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É assegurada às pessoas com deficiências físicas, visuais, auditivas e men
tais que sejam impossibilitadas de locomoção, autodeterminação e que
dependam de acompanhantes a presença dos mesmos em quaisquer es
tabelecimentos destinados a atividades culturais e de lazer. Os estabeleci
mentos a que se refere o caput são os destinados à diversão, espetáculos
teatrais, musicais e circenses, exibições cinematográficas, eventos esporti
vos e artísticos em geral. Não será permitida a cobrança do acompanhan
te das pessoas com deficiência, nem a cobrança de valor de entrada dife
renciada ao mesmo. (Lei municipal nº 5.837, de 12/03/2015)

 Fica proibida a prestação de serviços de vigilância por cães de guarda
com fins lucrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Entendese
por infratores desta Lei os proprietários dos cães, o proprietário do imóvel
em que os animais estejam guardando ou vigiando, bem como todo aquele
que contrate, por escrito ou verbalmente, para se utilizar dos trabalhos de
cães para fins de guarda. (Lei estadual nº 6986 de 17/04/2015)

Será facultado serviço de agendamento telefônico de consultas para
pacientes idosos ou com deficiências locomotoras pelas clínicas da
família, centros municipais de saúde, policlínicas e hospitais
especializados da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Rio
de Janeiro. (Lei municipal nº 5.841, de 18/03/2015)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os empresários que comercializam ve
ículos automotores informarem ao comprador o valor dos tributos inci
dentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo quanto a
furto, multas, taxas anuais, débitos de impostos, alienação fiduciária ou
quaisquer outros registros que limitem ou impeçam a circulação do veí
culo. (Lei federal nº 13.111 de 25/03/2015)
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Lei Complementar nº 150 de 12/03/2015.
Dispõe sobre a reserva de cinco por cen

to de vagas para mulheres nas empresas de
construção civil privadas e empresas
prestadoras de serviços contratadas pela Pre
feitura do Rio de Janeiro para realização de
obras públicas.
DCM 13/03/2015 p. 3, DORIO 08/04/2015 p. 5.

Lei Complementar nº 151 de 18/03/2015.
Torna área non aedificandi o terreno lo

calizado na rua Embaixador Carlos Taylor, no
bairro da Gávea, VI Região Administrativa e dá
outras providências.
DORIO 08/04/2015 p. 5.

Lei Complementar nº 152 de 30/03/2015.
Acrescenta dispositivos à Lei Comple

mentar nº 126 de 26 de março de 2013, para
que o Poder Executivo realize obrigações con
tidas na Lei, nos casos dos conjuntos
habitacionais.
DCM 31/03/2015 p. 6, DORIO 08/04/2015 p. 5.

Lei Complementar nº 153 de 30/03/2015.
Isenta o servidor público municipal

concursado do cumprimento do estágio
probatório no que diz respeito à segunda ma
trícula.
DCM 31/03/2015 p. 6, DORIO 08/04/2015 p. 56.

Lei nº 5837 de 12/03/2015.
Dispõe sobre o acesso de acompanhan

te necessário de pessoas com deficiência nos
locais que especifica,e dá outras providências.
DCM 13/03/2015 p. 34, DORIO 08/04/2015 p. 3.

Lei nº 5838 de 12/03/2015.
Dispõe sobre a oferta de e a forma de

apresentação e divulgação de preços informa
dos aos consumidores por restaurantes, chur
rascarias, pizzarias, lanchonetes, bares e esta
belecimentos congêneres.
DCM 13/03/2015 p. 4, DORIO 08/04/2015 p. 3.
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MARÇO/ABRIL  2015

Lei nº 5839 de 12/03/2015.
Cria o sistema de adoção de lixeiras a

serem instaladas ao longo dos logradouros pú
blicos no Município do Rio de Janeiro.
DCM 13/03/2015 p, DORIO 08/04/2015 p. 34.

Lei nº 5840 de 12/03/2015.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das ins

tituições recebedoras de títulos, faturas, boletos
de cobrança e carnês de financiamento em ge
ral, a autenticar eletronicamente no documen
to de cobrança a referida efetivação.
DCM 13/03/2015 p. 4, DORIO 08/04/2015 p. 4.

