreto nº 39.465

de 12 de novembro de 2014, e dá outras provi
dências.
DORIO 13/05/2015 p. 3.

Decreto nº 40109 de 12/05/2015.
Dispõe sobre a colocação e elementos

construtivos balanceados sobre os afastamen
tos frontais, laterais e de fundos das edificações,
visado proporcionar conforto térmico, econo
mia energética e diversidade arquitetônica.
DORIO 13/05/2015 p. 3.

Decreto nº 40110 de 12/05/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

de Secretaria Municipal da Casa Civil  Casa
Civil.
DORIO 13/05/2015 p. 3.

Decreto nº 40111 de 12/05/2015.
Dispõe sobre a estrutura organizacional

da Companhia Municipal de Limpeza Urbana
 COMLURB.
DORIO 13/05/2015 p. 34.

Decreto nº 40113 de 12/05/2015.
Altera o Anexo do Decreto nº 36.801 de

26 de fevereiro de 2013.
DORIO 13/05/2015 p. 4.

Decreto nº 40114 de 14/05/2015.
Divulga a relação atualizada dos subtí

tulos autorizados até 30 de abril de 2015.
DORIO 15/05/2015 p. 315.

Decreto nº 40115 de 14/05/2015.
Dispõe sobre a estrutura organizacional

da Empresa Olímpica Municipal  EOM.
DORIO 15/05/2015 p. 3.

Decreto nº 40116 de 18/05/2015.
/ Ficam declaradas a urgência e a utili

dade pública, para fins de desapropriação to
tal, dos seguintes bens localizados no lugar de
nominado Vila Autódromo, cujas áreas foram
discriminadas em cadastro elaborado pela Se
cretaria Municipal de Habitação e cujos ende
reços são conhecidos como /.
DORIO 19/05/2015 p. 3.

Decreto nº 40117 de 18/05/2015.
Altera o Decreto nº 39.733,de 26 de ja

neiro de 2015.
DORIO 19/05/2015 p. 3.

Decreto nº 40136 de 18/05/2015.
Revoga o item 68 do anexo único do

Decreto nº 30.936, de 04 de agosto de 2009, na
forma que menciona.
DORIO 18/05/2015 p. 8.

Decreto nº 40137 de 18/05/2015.
Altera a afetação, de uso de bem comum

para uso especial destinado à implantação de
Equipamento do Programa Fábrica de Escolas,
na forma que menciona.
DORIO 19/05/2015 p. 89.

Decreto nº 40138 de 18/05/2015.
Dispõe sobre estrutura organizacional

da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do
Rio de Janeiro  RIOZOO.
DORIO 19/05/2015 p. 9.

Decreto nº 40139 de 18/05/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

da Secretaria Municipal de Fazenda  SMF.
DORIO 19/05/2015 p. 9.

Decreto nº 40140 de 18/05/2015.
Cria Grupo de Trabalho destinado à ela

boração do Plano de Habitação de Interesse So
cial do Porto  PHISPorto.
DORIO 19/05/2015 p. 9.



Decreto nº 40141 de 18/05/2015.
Dispõe sobre atos administrativos da

extinta SEDECON.
DORIO 19/05/2015 p. 9.

Decreto nº 40142 de 18/05/2015.
Altera os artigos 4º e 16, do Regulamen

to nº 19, do Anexo do Decreto nº 32.244, de 10
de maio de 2010.
DORIO 19/05/2015 p. 9.

Decreto nº 40143 de 19/05/2015.
Reconhece como logradouros públicos

da Cidade do Rio de Janeiro, com denomina
ções oficiais aprovadas, os logradouros que
menciona, situados no bairro de Jacarepaguá.
DORIO 20/05/2015 p. 3.

Decreto nº 40144 de 19/05/2015.
Dispõe sobre a concessão de incentivos

visando a quitação de pensões anuais  foros,
decorrentes de aforamentos de domínios úteis
dos imóveis localizados em área das Sesmarias
Municipais.
DORIO 20/05/2015 p. 3.

