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Os veículos automotores apreendidos pelo Poder Público
por infração ao Código Brasileiro de Trânsito, retidos em
depósitos sob a custódia do Departamento de Trânsito do
Estado do Rio de Janeiro  DetranRJ, terão seu local de
armazenagem informado, por notificação, ao proprietário
do veículo, e estará disponível na página oficial do Detran
RJ na internet. (Lei estadual nº 5979 de 26/05/2011)

Ficam os bancos e estabelecimentos financeiros instalados no estado do
Rio de Janeiro proibidos de cobrar tarifa pelo fornecimento de 2ª via de
recibo de pagamento, desde que o pedido do cliente se justifique pela
deteriorização da impressão do recibo original obtido através de transa
ção eletrônica. (Lei estadual nº 5970 de 12/05/2011)

Fica proibida a comercialização de tintas em embalagens do tipo aerossol
em todo o território nacional a menores de 18 (dezoito) anos.  O material
citado no art. 2o desta Lei só poderá ser vendido a maiores de 18 (dezoito)
anos, mediante apresentação de documento de identidade.  As embala
gens dos produtos citados no art. 2o desta Lei deverão conter, de forma
legível e destacada, as expressões “PICHAÇÃO É CRIME (ART. 65 DA
LEI Nº 9.605/98). PROIBIDA A VENDA A MENORES DE 18 ANOS.” 
(Lei Federal nº 12.408 de 25/05/2011)

Os rótulos das embalagens de óleo comestível,
comercializados no Estado do Rio de Janeiro, conterão
informações claras e precisas acerca da obrigatoriedade
do acondicionamento adequado do produto, após seu uso,
destinandoo às empresas privadas responsáveis por sua
coleta, indicadas por órgão competente do Poder Execu
tivo. (Lei estadual nº 5968 de 06/05/2011)
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EMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MAIO 2011

Emenda a Lei Orgânica nº. 21 de 03/05/2011.
Altera dispositivo da Lei Orgânica do

Município.
DCM 04/05/2011 p. 04,
DORIO 12/05/2011 p. 3.

Emenda a Lei Orgânica nº. 22 de 25/05/2011.
Acrescenta dispositivo à Lei Orgânica

do Município do Rio de Janeiro instituindo a
obrigatoriedade de elaboração, divulgação e
cumprimento do Plano Estratégico pelo Poder
Executivo Municipal.
DCM 27/05/2011 p. 4,
DORIO 09/06/2011 p. 3.

Lei nº. 5261 de 10/05/2011.
Inclui o dia da conscientização da

cardiopatia congênita no calendário oficial da
Cidade consolidado pela Lei n° 5146/2010.
DCM 07/05/2011 p. 7.

Lei nº. 5262 de 03/05/2011.
Reconhece como interesse cultural so

cial e turístico do Município do Rio de Janeiro,
as Sete Maravilhas do Bairro de Santa Cruz.
DORIO 04/05/2011 p. 03,
DCM 05/05/2011 p. 04.

Lei nº. 5263 de 03/05/2011.
Altera a Lei n° 5146/2010, para incluir

o Dia da França no Calendário Oficial de Even
tos do município do Rio de Janeiro e dá outras
providências.
DORIO 04/05/2011 p. 03,
DCM 05/05/2011 p. 04/05.

Lei nº. 5264 de 03/05/2011.
Modifica a ementa e acrescenta parágra

fo único ao art. 1° da Lei n° 2571, de 23 de se
tembro de 1997, que dispõe sobre a publica
ção de material informativo dos serviços de saú
de prestados pela rede municipal  Guia da
Saúde, e dá outras providências.
DORIO 04/05/2011 p. 04,
DCM 05/05/2011 p. 05.

Lei nº. 5265 de 03/05/2011.
Inclui na Lei n° 5242/2011 o Centro de

Integração Empresa Escola do Estado do Rio
de Janeiro  CIEE Rio como utilidade pública.
DORIO 04/05/2011 p. 0405,
DCM 05/05/2011 p. 05.

Lei nº. 5266 de 05/05/2011.
Institui o benefício do desconto de

cinquenta por cento nas tarifas de transportes
coletivos, por ônibus, tipo regular, operados por
concessão do Poder Público municipal, para
estudantes do ensino superior do Município do
Rio de Janeiro que menciona e dá outras provi
dências.
DCM 09/05/2011 p. 4,
DORIO 06/05/2011 p. 3.

Lei nº. 5267 de 09/05/2011.
Dispõe sobre noções do holocausto na

zista na rede municipal de ensino e dá outras
providências. .
DCM 07/05/2011 p. 7.

Lei nº. 5268 de 10/05/2011.
Inclui o dia da conscientização da

cardiopatia congênita no calendário oficial da
cidade consolidado pela lei n° 5146/2010.
DCM 11/05/2011 p. 7.