Lei nº 5841 de 18/03/2015.
Dispõe sobre oferta de serviço de

agendamento telefônico de consultas pelas uni
dades de saúde públicas municipais da Cidade
do Rio de Janeiro para idosos e pessoas com
deficiências locomotoras.
DCM 19/03/2015 p. 3, DORIO 08/04/2015 p. 4.

Lei nº 5842 de 23/03/2015.
Obriga a distribuição gratuita de toda a

produção audiovisual para as escolas munici
pais.
DCM 24/03/2015 p. 3, DORIO 08/04/2015 p. 4.

Lei nº 5843 de 23/03/2015.
Proíbe a contratação, pelos Poderes Pú

blicos do Município, de empresa declarada
inidônea por órgão competente da União ou
do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras provi
dências.
DCM 24/03/2015 p. 3, DORIO 08/04/2015 p. 4.

Lei nº 5844 de 30/03/2015.
Altera a ementa, o art. 1º e o art. 3º da

Lei nº 3.424 de 18 de julho de 2002.
DCM 31/03/2015 p. 8, DORIO 08/04/2015 p. 4.
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Lei nº 5845 de 30/03/2015.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da emis

são de nota fiscal às concessionárias que ope
ram em vias de tráfego municipal.
DCM 31/03/2015 p. 8, DORIO 08/04/2015 p. 4.

Lei nº 5846 de 30/03/2015.
Dispõe sobre a participação da socieda

de civil na elaboração do Orçamento do Muni
cípio do Rio de Janeiro.
DCM 31/03/2015 P. 8, DORIO 08/04/2015 p. 45.

Lei nº 5847 de 30/03/2015.
Determina o plantio de muda de árvo

re na venda de automóvel novo, no âmbito do
Município do Rio de Janeiro, e dá outras provi
dências.
DCM 1/03/2015 p. 8, DORIO 08/04/2015 p. 5.

Lei nº 5848 de 30/03/2015.
Dispõe sobre o direito de organização

de grêmios estudantis nas unidades da Rede
Municipal de Ensino Público e institui o Proje
to Voz do Estudante.
DCM 31/03/2015 p. 9, DORIO 08/04/2015 p. 5.

Lei nº 5849 de 07/04/2015.
Altera a redação da Lei nº 5.407, de 17

de maio de 2012.
DCM 08/04/2015 p. 4, DORIO 08/04/2015 p. 6.

Lei nº 5850 de 07/04/2015.
Denomina Bairro Temático do Samba

o Bairro de Padre Miguel, declara como Área
de Especial Interesse Turístico  AEIT e dá ou
tras providências.
DCM 08/04/2015 p. 6, DORIO 08/04/2015 p. 7.

Lei nº 5850 de 07/04/2015.
Denomina Bairro Temático do Samba

o Bairro de Padre Miguel, declara como Área
de Especial Interesse Turístico  AEIT e dá ou
tras providências.
DCM 08/04/2015 p. 6, DORIO 08/04/2015 p. 7.

Lei nº 5851 de 09/04/2015.
Inclui na Lei nº 5.242/2011 a

CAPEMISA Instituto de Ação Social como de
utilidade pública.
DCM 10/04/2015 p. 5, DORIO 10/04/2015 p.
3, DCM 16/04/2015 p. 3.

Lei nº 5852 de 22/04/2015.
Institui a campanha permanente de ori

entação e conscientização de respeito aos ani
mais nas escolas municipais e dá outras provi
dências.
DCM 24/04/2015 p. 3, DORIO 24/04/2015 p. 3.

Lei nº 5853 de 22/04/2015.
Inclui a Feira de Artes Manuais no Ca

lendário Oficial da Cidade, consolidado pela Lei
nº 5.146/2010.
DCM 24/04/2015 p. 8, DORIO 24/04/2015 p. 3.

Lei nº 5854 de 27/04/2015.
Dispõe sobre o Programa Concilia Rio

e dá outras providências.
DORIO 28/04/2015 p. 3, DCM 28/04/2015 p.

Decreto nº 39797 de 01/03/2015.
Declara a “condição carioca”, a

“carioquice”, como bem cultural imaterial da
Cidade do Rio de Janeiro.
DORIO 01/03/2015 p. 3.

