
B O L E T I M
SETOR DE DOCUMENTAÇĂO DA PROCURADORIA GERAL

 v. 15 - n. 2 - mar. 2011
Procuradoria da CMRJ, Setor de Documentação - Praça Floriano nº 51 - 28º andar - Tel: 3814-1425

Os bancos com agências situadas no Município do Rio de Janeiro
deverão efetuar atendimento em tempo razoável. Para os fins
desta Lei, entendese como tempo razoável de atendimento, o
prazo máximo de quinze minutos em dias normais e de trinta
minutos em dias precedentes ou posteriores a feriados prolonga
dos. (Lei Mun. 5.254 de 25/03/2011)

É obrigatória a instalação e utilização de medidores de consumo de água
individuais, por unidade, nas edificações multifamiliares, comerciais e
mistas a serem licenciadas no Município do Rio de Janeiro. A concessão
do habite-se vinculase ao que determina o art. 1º desta Lei Complemen
tar. Os condomínios das edificações multifamiliares, comerciais e mistas
já existentes poderão requerer ao órgão municipal competente licença
para a execução de obra que os adapte às disposições desta Lei Comple
mentar. (Lei Complementar Municipal nº 112 de 17/03/2011)

Fica instituída a obrigatoriedade de realização de processo de
sanitização em locais fechados de acesso coletivo, públicos ou co
merciais, climatizados ou não, a fim de evitar a transmissão de
doenças infectocontagiosas. Parágrafo único. Excetuamse do caput
os templos religiosos de qualquer culto e entidades sem fins lucra
tivos. (Lei Mun. 5.250 de 25/03/2011)

As Salas de Cinema e demais estabelecimentos que exibi
rem filmes em terceira dimensão (3D), ficam obrigadas a
promover a higienização e a esterilização dos óculos e aces
sórios apropriados e utilizados pelos telespectadores em cada
sessão, sob pena de multa. (Lei Mun. 5.255 de 25/03/2011)
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EMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MARÇO 2010

Lei Complementar nº 112 de 17/03/2011
Dispõe sobre a obrigatoriedade de

individualidade do medidor de consumo de

água em edificações multifamiliares e dá outras
providências.
DORIO 18/03/2011 p. 4

DORIO 21/03/2011 p. 3

Lei nº 5.249 de 25/03/2011

Dispõe sobre a cobertura das quadras
poliesportivas em próprios municipais,
destinadas as atividades educacionais,

desportivas e de lazer do Rio de Janeiro e dá
outras providências.
DCM 28/03/2011 p. 4

Lei nº 5.250 de 25/03/2011
Dispõe sobre a obrigatoriedade de

realização de processo de sanitização nos locais
que especifica.
DCM 28/03/2011 p.4

Lei nº 5.251 de 25/03/2011
Reconhece como logradouro público,

sob a denominação de Largo dos Serventuários
da Justiça a confluência das Travessas do Paço
e Natividade, centro, área da 1 Região

Administrativa.
DCM 28/03/2011 p. 4

Lei nº 5.252 de 25/03/2011
Altera a lei 3.430, de 28 de agosto de

2010.

DCM 28/03/2011 p. 4.

Lei nº 5.253 de 25/03/2011

Tomba por seu valor histórico, cultural,
social e de lazer, a Associação dos Servidores
Públicos  Club Municipal, no bairro da Tijuca,

na VIII administração regional do município
do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
DCM 28/03/2011 p. 4

Lei nº 5.254 de 25/03/2011
Determina aos bancos obrigações

relativas ao atendimento dos usuários nas

agências bancárias situadas no território do
Município do Rio de Janeiro e dá outras
providências.

DCM 28/03/2011 p. 5

Lei nº 5.255 de 25/03/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade das salas
de cinema promoverem a higienização dos
óculos e equipamentos utilizados na

apresentação de filmes em terceira dimensão
(3d) e dá outras providências.
DCM 28/03/2011 p. 5

Lei nº 5.258 de 31/03/2011
Altera a Lei n° 5.146/2010, para incluir

no Calendário Oficial do Município do Rio de
Janeiro o Dia da Decisão Cristã.
DORIO 31/03/2011 p. 3

Decreto nº 33.494 de 16/03/2011
Disciplina os procedimentos a serem

efetuados na fiscalização de estabelecimentos
com máquinas “caçaníqueis”, e dá outras
providências.

DORIO 17/03/2011 p. 4

Decreto nº 33.527 de 17/03/2011

Altera o artigo 2° do Decreto n° 87 de 5
de agosto de 1974, que trata da Comissão Es
pecial de Avaliação no âmbito da Secretaria Mu

nicipal de Fazenda.
DORIO 18/03/2011 p. 13

Decreto nº 33.528 de 17/03/2011
Altera o Regulamento n° 19, aprovado

pelo Decreto n° 32.244, de 10 de maio de 2010,
que dispõe sobre “Regulamento da lavratura,
do registo e controle de autos de infração

administrativos”.
DORIO 18/03/2011 p. 13
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Decreto nº 33.530 de 22/03/2011
Cria a Central de Teleatendimento da

PCRJ  Central 1746, no âmbito da Prefeitura

da Cidade do Rio de Janeiro.
DORIO 23/03/2011 p. 34

Decreto nº 33.531 de 22/03/2011
Determina o tombamento definitivo do

Educandário Santa Teresa, sito à Rua Lauro

Sodré, 150  Botafogo  II R. A. e cria àrea de
entorno de bem tombado.
DORIO 23/03/2011 p. 4