Lei nº. 5269 de 10/05/2011.
Cria a central de regulação de vagas

existentes e disponíveis, todas as instituições de
acolhimento de crianças e adolescente no Mu
nicípio do Rio de Janeiro.
DCM 11/05/2011 p. 8.

Lei nº. 5270 de 26/05/2011.
Altera o Anexo III da Lei n° 3.692, de 2

de dezembro de 2003, no que se refere à deli
mitação da Área de Especial Interesse Social de
nominada Vila Catiri. .
DORIO 27/05/2011 p. 3.
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Decreto nº. 33730 de 02/05/2011.
Declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação, o imóvel que menciona.
DORIO 03/05/2011 p. 03.

Decreto nº. 33731 de 02/05/2011.
Dispõe sobre a Codificação Institucional

do Poder Executivo Municipal.
DORIO 03/05/2011 p. 03.

Decreto nº. 33732 de 02/05/2011.
Altera a estrutura organizacional da Se

cretaria municipal da Casa Civil  CASA CI
VIL.
DORIO 03/05/2011 p. 03.

Decreto nº. 33733 de 03/05/2011.
Altera a estrutura organizacional da Se

cretaria Municipal da Casa Civil  CASA CI
VIL.
DORIO 05/05/2011 p. 5.

Decreto nº. 33763 de 05/05/2011.
Regulamenta os incentivos e os benefí

cios fiscais relacionados à realização da Copa
das Confederações de 2013, da Copa do Mun
do de 2014 e dos Jogos olímpicos e
Paraolímpicos de 2016, de que trata a Lei n°
5.230, de 25 de novembro de 2010, e dá outras
providências. .
DORIO 06/05/2001 p. 56.

Decreto nº. 33765 de 05/05/2011.
Regulamenta a isenção e a remissão de

impostos instituídos pela Lei n° 5.128, de 16
de dezembro de 2009.
DORIO 06/05/2011 p. 78.

Decreto nº. 33766 de 05/05/2011.
Acrescenta parágrafo único no art. 1°

do Decreto n° 32.250, de 11 de maio de 2010.
DORIO 06/05/2011 p. 8.

Decreto nº. 33767 de 06/05/2011.
Restabelece a Fundação Instituto das

Águas do Município do Rio de Janeiro  RIO
ÁGUAS  como entidade integrante da Admi
nistração Pública Indireta municipal e dá ou
tras providências. .
DORIO 09/05/2011 p. 3.

Decreto nº. 33772 de 09/05/2011.
Constitui Comissão para análise e apro

vação dos projetos dos equipamentos esporti
vos e de apoio relacionados à Copa do Mundo
de 2014 e doa jogos Olímpicos e Paraolímpicos
de 2016.
DORIO 08/05/2011 p. 8.

Decreto nº. 33773 de 09/05/2011.
Dispõe sobre os pedidos de

licenciamento de parcelamento da terra ou de
construção de edificação em terrenos localiza
dos nos logradouros que formam o Corredor
de Transporte Transolímpico.
DORIO 10/05/2011 p. 8.

Decreto nº. 33775 de 10/05/2011.
Dispõe sobre a integração do Serviço

Público de Transporte de Passageiros por Ôni
bus  SPPORJ, com o serviço de transporte
ferroviário através do Bilhete único Carioca 
BUC e dá outras providências.
DORIO 11/05/2011 p. 5.

Decreto nº. 33813 de 18/05/2011.
Fixa metas e indicadores de desempe

nho para os órgãos da Administração Direta do
Município do Rio de Janeiro, a serem objeto de
Acordos de Resultados e Disciplina, para fins
de premiação, a forma de aplicação da gratifi
cação prevista no art. 19, inciso IV da Lei Mu
nicipal n° 94/1979 especificamente para tal
desiderato. .
DORIO 19/05/2011 p. 34.

Decreto nº. 33814 de 18/05/2011.
Dispõe sobre o Programa Municipal de

Controle de Espécies Exóticas Invasoras. .
DORIO 19/05/2011 p. 4.

Decreto nº. 33815 de 18/05/2011.
Dispõe sobre a obrigatoriedade do avi

so nos postos de atendimento dos serviços pú
blicos municipais. .
DORIO 20/05/2011 p. 3.

Decreto nº. 33816 de 18/05/2011.
Dispõe sobre a inclusão e uso do nome

social de pessoas travestis e transexuais no âm
bito da Administração Direta e Indireta. .
DORIO 20/05/2011 p. 3.
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Decreto nº. 33866 de 20/05/2011.
Regulamenta a Lei n° 3.688, de 24 de

novembro de 2003, modificada pelas Leis n°
4.815, de 25 de abril de 2008 e 5.102, de 28 de
outubro de 2009, estabelecendo as normas de
uso e ocupação do solo da comunidade do
Morro do PavãoPavãozinho, no bairro de
Copacabana, V R.A. Copacabana.
DORIO 23/05/2011 p. 1517.