Decreto nº 39798 de 01/03/2015.
Inscreve os nomes escolhidos por vota

ção no Livro dos Heróis e Heroínas da Cidade
do Rio de Janeiro.
DORIO 01/03/2015 p. 3.

Decreto nº 39850 de 18/03/2015.
Revoga o Decreto nº 38.172, de 10 de

dezembro de 2013.
DORIO 19/03/2015 p. 3.

Decreto nº 39851 de 18/03/2015.
Declara de utilidade pública para fins

de desapropriação os bens que menciona.
DORIO 19/03/2015 p. 3.
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Decreto nº 39852 de 18/03/2015.
Declara de utilidade pública para fins

de desapropriação os bens que menciona.
DORIO 19/03/2015 p. 4.

Decreto nº 39853 de 18/03/2015.
Declara de utilidade pública para fins

de desapropriação os bens que menciona.
DORIO 19/03/2015 p. 5.

Decreto nº 39854 de 18/03/2015.
Altera a redação do art. 7º do Decreto

nº 38. 722, de 21 de maio de 2014.
DORIO 19/03/2015 p. 7.

Decreto nº 39855 de 18/03/2015.
Altera o Anexo II do Decreto nº 18.208,

de 09 de dezembro de 1999, que dispõe sobre
prefixos de matrículas funcionais.
DORIO 19/03/2015 p. 7.

Decreto nº 39856 de 18/03/2015.
Dispõe sobre a divulgação das delibera

ções nos 06 e 07, de 2015, do Comitê de Gestão
de Gente  COGG, na forma que menciona.
DORIO 19/03/2015 p. 8.

Decreto nº 39875 de 19/03/2015.
Institui critérios de priorização para o

atendimento de candidatos  inscritos no Pro
grama Minha Casa,Minha Vida.
DORIO 20/03/2015 p. 8.

Decreto nº 39877 de 19/03/2015.
Dispõe sobre a Estrutura

Organizacional da Secretaria Municipal de
Administração  SMA.
DORIO 20/03/2015 p. 9.

Decreto nº 39878 de 19/03/2015.
Dispõe sobre a Estrutura Organizacional

do Poder Executivo Municipal.
DORIO 20/03/2015 p. 10.

Decreto nº 36879 de 12/03/2015.
Altera o Decreto 34.950, de 13 de de

zembro de 2011, que criou o Núcleo Especial
de Trabalho para coordenar e acompanhar a
implantação e execução da terceira etapa do
Programa de Modernização da Administração
Tributária Municipal  PMATRio III, no âmbi
to da Secretaria Municipal de Fazenda.
DORIO 13/03/2013.

Decreto nº 39833 de 09/03/2015.
Dispõe sobre a alteração de estrutura

organizacional do Instituto Municipal de Ur
banismo Pereira Passos  IPP.
DCM 10/03/2015 p. 4.

Decreto nº 39845 de 11/03/2015.
Declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação, o imóvel que menciona.
DORIO 12/03/2015 p. 3.

Decreto nº 39846 de 12/03/2015.
Reconhece como logradouro público da

Cidade do Rio de Janeiro, o logradouro que
menciona, situado no bairro de Campo Gran
de, XVII  Campo Grande.
DORIO 13/03/2015 p. 3.

Decreto nº 39847 de 16/03/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

da Procuradoria Geral do Município do Rio de
Janeiro  PGM.
DORIO 17/03/2015 p. 3.

Decreto nº 39848 de 16/03/2015.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de re

dução do consumo de energia elétrica pelos
órgãos municipais.
DORIO 17/03/2015 p. 3.

Decreto nº 39849 de 17/03/2015.
Dispõe sobre a estrutura organizacional

do Poder Executivo Municipal e dá outras pro
vidências.
DORIO 18/03/2015 p. 3.
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Decreto nº 39879 de 20/03/2015.
Institui o Programa Servidor Olímpico

no âmbito do Município do Rio de Janeiro.
DORIO 23/03/2015 p. 3.

Decreto nº 39881 de 26/03/2015.
Estabelece ponto facultativo nas repar

tições públicas municipais no dia 02 de abril
de 2015 e dá outras providências.
DORIO 27/03/2015 p. 3.

Decreto nº 39882 de 26/03/2015.
Declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação, o imóvel que menciona.
DORIO 27/03/2015 p. 3.

