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As plaquetas de identificação de produtos e respectivos preços, no comércio varejis
ta inclusive supermercados deverão estar posicionadas a uma distância mínima de
cinquenta centímetros do nível do solo.(Lei municipal  nº 5.404, de 16 /05/2012)

Fica proibido o desfile de crianças em qualquer agremiação carna
valesca, ou grupo assemelhado. Excetuase da proibição a partici
pação de crianças em Escolas Mirins, e em alas compostas exclusi
vamente por crianças, desde que não fique evidenciada nenhuma
forma de erotização. (Lei municipal nº 5.403, de 16/05/2012)

Ficam reservadas aos negros e índios 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos
concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes
dos quadros permanentes de pessoal do Poder Executivo e das entidades da Administra
ção Indireta do Município do Rio de Janeiro. (Lei municipal nº 5.401, de 14/05/2012)

Os centros comerciais, shopping centers, cinemas, teatros, estádios
de futebol, ginásios esportivos e clubes sociais localizados no Muni
cípio do Rio de Janeiro ficam obrigados a disponibilizar banheiros
públicos infantis. (Lei  municipal nº 5.399, de 10/05/2012)

Toda a forma de engenhos provisórios (banners, galhardetes, faixas, cartazes, balões e
prismas verticais), com o fim de promover eventos na Cidade do Rio de Janeiro, sejam
políticos, culturais, esportivas, religiosas e etc, deverão ser retirados quarenta e oito horas
após a realização do evento a que se destinam.( Lei municipal nº 5.395, de 07/05/2012)

Declara como direito do servidor público municipal da administração pública di
reta o fornecimento de protetor solar, bonés e outros acessórios que impeçam ou
minimizem o contato direto dos raios solares aos funcionários e empregados pú
blicos que trabalhem expostos ao sol.(Lei Complementar nº 117, de 08/05/2012)
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Lei Complementar nº 117 de 08/05/2012
Estabelece como direito do servidor público

da administração pública direta e indireta munici
pal que trabalhe exposto ao sol o fornecimento de
protetor solar e acessórios.
DCM 09/05/2012 p. 4
DORIO 30/05/2012 p. 3

Lei nº 5.388 de 27/04/2012
Dispõe sobre a colocação de assento nas far

mácias e drogarias, e dá outras providências.
DCM 02/05/2012 p. 8
DORIO 02/05/2012 p. 4

Lei nº 5.389 de 02/05/2012
Dispõe sobre a divulgação da identificação

do autismo infantil através de material impresso.
DCM 04/05/2012 p. 5
DORIO 03/05/2012 p. 3

Lei nº 5.390 de 07/052012
Altera a Lei nº 5.146/2010, para incluir o "Dia

do Policial Pacificador  Amigo da Comunidade" no
Calendário Oficial do Municipio do Rio de Janeiro.
DCM 08/05/2012 p. 6
DORIO 08/05/2012 p. 3

Lei nº 5.391 de 07/05/2012
Institui a Festa de Iemanjá no bairro de

Sepetiba, no Calendário Oficial da Cidade, consoli
dado pela Lei n° 5.146/2010.
DCM 08/05/2012 p. 6
DORIO 08/05/2012 p. 3

Lei nº 5.392 de 07/05/2012
Altera a Lei n° 2.206/1994, na forma que men

ciona.
DCM 08/05/2012 p. 7
DORIO 08/05/2012 p. 3

Lei nº 5.393 de 07/05/2012
Inclui na Lei n° 5.242/2011 o Centro Brasilei

ro de Ações Sociais para a cidadania como de utili
dade pública.
DCM 08/05/2005 p. 7
DORIO 08/05/2012 p. 3

Lei nº 5.394 de 07/05/2012
Inclui na Lei 5.242/2011 o Grupo Comunitá

rio Creche Escola Tia Maura como de utilidade pú
blica.
DCM 08/05/2012 p. 7
DORIO 08/05/2012 p. 3

Lei nº 5.395 de 07/05/2012
Dispõe sobre a retirada de engenhos provi

sórios após a realização do evento a que se desti
nam.
DCM 09/05/203.2 p. 6
DORIO 08/05/2012 p. 5

Lei nº 5.396 de 07/05/2012
Estabelece normas gerais, no âmbito do Mu

nicípio do Rio de Janeiro, para a realização de con
cursos públicos, e dá outras providências.
DCM 09/05/2012 p. 79
DORIO 08/05/2012 p. 56