Decreto nº 40145 de 19/05/2015.
Dispõe sobre a concessão de incentivos

visando ao requerimento de remição de foro
durante o exercício de 2015.
DORIO 20/05/2015 p. 3.

Decreto nº 40146 de 20/05/2015.
Aprova o Calendário de Pagamento dos

Servidores Públicos Municipais Ativos, Inati
vos e Pensionistas do PreviRio para o segundo
semestre de 2015.
DORIO 21/05/2015 p. 3.

Decreto nº 40162 de 21/05/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

do Poder Executivo Municipal.
DORIO 22/05/2015 p. 7.

Decreto nº 40163 de 25/05/2015.
Altera o Decreto nº 17.963, de 06 de

outubro de 1999.
DORIO 26/05/2015 p. 3.
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Decreto nº 40164 de 26/05/2015.
Divulga a atualização do PPA 2014/2017,

para o período de 2015 a 2017.
DORIO 27/05/2015 p. 3182.

Decreto nº 40192 de 28/05/2015.
Regulamenta o art. 8º, parágrafos 1º e

2º, da Lei nº 5.854, de 27 de abril de 2015, que
institui prazo para retomada ou quitação do
parcelamento de créditos inscritos em dívida
ativa, obtido na vigência da Lei nº 5.546, de 27
de dezembro de 2012  Programa de Pagamen
to Incentivado.
DORIO 29/05/2015 p. 34.

Decreto nº 40193 de 28/05/2015.
Estabelece ponto facultativo nas repar

tições públicas municipais no dia 05 de junho
de 2015 e dá outras providências.
DORIO 29/05/2015 p. 4.

Decreto nº 40194 de 29/05/2015.
Dispõe sobre a aquisição de ônibus ar

ticulados para o lote zero do BRT Transoeste e
para o BRT Transolímpica.
DORIO 01/06/2015 p. 3.

Decreto nº 40195 de 29/05/2015.
Dispõe sobre a convocação para a IV

Conferência Municipal de Políticas para as Mu
lheres da Cidade do Rio de Janeiro.
DORIO 02/06/2015 p. 3.

Decreto nº 40196 de 01/06/2015.
Dispõe sobre a convocação para a IV

Conferência Municipal de Políticas para as Mu
lheres da Cidade do Rio de Janeiro.
DORIO 02/06/2015 p. 3.

Decreto nº 40197 de 08/06/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

da Secretaria Especial de Desenvolvimento Eco
nômico Solidário  SEDES.
DORIO 09/06/2015 p. 3.

Decreto nº 40198 de 08/06/2015.
Institui a Companhia Carioca de

Securitização S.A.  Rio Securitização e aprova
o seu estatuto social.
DORIO 09/06/2015 p. 35.



Decreto nº 40199 de 08/06/2015.
Delega competência na forma que men

ciona.
DORIO 09/06/2015 p. 5.

Decreto nº 40200 de 08/06/2015.
Altera o art. 3º do Decreto Municipal nº

39.185/2014 e inclui representantes da
Controladoria Geral do Município do Rio de
Janeiro na Comissão Normativa de Licitações
do Projeto de Promoção da Excelência da Ges
tão Pública do Município do Rio de Janeiro 
Projeto Rio de Excelência (CNLPRE) e dá ou
tras providências.
DORIO 09/06/2015 p. 5.

Decreto nº 40231 de 11/06/2015.
Cria o Polo Gastronômico do Baixo Uru

guai e regulamenta as condições especiais de
utilização de área pública para fins de coloca
ção de mesas e cadeiras.
DORIO 12/06/2015 p. 67.

Decreto nº 40245 de 11/06/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

da Empresa Olímpica Municipal  EOM.
DORIO 12/06/2015 p. 10.

Decreto nº 40246 de 11/06/2015.
Exclui do disposto no art. 2º do Decreto

nº 37.483, de 31 de julho de 2013, o
licenciamento de edificações unifamiliares e
bifamiliares, de construção de muros e de
remembramento de lotes.
DORIO 12/06/2015 p. 10.

Decreto nº 40248 de 15/06/2015.
Altera a estrutura organizacional da Em

presa Municipal de Informática S. A. 
IPLANRIO.
DORIO 16/06/2015 p. 3.