Decreto nº 39887 de 26/03/2015.
Exclui do Decreto nº 36.293 de 10 de

outubro de 2012, os imóveis abaixo relaciona
dos.
DORIO 27/03/2015 p. 34.

Decreto nº 39888 de 26/03/2015.
Exclui do Decreto nº 36.600 de 10 de

dezembro de 2012, os imóveis abaixo relacio
nados.
DORIO 27/03/2015 p. 4.

Decreto nº 39890 de 26/03/2015.
Prorroga a exigência da apresentação do

veículo dentro da vida útil do tipo convencio
nal, para o Serviço de Transporte Individual de
Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxíme
tro  Táxi.
DORIO 27/03/2015 p. 4.

Decreto nº 39891 de 30/03/2015.
Declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação, os imóveis que menciona.
DORIO 31/03/2015 p. 35.

Decreto nº 39892 de 30/03/2015.
Convoca a 4ª Conferência Municipal de

Segurança Alimentar e Nutricional do Rio de
Janeiro (4ª COMSANRio): etapa municipal da
5ª Conferência Nacional de Segurança Alimen
tar e Nutricional.
DORIO 31/03/2015 p. 6.

Decreto nº 39898 de 30/03/2015.
Altera o Decreto nº 14.602, de 29 de fe

vereiro de 1996, que dispõe sobre o processo e
o procedimento administrativotributários no
âmbito do Município do Rio de Janeiro.
DORIO 31/03/2015 p. 7.

Decreto nº 39899 de 30/03/2015.
Altera o inciso I do § 3º do art. 10 do

Decreto nº 39.733, de 26 de janeiro de 2015.
DORIO 31/03/2015 p. 7.

Decreto nº 39901 de 31/03/2015.
Exclui do Decreto nº 35888, de 11 de

julho de 2012, os imóveis abaixo relacionados.
DORIO 01/04/2015 p. 3.

Decreto nº 39902 de 31/03/2015.
Exclui do Decreto nº 36833, de 27 de

fevereiro de 2013, os imóveis abaixo relaciona
dos.
DORIO 01/04/2015 p. 3.

Decreto nº 39906 de 01/04/2015.
Divulga a relação atualizada dos subtí

tulos autorizados até 28 de fevereiro de 2015.
DORIO 06/04/2015 p. 312.

Decreto nº 39935 de 07/04/2015.
Dispõe sobre as faixas numéricas dos

processos administrativos.
DORIO 08/04/2015 p. 7.

Decreto nº 39936 de 07/04/2015.
Altera o anexo do Decreto nº 36.343, de

17 de outubro de 2012.
DORIO 08/04/2015 p. 7.

Decreto nº 39977 de 08/04/2015.
Dispõe sobre a criação do Festival Cari

oca de Economia Solidária.
DORIO 10/04/2015 p. 14.

Decreto nº 39978 de 08/04/2015.
Revoga o Decreto nº 37.870, de 17 de

outubro de 2013.
DORIO 10/04/2015 p. 1415.
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Decreto nº 39979 de 09/04/2015.
Altera a composição da Comissão de Fis

calização que acompanha a execução da con
cessão administrativa relativa à implantação,
operação e manutenção do Parque Olímpico
da Cidade do Rio de Janeiro, para realização
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
DORIO 10/04/2015 p. 3.

Decreto nº 39983 de 10/04/2015.
Cria o Programa Paradas Cariocas no

Município do Rio de Janeiro, estabelece critéri
os e procedimentos necessários para seu funci
onamento e dá outras providências.
DORIO 13/04/2015 p. 37.

Decreto nº 39984 de 13/04/2015.
Exclui do disposto no art. 2º do Decreto

nº 37.958, de 4 de novembro de 2013, o
licenciamento de edificações unifamiliares e
bifamiliares, de construção de muros e de
remembramento de lotes.
DORIO 14/04/2015 p. 3.

Decreto nº 39985 de 13/04/2015.
Acrescenta o art. 6ºA ao Decreto nº

37.918, de 29 de outubro de 2013.
DORIO 14/04/2015 p. 3.

Decreto nº 39987 de 14/04/2015.
Altera a redação do parágrafo único do

art. 1º do Decreto nº 22.287, de 21 de novem
bro de 2002, com a redação conferida pelo
Decreto nº 26.100, de 13 de dezembro de 2005.
DORIO 15/04/2015 p. 4.