Lei nº 5.397 de 08/05/2012
Dispõe sobre a criação do Fundo de Amparo

à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro  FMAP e
dá outras providências.
DCM 09/05/2012 p. 11
DORIO 09/05/2012 p. 3

Lei nº 5.398 de 08/05/2012
Altera a Lei n° 5.146/2010, para incluir o “

Dia do Profissional de Segurança Privada” no Ca
lendário oficial do Município do Rio de Janeiro e da
outras providências.
DCM 0/05/2012 p. 4
DORIO

Lei nº 5.399 de 10/05/2012
Determina a disponibilização de banheiros

públicos destinados ao uso infantil nos centros co
merciais, shopping centros, cinemas, teatros, está
dios de futebol, ginásios esportivos e clubes sociais
no Município do Rio de Janeiro.
DCM 11/05/2012 p. 45
DORIO 30/05/2012 p. 3

Lei nº 5.400 de 11/05/2012
Altera a redação dos arts. 81, 82 e 86 da Lei

n° 691, de 24 de dezembro de 1984, e dá outras pro
vidências.
DCM 15/05/2012 p. 4
DORIO 14/05/2012 p. 3
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Lei nº 5.401 de 14/05/2012
Dispõe sobre reserva de vagas para negros e

índios nos concursos públicos para provimento de
cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos
quadros permanentes de pessoal do Poder Executi
vo e das entidades da administração indireta do Mu
nicípio do Rio de Janeiro.
DCM 16/05/2012 p. 5
DORIO 15/05/2012 p. 2

Lei nº 5.402 de 16/05/2012
Declara como de Especial Interesse Social,

para fins de regularização, a área denominada
Loteamento Meringuava e estabelece os respectivos
padrões especiais de urbanização.
DCM 17/05/2012 p. 4
DORIO 30/05/2012 p. 3

Lei nº 5.403 de 16/05/2012
Determina a proibição da participação de

crianças no desfile de agremiações carnavalescas e
grupos assemelhados, no âmbito do Município do
Rio de Janeiro, na forma que menciona e dá outras
providências.
DCM 17/05/2012 p. 4
DORIO 30/05/2012 p. 34

Lei nº 5.404 de 16/05/2012
Dispõe sobre a afixação de plaquetas descri

tivas de produtos e preços, pelo comércio varejista e
dá outras providências.
DCM 17/05/2012 p. 45
DORIO 30/05/2012 p. 4

Lei nº 5.405 de 16/05/2012
Tomba, como bem de natureza imaterial da

Cidade do Rio de Janeiro, a Feirarte III, localizada na
Praça Saens Pena, no bairro da Tijuca.
DCM 17/05/2012 p. 5
DORIO 30/05/2012 p. 4

Lei nº 5.406 de 17/05/2012
Inclui a Semana do Bairro de Guadalupe no

Calendário oficial da Cidade consolidado pela Lei n°
5.146, de 7 de janeiro de 2010.
DORIO 18/05/2012 p. 3
DCM 21/05/2012 p. 5

Lei nº 5.407 de 17/05/2012
Cria o Bairro da Lapa, pela subdivisão do

Bairro de Fátima e do Centro, área da AP 1, II Região
Administrativa.
DORIO 18/05/2012 p. 3
DCM 21/05/2012 p. 6

Lei nº 5.408 de 22/05/2012
Declara feriados escolares os dias 20, 21 e 22

de junho de 2012.
DORIO 23/05/2012 p. 3
DCM 24/05/2012 p. 9

Lei nº 5.409 de 22/05/2012
Institui incentivo a investimentos na pres

tação de serviços de representação realizada atra
vés de central de tele atendimento por prestadores
estabelecidos na Área de Planejamento 2.2  AP2.2
e altera o art. 33 da Lei n° 691, de 24 de dezembro de
1984.
DCM 24/05/2012 p. 10
DORIO 23/05/2012 p. 3

Lei nº 5.410 de 22/05/2012
Inclui na Lei n° 5.242/2011 a Associação Saú

de Criança Repensar como de utilidade pública.
DORIO 23/05/2012 p. 4
DCM 24/05/2012 p. 11

Lei nº 5.411 de 22/05/2012
Inclui na Lei n° 5.242/2011 o Grêmio Recrea

tivo Escola de Samba Portela como de utilidade pú
blica. DORIO 23/05/2012 p. 4
DCM 24/05/2012 p. 11

Lei nº 5.412 de 22/05/2012
Institui o Dia da Festa Folclórica Bumba meu

Boi Brilho de Lucas no Calendário Oficial da Cidade
consolidado pela Lei n° 5.146/2012.
DORIO 23/05/2012 p. 4
DCM 24/05/2012 p. 11