Decreto nº 40249 de 15/06/2015.
Dispõe sobre a criação da Supervisão

Regional do Alto da Boa Vista, na forma que
menciona.
DORIO 16/06/2015 p. 34.

Decreto nº 40250 de 15/06/2015.
Dispõe sobre a criação da Supervisão

Regional do Jardim Sulacap e Magalhães Bas
tos, na forma que menciona.
DORIO 16/06/2015 p. 4.

Decreto nº 40251 de 16/06/2015.
Dispõe sobre os critérios para

comercialização de alimentos em veículos
automotores (comida sobre rodas) em áreas
públicas e dá outras providências.
DORIO 17/06/2015 p. 3.

Decreto nº 40252 de 17/06/2015.
Declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação, o imóvel que menciona.
DORIO 18/06/2015 p. 3.

Decreto nº 40253 de 17/06/2015.
Afeta o bem público que menciona.

DORIO 19/06/2015 p. 5.

Decreto nº 40279 de 22/06/2015.
Dispõe sobre a estrutura organizacional

da Secretaria Municipal de Saúde  SMS.
DORIO 23/06/2015 p. 3.

Decreto nº 40280 de 22/06/2015.
Altera os artigos 1º e 4º do Decreto nº

32.890, de 08 de outubro de 2010, que dispõe
sobre a reformulação da composição da comis
são coordenadora de Obras e reparos am vias
públicas  SC/COR  Vias ,da Secretaria Muni
cipal de conservação e Serviços Públicos.
DORIO 23/06/2015 p. 3.

Decreto nº 40281 de 24/06/2015.
Declara Patrimônio Cultural de nature

za imaterial a Sala Municipal Baden Powell.
DORIO 25/06/2015 p. 3.

Decreto nº 40282 de 24/06/2015.
Declara de utilidade pública para fins

de desapropriação, o imóvel que menciona.
DORIO 25/06/2015 p. 3.

Decreto nº 40283 de 24/06/2015.
Afeta para bem de uso comum do povo

o imóvel que menciona.
DORIO 25/06/2015 p. 3.
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Decreto nº 40284 de 24/06/2015.
Desafeta de bem público de uso comum

para bem público de uso especial a área públi
ca que menciona e dá outras providências.
DORIO 25/06/2015 p. 3.

Decreto nº 40285 de 24/06/2015.
Dispõe sobre a consolidação da legisla

ção que versa sobre o Sistema Municipal de
Transportes Oficiais no âmbito do Poder Exe
cutivo e dá outras providências.
DORIO 25/06/2015 p. 35.

Decreto nº 40286 de 24/06/2015.
Dispõe sobre a contratação de serviços

de apoio operacional, para as categorias profis
sionais que menciona no âmbito do Município
do Rio de Janeiro e dá outras providências.
DORIO 25/06/2015 p. 5.

Decreto nº 40303 de 24/06/2015.
Dispõe sobre a estrutura organizacional

da Secretaria Municipal de Fazenda  SMF.
DORIO 25/06/2015 p. 10.

Decreto nº 40304 de 24/06/2015.
Limita o número de contratos de ges

tão do âmbito da Secretaria Municipal de Saú
de com uma mesma entidade.
DORIO 25/06/2015 p. 10.

Decreto nº 40305 de 24/06/2015.
Dispõe sobre a autorização de bailes e

eventos musicais em geral em áreas privadas
localizadas em Áreas de Especial Interesse So
cial (AEIS) com Unidades de Polícia Pacifica
dora (UPPs).
DORIO 25/06/2015 p. 10.

Decreto nº 40306 de 25/06/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

do Poder Executivo Municipal.
DORIO 26/06/2015 p. 3.

Decreto nº 40307 de 29/06/2015.
Dispõe sobre a criação da Supervisão

Regional do Recreio dos Bandeirantes, Vargem
Grande e Vargem Pequena, na forma que men
ciona.
DORIO 30/06/2015 p. 34.

Decreto nº 40308 de 29/06/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

do Poder Executivo Municipal.
DORIO 30/06/2015 p. 4.