Decreto nº 40015 de 15/04/2015.
Dispõe sobre a antecipação do paga

mento da obrigação de construção de escola.
DORIO 16/04/2015 p. 10.

Decreto nº 40016 de 15/04/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janei
ro S.A.  RIOSAÚDE.
DORIO 16/04/2015 p. 10.

Decreto nº 40041 de 27/04/2015.
Acrescenta o art .7ºE ao Decreto nº

32.666, de 11 de agosto de 2010.
DORIO 28/04/2015 p. 34.

Decreto nº 40042 de 27/04/2015.
Altera o Decreto nº 23.593, de 16 de ou

tubro de 2003.
DORIO 28/04/2015 p. 4.

Decreto nº 40063 de 29/04/2015.
Dispõe sobre a estrutura organizacional

do Poder Executivo Municipal.
DORIO 30/04/2015 p. 8.

Decreto nº 40064 de 29/04/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

da Secretaria Municipal de Cultura.
DORIO 30/04/2015 p. 8.

Decreto nº 40065 de 29/04/2015.
Dispõe sobre a estrutura organizacional

da Companhia Municipal de Limpeza Urbana
 COMLURB.
DORIO 30/04/2015 p. 912.

Decreto nº 40066 de 29/04/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

da Secretaria Municipal de Fazenda  SMF.
DORIO 30/04/2015 p. 12.

Decreto nº 40067 de 29/04/2015.
Dispõe sobre a codificação institucional

da Secretaria Municipal de Saúde  SMS.
DORIO 30/04/2015 p. 12.
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EMENTÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL
MARÇO/ABRIL  2015

Lei nº 6965 de 02/03/2015
Normatiza no âmbito do estado do Rio

de Janeiro, a aquisição de sinalizadores maríti
mos ou similares.
DORJ de 03/03/2015

Lei nº 6966 de 02/03/2015
Dispõe sobre a divulgação do resultado

das medições do rio Paraíba do Sul e dá outras
providências.
DORJ de 03/03/2015

Lei nº 6967 de 02/03/2015
Reconhece o turismo como principal ati

vidade econômica do município de Miguel
Pereira.
DORJ de 03/03/2015

Lei nº 6968 de 02/03/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de mer

cados, supermercados e estabelecimentos co
merciais que comercializam produtos diets e
lights em mantêlos em locais distintos para
cada produto.
DORJ de 03/03/2015

Lei nº 6969 de 03/03/2015
Destina reserva de assentos aos idosos e

portadores de deficiência nos terminais rodo
viários localizados no estado.
DORJ de 04/03/2015

Lei nº 6970 de 03/03/2015
Dispõe sobre os estágios dos alunos

oriundos de cursos técnicos públicos no âmbi
to do estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 04/03/2015

Lei nº 6971 de 10/03/2015
Considera de utilidade pública

“SINDIPETROCAXIAS  Sindicato dos Traba
lhadores na Indústria de Destilação e Refina
ção de Petróleo no Município de Duque de
Caxias” e dá outras providências.
DORJ de 11/03/2015

Lei nº 6972 de 10/03/2015
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 19 de agosto como o
Dia Estadual do Historiador, e dá outras provi
dências.
DORJ de 11/03/2015

Lei nº 6973 de 25/03/2015
Altera a lei 4536, de 04 de abril de 2005,

que estabelece normas de proteção aos consu
midores de combustíveis e dá outras providên
cias.
DORJ de 26/03/2015

Lei nº 6974 de 25/03/2015
Altera a lei nº 5645, de 06 de janeiro de

2010, que consolida a legislação relativa às da
tas comemorativas no estado do Rio de Janei
ro, para instituir no calendário oficial do esta
do do Rio de Janeiro, o Dia das Mães.
DORJ de 26/03/2015

Lei nº 6975 de 25/03/2015
Altera a lei nº 5645, de 06 de janeiro de

2010, que consolida a legislação relativa às da
tas comemorativas no estado do Rio de Janei
ro, para instituir no calendário oficial do esta
do do Rio de Janeiro, o Dia dos Pais.
DORJ de 26/03/2015