Lei nº 5.413 de 23./05/2012
Altera a Lei n° 5.146, de 7 de janeiro de 2010,

para incluir o “Dia do Mutirão de Natal da Igreja
Adventista do Sétimo Dia” no calendário oficial de
Eventos e Datas Comemorativas da Cidade do Rio
de Janeiro.
DORIO 24/05/2012 p. 3
DCM 25/05/2012 p. 6

Lei nº 5.414 de 25/05/2012
Proíbe as linhas do tipo “chilena” nas con

dições em que estabelece e dá outras providências.
DORIO 28/05/2012 p. 3
DCM 29/05/2012 p. 5
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Lei nº 5.415 de 25/05/2012
Proíbe a instalação de postes de madeira no

Município do Rio de Janeiro.
DCM 29/05/2012 p. 5
DORIO 28/05/2012 p. 3

Lei nº 5.416 de 29/05/2012
Dispõe sobre as diretrizes adotadas pelo Mu

nicípio para realizar a orientação a pais e professo
res da Cidade do Rio de Janeiro sobre as caracterís
ticas do transtorno do déficit de atenção  TDA.
DORIO 30/05/2017. p. 4
DCM 01/06/2012 p. 5

Lei nº 5.417 de 29/05/2012
Estabelece a inclusão de escova de dentes e

creme dental na lista de material escolar para alu
nos da educação infantil ao ensino fundamental.
DORIO 30/05/2012 p. 4
DCM 01/06/2012 p. 6

Lei nº 5.418 de 29/05/2012
Inclui na Lei 5.242/2011 a Sociedade Brasi

leira de Proteção Animal e do Meio AmbienteSOS
Animal como de utilidade pública.
DW.1n 30/05/2012 p. 4
DCM 07./06/2012 p. 6

Lei nº 5.419 de 29/05/2012
Inclui na Lei n° 5.242/2011 o Núcleo de Ação

Comunitária e de Desenvolvimento Social (Nacodes)
como de utilidade pública.
DORIO 30/05/2012 p. 45
DCM 01/06/2012 p. 6

Lei nº 5.420 de 29/05/2012
Institui parâmetros para a análise periódi

ca da estrutura dos prédios de escolas com sede no
município.
DORIO 30/05/2012 p. 5
DCM 01/06/2012 p. 7

Lei nº 5.421 de 30/05/2012
Dispõe sobre a inserção e o exercício dos tem

plos de qualquer culto no contexto cultural do Mu
nicípio do Rio de Janeiro e dá outras providências.
DCM 31/05/2012 p. 4

Lei nº 5.422 de 31/05/2012
Institui a prioridade de matrícula em vagas

das escolas e creches, da rede fundamental de ensi
no do Rio de Janeiro a crianças e adolescentes, em
abrigos e instituições coletivas, públicas e privadas.
DCM 01/06/2012 p. 11
DORIO 01/06/2012 p. 3

Lei nº 5.423 de 31/05/2012
Obriga a realização do “Teste do

Coraçãozinho” (exame de oximetria de pulso) em
todos os recém nascidos nos berçários das materni
dades do Município do Rio de Janeiro.
DCM 01/06/2012 p. 11
DORIO 01/06/2012 p. 3

Lei nº 5.424 de 31/05/2012
Altera a Lei n° 5.146/2010, para incluir o “Dia

do Encontro de Cinema Negro BrasilÁfrica” no Ca
lendário oficial do Município do Rio de Janeiro e dá
outras providências.
DCM 01/06/2012 p. 12
DORIO 01/06/2012  p. 6

Lei nº 5.425 de 31/05/2012
Institui a Campanha Permanente de orien

tação e Conscientização para a Coleta Seletiva de
Lixo e dá outras providências.
DCM 01/06/2012 p. 12
DORIO 01/06/2012 p. 34

Lei nº 5.426 de 31/05/2012
Dispõe sobre a efetivação de ações de saúde

que assegurem a detecção precoce do aumento dos
níveis de PSA, no âmbito do Município do Rio de
Janeiro.
DCM 01/06/2012 p. 13
DORIO 01/06/2012 p. 4

Lei nº 5.427 de 31/05/2012
Inclui na Lei n° 5.242/2011 o IDII  Instituto

Cultural Dona Isabel I a Redentora como de utilida
de pública.
DCM 01/06/2012 p. 13
DORIO 01/06/2012 p. 4.