Decreto nº 40309 de 29/06/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

do Poder Executivo Municipal.
DORIO 30/06/2015 p. 4.

Decreto nº 40315 de 30/06/2015.
Prorroga por mais 2 (dois) anos o man

dato dos membros do Conselho Curador do
Fundo Especial Projeto Tiradentes criados pela
Lei nº 3.019  de 03 de maio de 2000, nomea
dos em 13 de julho de 2012, pelo Decreto nº
“P” nº 601 de 12 de julho de 2012.
DORIO 01/07/2015 p. 4.

Decreto nº 40316 de 30/06/2015.
Desafeta para bens dominicais os imó

veis descritos no Anexo do presente Decreto.
DORIO 01/07/2015 p. 45.

Decreto nº 40317 de 30/06/2015.
Desafeta para bem dominical o imóvel

que menciona.
DORIO 01/07/2015 p. 5.

Decreto nº 40318 de 30/06/2015.
Dispõe sobre a estrutura organizacional

da Secretaria Municipal de Educação  SME.
DORIO 01/07/2015 p. 5.

Decreto nº 40319 de 30/06/2015.
Dispõe sobre a estrutura organizacional

da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janei
ro S.A.  RIOSAÚDE.
DORIO 01/07/2015 p. 58.

Decreto nº 40320 de 30/06/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

da Companhia de Desenvolvimento Urbano da
Região do Porto do Rio de Janeiro  CDURP.
DORIO 01/07/2015 p. 8.

BOLETIM DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DA PGCMRJ



BOLETIM DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DA PGCMRJ

EMENTÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL
MAIO/JUNHO 2015

Lei nº 6992 de 05/05/2015
Institui o “Projeto Rio”, que dispõe so

bre a apresentação de artistas ou grupos ama
dores no estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 06/05/2015

Lei nº 6993 de 05/05/2015
Institui o Programa de Envelhecimento

Ativo – PEA, no âmbito do estado do Rio de
Janeiro e dá outras providências.
DORJ de 06/05/2015

Lei nº 6994 de 05/05/2015
Cria o Fundo Estadual para Calamida

des Públicas – FECAP.
DORJ de 06/05/2015

Lei nº 6995 de 06/05/2015
Altera a lei nº 5645, de 06 de janeiro de

2010 e inclui no calendário oficial do estado do
Rio de Janeiro o Dia Estadual do Kickboxing.
DORJ de 07/05/2015

Lei nº 6996 de 06/05/2015
Altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de

2010, e inclui, no calendário oficial do estado
do Rio de Janeiro, a “Festa da Goiaba”, que se
realiza no mês de abril, no distrito de Papucaia,
município de Cachoeiras de Macacu.
DORJ de 07/05/2015

Lei nº 6997 de 08/05/2015
Cria programa estadual de prevenção ao

consumo de crack no âmbito do estado do Rio
de Janeiro.
DORJ de 11/05/2015

Lei nº 6998 de 08/05/2015
Dispõe sobre o direito à objeção de

consciência como escusa ao princípio constitu
cional insculpido no artigo 9º, §1º da Consti
tuição Estadual.
DORJ de 12/05/2015

Lei nº 6999 de 11/05/2015
Dispõe sobre o armazenamento e desti

no de peças substituídas de veículos terrestres,
aeronáuticos e marítimos por empresas
estabelecidas no estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 12/05/2015

Lei nº 7000 de 11/05/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de con

ter informativo quanto ao combate da explo
ração sexual nos placares eletrônicos utilizados
nas atividades esportivas realizadas no estado
do Rio de Janeiro.
DORJ de 12/05/2015

Lei nº 7001 de 11/05/2015
Determina a divulgação dos telefones

das Secretarias Municipais de Transporte e
DETRORJ nos locais que menciona e dá ou
tras providências.
DORJ de 12/05/2015

Lei nº 7002 de 11/05/2015
Altera a lei nº 803, de 23 de fevereiro de

1950.
DORJ de 12/05/2015

Lei nº 7003 de 11/05/2015
Dispõe sobre os pontos perdidos por

infrações de trânsito anteriores à renovação da
carteira nacional de habilitação  CNH.
DORJ de 12/05/2015