Decreto nº. 33872 de 23/05/2011.
Declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação, os imóveis que menciona e
modifica o Decreto 31.567 de il de dezembro
de 2009, quanto ao imóvel citado. .
DORIO 24/05/2011 p. 34.

Decreto nº. 33882 de 27/05/2011.
Altera o Decreto n° 32.421, de 21 de

junho de 2010.
DORIO 30/05/2011 p. 4.

EMENTÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL
MAIO 2011

Lei nº 5.965 de 02/05/2011
Dispõe sobre as informações de libera

ção de créditos de natureza alimentícia, pela
internet, na forma que menciona.
DORJ de 03/05/2011

Lei nº 5.966 de 02/05/2011
Autoriza o poder executivo a dispor so

bre a utilização de mãodeobra carcerária e dá
outras providências.
DORJ de 03/05/2011

Lei nº 5.967 de 02/05/2011
Institui o “Dia Estadual De Luta Contra

O Assédio Moral” e dá outras providências.
DORJ de 03/05/2011

Lei nº 5.968 de 06/05/2011
Obriga a divulgação, no rótulo das em

balagens de óleo comestível, da informação
sobre a destinação correta do produto após o
uso, e dá outras providências.
DORJ de 09/05/2011

Lei nº 5.969 de 09/05/2011
Institui o ano de 2011 como “Ano Esta

dual das Populações Afrodescentes e das Polí
ticas de Promoção da Igualdade Racial”.
DORJ de 10/05/2011

Lei nº 5.670 de 12/05/2011
Dispõe sobre a cobrança de segunda via

de recibo de pagamento pelos bancos e demais
estabelecimentos financeiros instalados no es
tado do rio de janeiro, nos casos que especifica.
DORJ de 13/05/2011

Lei nº 5.671 de 12/05/2011
Altera dispositivos do Código de Orga

nização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio
de Janeiro e dá outras providências.
DORJ de 13/05/2011

Lei nº 5.672 de 13/05/2011
Altera os artigos 7º e 8º da lei nº 5390,

de 19 de fevereiro de 2009.
DORJ de 16/05/2011

Lei nº 5.673 de 13/05/2011
Cria a Delegacia Especial de Atendimen

to à Criança e ao Adolescente Vitimizados.
DORJ de 16/05/2011

Lei nº 5.674 de 20/05/2011
Altera a lei nº 5766, de 29 de junho de

2010, que transfere cargos da estrutura da Se
cretaria de Estado de Educação – Seeduc para
a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Esta
do do Rio de Janeiro – FAETEC, para dispor
sobre o regime de trabalho dos servidores.
DORJ de 23/05/2011
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Lei nº 5.675 de 20/05/2011
Institui o ano de 2011 como “Ano Esta

dual das Florestas”.
DORJ de 23/05/2011

Lei nº 5.976 de 24/05/2011
Cria cargos na estrutura do Ministério

Público do Estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 25/05/2011

Lei nº 5.977 de 24/05/2011
Altera a ementa e o artigo 1º da lei nº

2.929, de 30 de abril de 1998, que “dispõe so
bre colocação de folhetos explicativos sobre a
prevenção da aids e fornecimento de preserva
tivos, em hotéis, motéis e similares, no Estado
do Rio de Janeiro”.
DORJ de 25/05/2011

Lei nº 5.978 de 24/05/2011
Dispõe que os órgãos e entidades da ad

ministração pública direta, indireta, autárquica
e fundacional do Estado do Rio de Janeiro, bem
como os órgãos autônomos e empresas sob o
controle estatal adotarão, preferencialmente,
formatos abertos de arquivos para criação,
armazenamento e disponibilização digital de
documentos.
DORJ de 25/05/2011

Lei nº 5.979 de 26/05/2011
Dispõe sobre informar, através da

internet e linha telefônica, aos proprietários de
veículos, a remoção para os pátios do DETRAN
RJ e dá outras providências.
DORJ de 27/05/2011

EMENTÁRIO LEGISLATIVO FEDERAL
MAIO 2011

Lei nº 12.403 de 04/05/2011
Altera dispositivos do DecretoLei no

3.689, de 3 de outubro de 1941  Código de
Processo Penal, relativos à prisão processual, fi
ança, liberdade provisória, demais medidas
cautelares, e dá outras providências.
DOU de 5.5.2011

Lei nº 12.405 de 16/05/2011
Acrescenta § 6o ao art. 879 da Consoli

dação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo DecretoLei no 5.452, de 1o de maio de
1943, para facultar a elaboração de cálculos de
liquidação complexos por perito e autorizar o
arbitramento da respectiva remuneração. 
DOU de 17.5.2011

Lei nº 12.408 de 25/05/2011
Altera o art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de

fevereiro de 1998, para descriminalizar o ato
de grafitar, e dispõe sobre a proibição de
comercialização de tintas em embalagens do
tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) anos.
DOU de 26.5.2011
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