Decreto nº 35.606 de 15/05/2012
Regula, em âmbito municipal, a Lei de Aces

so a Informações  Lei Federal n° 12.527, de 18 de
novembro de 2011, e dá outras providências.
DORIO 16/05/2012 p. 35
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Decreto nº 35.607 de 15/05/2012
Dispõe sobre a instituição, na Prefeitura da

Cidade do Rio de Janeiro, da função de Corregedor
Geral do Município, e dá outras providências.
DORIO 16/05/2012 p. 5

Decreto nº 35.608 de 15/05/2012
Cria o serviço 1746 DENÚNCIA para que

qualquer pessoa possa realizar denúncias de atos de
corrupção ou de improbidade ocorridos no âmbito
da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
DORIO 16/05/2012 p. 5

Decreto nº 35.609 de 15/05/2012
Dispõe sobre medidas de reforço à

moralidade e a probidade no âmbito da Adminis
tração Municipal, e dá outras providências.
DORIO

Decreto nº 35.610 de 15/05/2012
Institui o regime “FICHA LIMPA” como re

quisito para o ingresso em cargo ou emprego públi
co no âmbito da Administração Pública Direta e In
direta do Município do Rio de Janeiro e dá outras
providências.
DORIO 16/05/2012 p. 6

Decreto nº 35.613 de 16/05/2012
Dá o nome de Arena Carioca Jovelina Perola

Negra ao bem cultural que menciona.
DORIO 17/05/2012 p. 3

Decreto nº 35.614 de 16/05/2012
Dá o nome de Imperator  Centro Cultural

João Nogueira ao bem cultural que menciona.
DORIO 17/05/2012 p. 3

Decreto nº 35644 de 16/05/2012
Dá o nome de Museu de Arte do Rio de Janei

ro/MAR ao bem cultural crie menciona.
DORIO 17/05/2012 p. 10

Decreto nº 35.645 de 16/05/2012
Dispõe sobre a obrigação das Organizações

Sociais contratarem os serviços de segurança e vigi
lância fornecidos pelo Programa Estadual de
Integração na Segurança PROEIS.
DORIO 17/05/2012 p. 10

Decreto nº 35.646 de 16/05/2012
Estabelece as diretrizes para outorga de uso

a terceiros de próprios municipais sem destinação
pública específica e em mau estado de conservação.
DORIO 17/05/2012 p. 10

Decreto nº 35.647 de 16/05/2012
Dispõe sobre aplicação de recursos em Pro

gramas de investimentos, no ano de 2012.
DORIO 17/05/2012 p. 10

Decreto nº 35.648 de 16/05/2012
Dispõe sobre o procedimento de arrecada

ção dos imóveis urbanos abandonados.
DORIO 17/05/2012 p. 11

Decreto nº 35.649 de 17/05/2012
Dispõe sobre o PROJETO INCENTIVO JO

VEM e dá outras providências. .
DORIO 18/05/2012 p. 4

Decreto nº 35.652 de 22/05/2012
Cria o Comitê Técnico Permanente de Acom

panhamento do Plano Diretor (CTPAPD) e aprova
seu respectivo regulamento.
DORIO 23/05/2012 p. 4

Decreto nº 35.653 de 22/05/2012
Altera o Anexo 8 do Decreto n° 7.351, de 14

de janeiro de 1988.
DORIO 23/05/2012 p. 4

Decreto nº 35.654 de 23/05/2012
Cria o Polo Inova Cidade de Deus e dá ou

tras providências.
DORIO 24/05/2012 p. 3
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Lei nº 6230 de 07/05/2012
Reestrutura os serviços de registro civil de

pessoas naturais nas comarcas de primeira e segun
da entrâncias e de entrância especial do estado do
Rio de Janeiro, extinguindo serviços registrais já
desativados, e serviços registrais que se encontram
vagos nas comarcas de Campos dos Goytacazes,
Cantagalo e Niterói, dando outras providências.
DORJ de  08/05/2012

Lei nº 6231 de 07/05/2012
Altera a lei nº 5811 de 26 de agosto de 2010,

instituindo o Dia Estadual das Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAES e dos profissio
nais da APAE e declara de relevante interesse
socioeducacional do estado do Rio de Janeiro as
APAE e a FEAPAES – RJ.
DORJ de  08/05/2012

Lei nº 6232 de 07/05/2012
Altera a lei nº 4214, de 11 de novembro de

2003 que institui o Dia do Conselheiro Tutelar no
estado do Rio de Janeiro.
DORJ de  08/05/2012