Lei nº 7004 de 12/05/2015
Altera a lei nº 1954 de 1992 que dispõe

sobre a concessão de incentivos fiscais para re
alização de projetos culturais e dá outras provi
dências.
DORJ de 13/05/2015

Lei nº 7005 de 15/05/2015
Dispõe sobre o registro de estabeleci

mentos que atuam no comércio ou na fundi
ção de ouro, metais nobres e joias usadas no
âmbito do estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 18/05/2015



Lei nº 7006 de 15/05/2015
Concede prioridade para atendimento

nas delegacias de polícia do estado do Rio de
Janeiro a crianças, adolescentes e conselheiros
tutelares no exercício da sua função e dá outras
providências.
DORJ de 18/05/2015

Lei nº 7007 de 15/05/2015
Dispõe sobre a instalação de terminais

eletrônicos para consulta e reativação dos car
tões de vale alimentação e vale refeição.
DORJ de 19/05/2015

Lei nº 7008 de 19/05/2015
Dispõe sobre o envio de mensagens de

texto, do tipo sms, de utilidade pública, por
prestadoras de serviços de telecomunicações,
sem ônus para o poder público ou usuários,
através de convênio celebrado entre as partes.
DORJ de 20/05/2015

Lei nº 7009 de 19/05/2015
Declara os limites territoriais dos muni

cípios de Volta Redonda e Barra do Piraí.
DORJ de 20/05/2015

Lei nº 7010 de 25/05/2015
Dispõe sobre o sistema de revista de vi

sitantes nos estabelecimentos prisionais do es
tado do Rio de Janeiro e dá outras providênci
as.
DORJ de 26/05/2015

Lei nº 7011 de 25/05/2015
Dispõe sobre o sistema de revista de vi

sitantes nos estabelecimentos de atendimento
ao cumprimento de medidas sócioeducativas
privativas de liberdade do estado do Rio de Ja
neiro e dá outras providências.
DORJ de 26/05/2015

Lei nº 7012 de 26/05/2015
Autoriza o poder executivo a criar o re

gime assistencial especial de atendimento de
emprego e renda às mulheres vítimas de vio
lência conjugal no estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 27/05/2015

Lei nº 7013 de 26/05/2015
Torna obrigatória a divulgação do ser

viço viva voz 132 do governo federal, que ori
enta e informa sobre a prevenção e o uso de
drogas.
DORJ de 27/05/2015

Lei nº 7014 de 29/05/2015
Dispõe sobre o auxílio educação devido

aos magistrados e servidores do poder judiciá
rio do estado do Rio de Janeiro e dá outras pro
vidências.
DORJ de 01/06/2015

Lei nº 7015 de 01/06/2015
Permite a exibição de programação

televisiva em ambientes coletivos no estado do
Rio de Janeiro.
DORJ de 02/06/2015

Lei nº 7016 de 08/06/2015
Institui, no calendário oficial do estado

do Rio de Janeiro, o “Dia do Portador da
Sindrome de Recklinghausen, a
Neurofibromatose”.
DORJ de 09/06/2015

Lei nº 7017 de 09/06/2015
Determina a responsabilidade técnica do

profissional de educação física pelo funciona
mento de academias e congêneres, dispensan
do a necessidade de termo de responsabilida
de assinado por médico para tanto.
DORJ de 10/06/2015

Lei nº 7018 de 09/06/2015
Denomina “Parque Estadual Anita

Mureb”, o Parque Estadual da Costa do Sol
criado pelo decreto n° 42.929 de 18 de abril de
2011.
DORJ de 10/06/2015

Lei nº 7019 de 11/06/2015
Autoriza o poder executivo a realizar

compensação de dívidas reconhecidas com as
concessionárias de serviço público com crédi
tos tributários, na forma que especifica.
DORJ de 12/06/2015
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Lei nº 7020 de 11/06/2015
Autoriza o poder executivo a celebrar

termo de ajuste de conduta tributária.
DORJ de 12/06/2015

Lei nº 7021 de 11/06/2015
Institui, no âmbito do estado do Rio de

Janeiro, o Programa de Aproveitamento de Ma
deira de Podas de Árvores  PAMPA, e dá ou
tras providências.
DORJ de 12/06/2015