Lei nº 6976 de 25/03/2015
Altera o anexo da lei nº 5.645, de 06 de

janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial
do estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual
de Comemoração dos Saraus de Literatura, a
ser realizada anualmente na primeira semana
do mês de setembro.
DORJ de 26/03/2015

Lei nº 6977 de 25/03/2015
Inclui no anexo da consolidação de da

tas comemorativas do estado do Rio de Janei
ro, o dia dos ministros de louvor e dos grupos
de louvores das igrejas evangélicas do estado
do Rio de Janeiro.
DORJ de 26/03/2015
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Lei nº 6978 de 26/03/2015
Determina a disponibilização ao consu

midor de suas informações cadastrais pelos ór
gãos de proteção ao crédito, na forma que men
ciona.
DORJ de 27/03/2015

Lei nº 6979 de 31/03/2015
Dispõe sobre tratamento tributário es

pecial de caráter regional aplicado a estabeleci
mentos industriais do estado do Rio de Janei
ro.
DORJ de 01/04/2015

Lei nº 6980 de 31/03/2015
Dispõe sobre o guia de acessibilidade

cultural e turístico no site oficial do estado Rio
de Janeiro.
DORJ de 01/04/2015

Lei nº 6981 de 31/03/2015
Concede o nome de doutora Zilda Arns

ao hospital regional do médio paraíba, situado
no município de Volta Redonda.
DORJ de 01/04/2015

Lei nº 6982 de 31/03/2015
Considera de utilidade pública a Asso

ciação Hospitalar de Cambuci.
DORJ de 01/04/2015

Lei nº 6983 de 31/03/2015
Institui pisos salariais no âmbito do es

tado do Rio de Janeiro para as categorias pro
fissionais que menciona e estabelece outras pro
vidências.
DORJ de 01/04/2015

Lei nº 6984 de 31/04/2015
Altera a lei 2519, de 17 de janeiro de

1996, que institui a cobrança da meiaentrada
em estabelecimentos culturais e de lazer do es
tado do Rio de Janeiro.
DORJ de 14/04/2015

Lei nº 6985 de 17/04/2015
Disciplina a prestação de serviços por

provedores de acesso a internet, provedores de
hospedagem, sites de relacionamento, ou qual
quer outro serviço de uso contínuo, cuja utili
zação seja remunerada, no âmbito do estado
do Rio de Janeiro.
DORJ de 20/04/2015

Lei nº 6986 de 17/04/2015
Proíbe a prestação de serviços de vigi

lância por cães de guarda com fins lucrativos,
no âmbito do estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 20/04/2015

Lei nº 6987 de 20/04/2015
Altera a lei nº 2.657, de 26 de dezembro

de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias e Serviços, para possi
bilitar a retificação de informações, declarações
e arquivos, de forma espontânea, sem a aplica
ção de penalidades.
DORJ de 22/04/2015

Lei nº 6988 de 22/04/2015
Concede isenção do Imposto sobre Ope

rações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte In
terestadual, Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) nas aquisições de embarcações e pro
dutos destinados a pesca artesanal praticada por
pescadores profissionais, no âmbito do estado
do Rio de Janeiro.
DORJ de 24/04/2015

Lei nº 6989 de 28/04/2015
Denomina “Ponte Marilena Correa

Rodrigues”, a ponte situada no km 08 da rodo
via estadual RJ144, no município de Carmo/
RJ.
DORJ de 29/04/2015
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Emenda Constitucional nº 86 de 17/03/2015
Altera os arts. 165, 166 e 198 da Consti

tuição Federal, para tornar obrigatória a execu
ção da programação orçamentária que especi
fica.
DOU de 18/03/2015

Emenda Constitucional nº 87 de 16/04/2015
Altera o § 2º do art. 155 da Constituição

Federal e inclui o art. 99 no Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, para tratar da
sistemática de cobrança do imposto sobre ope
rações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte in
terestadual e intermunicipal e de comunicação
incidente sobre as operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final,
contribuinte ou não do imposto, localizado em
outro Estado.
DOU de 17/04/2015