Lei nº 6233 de 07/05/2012
Dispõe sobre a instalação de recipientes de

álcool em gel em toda a rede de saúde pública e pri
vada do estado, na forma que menciona.
DORJ de  08/05/2012

Lei nº 6234 de 07/05/2012
Altera o anexo da Lei nº 5645, de 06 de janei

ro de 2010, incluindo no Calendário Oficial do Esta
do do Rio de Janeiro, o Dia Estadual de
Enfrentamento ao Crack.
DORJ de  08/05/2012

Lei nº 6235 de 07/05/2012
Define os Centros de Inclusão Digital  CID

(LAN HOUSES), reconhecendoos como de especial
interesse social para universalização do acesso à
rede mundial de computadoresinternet, os define
como Entidades Prestadoras de Serviços
Multipropósitos e dá outras providências.
DORJ de  08/05/2012

EMENTÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL
MAIO 2012

Lei nº 6236 de 07/05/2012
Altera a lei nº 5.645/2010 e inclui no Calen

dário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, a “Marcha
Pra Jesus”, a ser comemorada no primeiro sábado
do mês de junho.
DORJ de  08/05/2012

Lei nº 6237 de 07/05/2012
Altera a lei nº 5645, de janeiro de 2010, in

cluindo no Calendário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro, a Semana Estadual de Doação de Leite Ma
terno.
DORJ de  08/05/2012

Lei nº 6238 de 07/05/2012
Altera a lei nº 5645, de 06 de janeiro de 2010,

que consolida a legislação relativa às datas come
morativas no estado do Rio de Janeiro, para insti
tuir no Calendário Oficial do Estado do Rio de Janei
ro, a Semana da Cultura e da Ciência.
DORJ de  08/05/2012

Lei nº 6239 de 16/05/2012
Considera de utilidade pública estadual o

Centro Social Construindo Sonhos.
DORJ de  17/05/2012

Lei nº 6240 de 16/05/2012
Declara de utilidade pública a AFIPERJ – As

sociação dos Fiscais Inativos e Pensionistas do Esta
do do Rio de Janeiro.
DORJ de  17/05/2012

Lei nº 6241 de 18/05/2012
Os estabelecimentos que promovem even

tos culturais, artísticos, esportivos e de lazer, públi
cos e privados, localizados no âmbito do estado do
rio de janeiro, ficam obrigados a afixar placa em lo
cal visível e próximo das bilheterias informando o
direito do idoso, conforme o artigo 23 da lei federal
nº 10741, de 01/10/03, com os dizeres que menciona.
DORJ de  21/05/2012

Lei nº 6242 de 18/05/2012
Institui, junto aos registros civis das pesso

as naturais, serviços itinerantes de registros, apoia
dos pelos poderes públicos estadual e municipal, no
âmbito do estado do Rio de Janeiro, em regulamen
tação ao artigo 7º da lei nº. 9.534/97 e dá outras pro
vidências.
DORJ de  21/05/2012
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Lei nº 6243 de 21/05/2012
Institui o Regime de Previdência Comple

mentar no Âmbito do Estado do Rio de Janeiro, fixa
o limite máximo para a concessão de aposentadori
as e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição
Federal, autoriza a criação de entidade fechada de
previdência complementar, na forma de fundação, e
dá outras providências.
DORJ de  22/05/2012

Lei nº 6244 de 21/05/2012
Dispõe sobre o reajustamento dos benefíci

os previdenciários, na forma do artigo 40, § 8º, da
CRFB, e dá outras providências.
DORJ de  22/05/2012

Lei nº 6245 de 24/05/2012
Cria cargos na estrutura do Ministério Pú

blico do Estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 25/05/2012

Lei nº 6246 de 24/05/2012
Cria o “Projeto CulturaCidadã” no Estado

do Rio de Janeiro.
DORJ de 25/05/2012

Lei nº 6247 de 24/05/2012
Denomina “Helber Vignoli Muniz” a “ETE 

Escola Técnica Estadual de Bacaxá”, no município
de Saquarema.
DORJ de 25/05/2012

Lei nº 6248 de 24/05/2012
Considera de utilidade pública estadual a

“Associação de Conscientização dos Direitos e
Deveres das Comunidades do Estado do Rio de
Janeiro – ACONDEC.
DORJ de 25/05/2012

Lei nº 6249 de 24/05/2012
Altera o anexo da lei nº 5.645, de 06 de janei

ro de 2010, que consolida a legislação relativa às
datas comemorativas no estado do Rio de Janeiro,
para incluir no Calendário Oficial do Estado o Dia
da Consciência sobre Doenças Raras.
DORJ de 25/05/2012