Lei nº 7022 de 12/06/2015
Dispõe sobre a aplicação da lei 12.592

de 18 de janeiro de 2012 no tocante a regula
mentação da profissão de manicure e pedicure
no âmbito do estado do Rio de Janeiro e dá
outras providências.
DORJ de 15/06/2015

Lei nº 7023 de 16/06/2015
Modifica a lei nº 1954 de 26 de janeiro

de 1992 que trata de incentivos à cultura e dá
outras providências.
DORJ de 17/06/2015

Lei nº 7024 de 16/06/2015
Assegura à adaptação das provas físicas

para os portadores de necessidades especiais nos
concursos públicos.
DORJ de 17/06/2015

Lei nº 7025 de 26/06/2015
Considera de utilidade pública o Insti

tuto Mangueira do Futuro, com sede na cida
de do Rio de Janeiro.
DORJ de 29/06/2015

Lei nº 7026 de 26/06/2015
Cria o sistema estadual de prevenção ao

roubo ou furto e ao comércio ilegal de bicicle
tas no estado do Rio de Janeiro, e dá outras pro
vidências.
DORJ de 29/06/2015

Lei nº 7027 de 26/06/2015
Altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de

2010, instituindo, no calendário oficial do esta
do do Rio de Janeiro, o dia 6 de maio como o
Dia do Psicanalista, e dá outras providências.
DORJ de 29/06/2015

Lei nº 7028 de 26/06/2015
Considera como patrimônio cultural

imaterial do estado do Rio de Janeiro a Casa
Rosa Centro Cultural.
DORJ de 29/06/2015

Lei nº 7029 de 26/06/2015
Concede o título de utilidade pública

estadual ao Centro dos Direitos Humanos de
Nova Iguaçu.
DORJ de 29/06/2015

Lei nº 7030 de 26/06/2015
Dispõe sobre a reserva de vaga, em es

tágio, para pessoa com deficiência, em órgão
da administração pública direta e indireta do
estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 29/06/2015

Lei nº 7031 de 26/06/2015
Proibe o porte de arma branca no terri

tório do estado e dá outras providências.
DORJ de 29/06/2015
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EMENTÁRIO LEGISLATIVO FEDERAL
MAIO/JUNHO 2015

Emenda Constitucional nº 88 de 07/05/2015
Altera o art. 40 da Constituição Federal,

relativamente ao limite de idade para a aposen
tadoria compulsória do servidor público em
geral, e acrescenta dispositivo ao Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias.
DOU de 08/05/2015

Lei Complementar nº 150 de 01/06/2015
Dispõe sobre o contrato de trabalho do

méstico; altera as Leis no 8.212, de 24 de julho
de 1991, no 8.213, de 24 de julho de 1991, e
no 11.196, de 21 de novembro de 2005; revoga
o inciso I do art. 3o da Lei no8.009, de 29 de
março de 1990, o art. 36 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, a Lei no 5.859, de 11 de de
zembro de 1972, e o inciso VII do art. 12 da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro 1995; e dá outras
providências. 
DOU de 02/06/2015

Lei nº 13.117 de 07/05/2015
Institui o Dia Nacional da Liberdade.

DOU de 08/05/2015

Lei nº 13.118 de 07/05/2015
Institui o Dia Nacional do Médico Ra

diologista.
DOU de 08/05/2015

Lei nº 13.119 de 07/05/2015
Institui o Dia do Intensivista.