Lei nº 13.103 de 02/03/2015
Dispõe sobre o exercício da profissão de

motorista; altera a Consolidação das Leis do Tra
balho  CLT, aprovada pelo DecretoLei
no5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis
nos 9.503, de 23 de setembro de 1997  Código
de Trânsito Brasileiro, e 11.442, de 5 de janeiro
de 2007 (empresas e transportadores autôno
mos de carga), para disciplinar a jornada de tra
balho e o tempo de direção do motorista pro
fissional; altera a Lei no 7.408, de 25 de novem
bro de 1985; revoga dispositivos da Lei
no 12.619, de 30 de abril de 2012; e dá outras
providências.
DOU de 03/03/2015

Lei nº 13.104 de 09/03/2015
Altera o art. 121 do DecretoLei

no 2.848, de 7 de dezembro de 1940  Código
Penal, para prever o feminicídio como circuns
tância qualificadora do crime de homicídio, e
o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990,
para incluir o feminicídio no rol dos crimes
hediondos.
DOU de 10/03/2015

Lei n º 13.105 de 16/03/2015
Código de Processo Civil. 

DOU de 17/03/2015

Lei nº 13.106 de 17/03/2015
Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de

1990  Estatuto da Criança e do Adolescente,
para tornar crime vender, fornecer, servir,
ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança
ou a adolescente; e revoga o inciso I do art. 63
do DecretoLei no 3.688, de 3 de outubro de
1941  Lei das Contravenções Penais.
DOU de 18/03/2015

Lei nº 13.107 de 24/03/2015
Altera as Leis nos 9.096, de 19 de setem

bro de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de
1997, para dispor sobre fusão de partidos polí
ticos.  
DOU de 25/03/2015

Lei nº 6990 de 29/04/2015
Dispõe sobre a adoção de medidas para

evitar a existência de criadouros para aedes
aegypti e aedes albopictus, nos locais determi
nados, e adota outras providências.
DORJ de 30/04/2015

Lei nº 6991 de 29/04/2015
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 1º de maio como o
“Dia da Assembleia de Deus de Madureira”, e
dá outras providências.
DORJ de 30/04/2015
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Lei nº 13.108 de 25/03/2015
Institui o dia 8 de agosto como Dia Na

cional do Elos Internacional da Comunidade
Lusíada.
DOU de 26/03/2015

Lei nº 13.109 de 25/03/2015
Dispõe sobre a licença à gestante e à

adotante, as medidas de proteção à maternida
de para militares grávidas e a licençapaterni
dade, no âmbito das Forças Armadas.
DOU de 26/03/2015

Lei nº 13.110 de 25/03/2015
Altera a Lei no 11.145, de 26 de julho de

2005, que institui a Fundação Universidade
Federal do ABC  UFABC, e dá outras providên
cias.
DOU de 26/03/2015

Lei nº 13.111 de 25/03/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os

empresários que comercializam veículos
automotores informarem ao comprador o va
lor dos tributos incidentes sobre a venda e a
situação de regularidade do veículo quanto a
furto, multas, taxas anuais, débitos de impos
tos, alienação fiduciária ou quaisquer outros
registros que limitem ou impeçam a circula
ção do veículo.
DOU de 26/03/2015

Lei nº 13.112 de 30/03/2015
Altera os itens 1o e 2o do art. 52 da Lei

no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para per
mitir à mulher, em igualdade de condições,
proceder ao registro de nascimento do filho.
DOU de 31/03/2015

Lei nº 13.113 de 09/04/2015
Denomina Aeroporto Internacional de

Pelotas/RS – João Simões Lopes Neto o aero
porto da cidade de Pelotas, Estado do Rio Gran
de do Sul.
DOU de 10/04/2015

Lei nº 13.114 de 16/04/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os

serviços de registros civis de pessoas naturais
comunicarem à Receita Federal e à Secretaria
de Segurança Pública os óbitos registrados,
acrescentando parágrafo único ao art. 80 da Lei
no 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
DOU de 17/04/2015

Lei nº 13.115 de 20/04/2015
Estima a receita e fixa a despesa da União

para o exercício financeiro de 2015. 
DOU de 22/04/2015

Lei nº 13.116 de 20/04/2015
Estabelece normas gerais para

implantação e compartilhamento da
infraestrutura de telecomunicações e altera as
Leis nos 9.472, de 16 de julho de 1997, 11.934,
de 5 de maio de 2009, e 10.257, de 10 de julho
de 2001.   
DOU de 22/04/2015
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