Lei nº 6250 de 24/05/2012
Autoriza o poder executivo a implantar a

Universidade Estadual da Baixada Fluminense.
DORJ de 25/05/2012

Lei nº 6251 de 30/05/2012
Altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010,

e inclui, no calendário oficial do estado do Rio de
Janeiro, a “BAUERNFEST – Festa do Colono Alemão”,
que se realiza na última semana do mês de junho, no
Município de Petrópolis.
DORJ de 31/05/2012

Lei nº 6552 de 30/05/2012
Altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010,

que consolida a legislação relativa às datas come
morativas no estado do rio de janeiro, para instituir
a “Semana do Aprendizado de Atividades Solidári
as  Universidade/Faculdade  Comunidade”, na pri
meira semana de aulas do semestre escolar.
DORJ de 31/05/2012

Lei nº 6253 de 30/05/2012
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
Niterói.
DORJ de 31/05/2012

Lei nº 6254 de 30/05/2012
Altera a lei nº 2.627, de 25 de setembro de

1996, que dispõe sobre a Semana de Prevenção ao
Câncer De Mama.
DORJ de 31/05/2012

Lei nº 6255 de 30/05/2012
Cria campanhas permanentes de prevenção,

controle e combate ao hipotireoidismo em todo o
estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 31/05/2012
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EMENTÁRIO LEGISLATIVO FEDERAL
MAIO 2012

Lei nº 12.648 de 17/05/2012
Altera dispositivos das Leis nos 7.920, de 12

de dezembro de 1989, 8.399, de 7 de janeiro de 1992,
9.825, de 23 de agosto de 1999, 12.462, de 5 de agosto
de 2011, 6.009, de 26 de dezembro de 1973, e 5.862, de
12 de dezembro de 1972; revoga o DecretoLei no
1.896, de 17 de dezembro de 1981; e dá outras
providências.
DOU de 18/05/2012

Lei nº 12.649 de 17/05/2012
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição

para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financia
mento da Seguridade Social (Cofins), da Contribui
ção para o PIS/Pasep  Importação e da Cofins  Im
portação incidentes sobre a importação e a receita
de venda no mercado interno dos produtos que men
ciona; altera as Leis nos 10.865, de 30 de abril de 2004,
10.522, de 19 de julho de 2002, 8.989, de 24 de feverei
ro de 1995, 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 10.451,
de 10 de maio de 2002, e 11.051, de 29 de dezembro
de 2004; e revoga dispositivos das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.   
DOU de 18/05/2012

Lei nº 12.650 de 17/05/2012
Altera o DecretoLei no 2.848, de 7 de dezem

bro de 1940  Código Penal, com a finalidade de mo
dificar as regras relativas à prescrição dos crimes
praticados contra crianças e adolescentes.
DOU de 18/05/2012

Lei nº 12.651 de 25/05/2012
Dispõe sobre a proteção da vegetação nati

va; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981,
9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de
dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a
Medida Provisória no 2.16667, de 24 de agosto de
2001; e dá outras providências.
DOU de 28/05/2012

Lei nº 12.652 de 25/05/2012
Altera a Lei nº 12.337, de 12 de novembro de

2010, para autorizar a prorrogação de contratos por
tempo determinado firmados com fundamento na
alínea h do inciso VI do caput do art. 2º da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993; autoriza a prorro
gação do prazo de vigência do contrato de gestão
firmado entre a União e a Associação de Comunica
ção Educativa Roquette Pinto  ACERP; e dá outras
providências.
DOU de 28/05/2012

Lei nº 12.653 de 28/05/2012
Acresce o art. 135A ao DecretoLei no 2.848,

de 7 de dezembro de 1940  Código Penal, para
tipificar o crime de condicionar atendimento médi
cohospitalar emergencial a qualquer garantia e dá
outras providências.
DOU de 29/05/2012

Lei nº 12.654 de 28/05/2012
Altera as Leis nos 12.037, de 1o de outubro de

2009, e 7.210, de 11 de julho de 1984  Lei de Execução
Penal, para prever a coleta de perfil genético como
forma de identificação criminal, e dá outras provi
dências.
DOU de 29/05/2012

Lei nº 12.655 de 30/05/2012
Altera o art. 4o da Lei no 10.931, de 2 de agos

to de 2004, e o art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004.
DOU de 31/05/2012
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