DOU de 08/05/2015

Lei nº 13.120 de 07/05/2015
Institui o dia 26 de junho como Dia

Nacional da Consciência do 1o Voto.
DOU de 08/05/2015

Lei nº 13.121 de 08/05/2015
Altera a Lei no 12.800, de 23 de abril de

2013, que dispõe sobre as tabelas de salários,
vencimentos, soldos e demais vantagens apli
cáveis aos servidores civis, aos militares e aos
empregados oriundos do exTerritório Federal
de Rondônia integrantes do quadro em extinção
de que trata o art. 85 da Lei no 12.249, de 11 de
junho de 2010, e os Anexos III e IIIA da Lei
no 11.356, de 19 de outubro de 2006; e dá ou
tras providências.  DOU de 11/05/2015

Lei nº 13.122 de 13/05/2015
Institui o dia 15 de maio como Dia

Nacional de Conscientização quanto à
Mucopolissacaridose. DOU de 14/05/2015

Lei nº 13.123 de 20/05/2015
Regulamenta o inciso II do § 1o e o §

4o do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo
1, a alínea jdo Artigo 8, a alínea c do Artigo 10,
o Artigo 15 e os §§ 3o e 4o do Artigo 16 da Con
venção sobre Diversidade Biológica, promul
gada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de
1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio ge
nético, sobre a proteção e o acesso ao conheci
mento tradicional associado e sobre a reparti
ção de benefícios para conservação e uso sus
tentável da biodiversidade; revoga a Medida
Provisória no 2.18616, de 23 de agosto de 2001;
e dá outras providências.  
DOU de 21/05/2015

Lei nº 13.124 de 21/05/2015
Altera a Lei no 10.446, de 8 de maio de

2002, que dispõe sobre infrações penais de re
percussão interestadual ou internacional que
exigem repressão uniforme, para os fins do dis
posto no inciso I do § 1odo art. 144 da Consti
tuição Federal.
DOU de 22/05/2015
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Lei nº 13.125 de 21/05/2015
Declara o TenenteCoronel Jorge da Sil

va Prado Patrono do Material Bélico da Aero
náutica.
DOU de 22/05/2015

Lei nº 13.126 de 21/06/2015
Autoriza a União a conceder crédito ao

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi
co e Social (BNDES) e a destinar superávit fi
nanceiro das fontes de recursos existentes no
Tesouro Nacional à cobertura de despesas pri
márias obrigatórias e altera as Leis no12.096, de
24 de novembro de 2009, no 10.820, de 17 de
dezembro de 2003, no 8.213, de 24 de julho de
1991, e no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.  
DOU de 22/05/2015

Lei nº 13.127 de 26/05/2015
Altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de

1998, que dispõe sobre os planos e seguros pri
vados de assistência à saúde, para eximir as
entidades de autogestão constituídas sob a for
ma de fundação, de sindicato ou de associação
da obrigação de constituir pessoa jurídica in
dependente, especificamente para operar pla
nos privados de assistência à saúde.
DOU de 27/05/2015

Lei nº 13.128 de 26/05/2015
Denomina Ponte Anita Garibaldi a pon

te sobre o Canal das Laranjeiras, localizada en
tre o km 313,1 e o km 315,9 da rodovia BR
101, no Município de Laguna, Estado de Santa
Catarina.
DOU de 27/05/2015

Lei nº 13.129 de 26/05/2015
Altera a Lei no 9.307, de 23 de setem

bro de 1996, e a Lei no 6.404, de 15 de dezem
bro de 1976, para ampliar o âmbito de aplica
ção da arbitragem e dispor sobre a escolha dos
árbitros quando as partes recorrem a órgão
arbitral, a interrupção da prescrição pela insti
tuição da arbitragem, a concessão de tutelas
cautelares e de urgência nos casos de arbitra
gem, a carta arbitral e a sentença arbitral, e re
voga dispositivos da Lei no 9.307, de 23 de se
tembro de 1996. 
DOU de 27/05/2015

Lei nº 13.130 de 03/05/2015
Declara a Caminhada com Maria, reali

zada no dia 15 de agosto de cada ano, do San
tuário de Nossa Senhora da Assunção na Barra
do Ceará até a Catedral Metropolitana de For
taleza, Estado do Ceará, Patrimônio Cultural
Imaterial do Brasil.
DOU de 05/05/2015

Lei nº 13.131 de 03/05/2015
Institui o dia 31 de outubro como o Dia

Nacional da Poesia.
DOU de 05/05/2015

Lei nº 13.132 de 09/06/2015
Altera a Lei no 12.096, de 24 de novem

bro de 2009.     
DOU de 10/06/2015

Lei nº 13.133 de 15/06/2015
Acrescenta dispositivos à Lei no 7.565,

de 19 de dezembro de 1986  Código Brasileiro
de Aeronáutica, para explicitar a
obrigatoriedade do uso e da manutenção de
sinalizadores ou balizadores aéreos de obstácu
los existentes nas zonas de proteção dos
aeródromos.
DOU de 16/06/2015

Lei nº 13.134 de 16/06/2015
Altera as Leis no 7.998, de 11 de janeiro

de 1990, que regula o Programa do SeguroDe
semprego e o Abono Salarial e institui o Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), no 10.779, de
25 de novembro de 2003, que dispõe sobre o
segurodesemprego para o pescador artesanal,
e no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe
sobre os planos de benefícios da Previdência
Social; revoga dispositivos da Lei no 7.998, de
11 de janeiro de 1990, e as Leis no 7.859, de 25
de outubro de 1989, e no 8.900, de 30 de ju
nho de 1994; e dá outras providências.   
DOU de 17/06/2015



Lei nº 13.135 de 17/06/2015
Altera as Leis no 8.213, de 24 de julho

de 1991, no 10.876, de 2 de junho de 2004,
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e
no 10.666, de 8 de maio de 2003, e dá outras
providências.     
DOU de 18/06/2015

Lei nº 13.136 de 17/06/2015
Dispõe sobre a instituição do Dia

Nacional do Vigilante.
DOU de 18/06/2015

Lei nº 13.137 de 19/06/2015
Altera as Leis nos 10.865, de 30 de abril

de 2004, para elevar alíquotas da Contribuição
para o PIS/PasepImportação e da Cofins
Importação, 11.941, de 27 de maio de 2009,
11.079, de 30 de dezembro de 2004, 10.925,
de 23 de julho de 2004, 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, 7.827, de 27 de setembro
de 1989, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.935,
de 18 de novembro de 1994, 10.150, de 21 de
dezembro de 2000, 12.810, de 15 de maio de
2013, 5.861, de 12 de dezembro de 1972,
13.043, de 13 de novembro de 2014, 10.522,
de 19 de julho de 2002, 12.469, de 26 de agosto
de 2011, 12.995, de 18 de junho de 2014,
13.097, de 19 de janeiro de 2015, 10.996, de 15
de dezembro de 2004, 11.196, de 21 de
novembro de 2005, 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e 12.024, de 27 de agosto de 2009, e o
DecretoLei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977; revoga dispositivos das Leis nos 4.380, de
21 de agosto de 1964, 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e 8.177, de 1o de março de 1991; e dá
outras providências.
DOU de 22/06/2015
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Lei nº 13.138 de 26/06/2015
Altera o art. 19 do Regulamento a que

se refere o Decreto no 21.981, de 19 de outu
bro de 1932, que regula a profissão de Leiloei
ro ao território da República, para incluir como
competência dos leiloeiros a venda em hasta
pública ou público pregão por meio da rede
mundial de computadores.
DOU de 29/06/2015

Lei nº 13.139 de 26/06/2015
Altera os DecretosLei no 9.760, de 5 de

setembro de 1946, no 2.398, de 21 de dezem
bro de 1987, a Lei no 9.636, de 15 de maio de
1998, e o DecretoLei no 1.876, de 15 de julho
de 1981; dispõe sobre o parcelamento e a re
missão de dívidas patrimoniais com a União; e
dá outras providências.
DOU de 29/06/2015

Lei nº 13.140 de 26/06/2015
Dispõe sobre a mediação entre particu

lares como meio de solução de controvérsias e
sobre a autocomposição de conflitos no âmbi
to da administração pública; altera a Lei
no 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o §
2o do art. 6oda Lei no 9.469, de 10 de julho de
1997.
DOU de 29/06/2015

Lei nº 13.141 de 30/06/2015
Inscreve o nome de Cândido Mariano

da Silva Rondon, o Marechal Rondon, no Li
vro dos Heróis da Pátria.
DOU de 01/07/2015
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