Decreto nº 33.532 de 22/03/2011
Determina o tombamento provisório do

prédio situado na Rua Aristides Espínola n° 19,
no bairro do Leblon.
DORIO 23/03/2011 p. 5

Decreto nº 33.534 de 23/03/2011
Estabelece procedimentos especiais para

o licenciamento de obras em áreas de risco com
base nos princípios e diretrizes da Política Ur
bana expressos no Art. 318 da Lei

Complementar n° 111 de 1° fevereiro de 2011.
DORIO 24/03/2011 p. 3

Decreto nº 33.535 de 25/03/2011

Dá nova redação a artigos do Decreto
n° 30.033, na forma que menciona.
DORIO 28/03/2011 p. 3

Decreto nº 33.536 de 25/03/2011
Estabelece procedimentos para o

controle e apuração de frequência, na forma
que menciona.
DORIO 28/03/2011 p. 3

Decreto nº 33.563 de 29/03/2011
Declara Luto Oficial na forma que

menciona.
DORIO 30/03/2011 p. 3
DORIO 31/03/20111 p. 3 Republicação

Decreto nº 33.567 de 30/03/2011
Cria o Comitê Integrado de Gestão

Governamental de Desenvolvimento Inclusivo
e Erradicação de Pobreza Extrema do Poder
Executivo.

DORIO 31/03/2011 p. 3

EMENTÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL
MARÇO 2010

Lei nº 5.907 de 03/03/2011
Proíbe a cobrança de qualquer valor que

se refira a utilização de televisores ou refrigera
dores em quartos particulares ou suítes de
clinicas e hospitais.

DORJ de 04/03/2011

Lei nº 5.908 de 03/03/2011

Cria Programa Estadual de Defesa da
Cidadania nas áreas rurais no Estado do Rio de
Janeiro.

DORJ de 04/03/2011

Lei nº 5.909 de 03/03/2011
Declara de Utilidade Pública o Esporte

Clube Colonial.

DORJ de 04/03/2011

Lei nº 5.910 de 03/03/2011

Acrescenta o artigo 2º na lei nº 4374, de
15 de julho de 2004.
DORJ de 04/03/2011

Lei nº 5.911 de 03/03/2011
Altera a lei nº 3669, de 21 de junho de 2001.

DORJ de 04/03/2011
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Lei nº 5.912 de 03/03/2011
Dispõe sobre a criação do dia do motoboy

no âmbito do estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 04/03/2011

Lei nº 5.913 de 14/03/2011
Transforma cargo em comissão.

DORJ de 15/03/2011

Lei nº 5.914 de 16/03/2011
Cria o Ofício Único de Cantagalo, alte

rando dispositivos do Código de Organização
e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janei
ro e dando providências correlatas.

DORJ de 17/03/2011

Lei nº 5.915 de 16/03/2011

Inclui o parágrafo único ao artigo 1º da
lei nº 5224, de 16 de abril de 2008, que torna
obrigatória a afixação de cartazes nos terminais

rodoviários, estações ferroviárias, metroviárias
e hidroviárias, contendo os termos relativos a
transporte, de acordo com a lei federal nº

10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do
Idoso e dá outras providências.
DORJ de 17/03/2011

Lei nº 5.916 de 16/03/2011
Considera de utilidade pública estadu

al a Associação PróGestão das Águas da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP.
DORJ de 17/03/2011

Lei nº 5.917 de 16/03/2011
Acrescenta o art. 5ºa à lei estadual nº

3050, de 21 de setembro de 1998, para adicio
nar hipótese de exceção à regra do art. 1º.
DORJ de 18/03/2011

Lei nº 5.918 de 16/03/2011
Dispõe sobre a criação de um cadastro

de compra e venda de cabo de cobre nos ferros
velhos do estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 18/03/2011

Lei nº 5.919 de 18/03/2011
Dispõe sobre a promoção ao posto de

Coronel PM e ratifica as promoções e passa

gens para a reserva remunerada com base na
lei nº 4024 de 11 de dezembro de 2002.
DORJ de 21/03/2011

Lei nº 5.920 de 18/03/2011
Altera a competência dos artigos 90 e

100 e revoga o artigo 110 do Código de Orga
nização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 21/03/2011

Lei nº 5.921 de 18/03/2011
Dispõe sobre a divulgação do progra

ma de vacinação de todas as vacinas disponí
veis na rede pública de saúde.
DORJ de 21/03/2011

Lei nº 5.922 de 25/03/2011
Majora vencimentos básicos dos inte

grantes das categorias funcionais que mencio
na e dá outras providências.
DORJ de 28/03/2011

Lei nº 5.923 de 25/03/2011
Altera dispositivos da Resolução nº. 05,

de 24 de março de 1977 – livro III, que aprova
normas complementares ao Código de Orga
nização e Divisão Judiciárias; e da Lei nº. 5358,

de 23 de dezembro de 2008, ampliando e pa
dronizando os prazos das distribuições dos atos
notariais e registrais em geral, bem como atua

liza unidade fiscal de referência.
DORJ de 28/03/2011

Lei nº 5.924 de 25/03/2011
Eleva a Comarca de Japeri à entrância,

cria na mesma a 1ª e 2ª varas, altera dispositi

vos do Código de Organização e Divisão Judi
ciárias do Estado do Rio de Janeiro e dá outras
providências.

DORJ de 28/03/2011
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Lei nº 5.925 de 25/03/2011
Dispõe sobre a aplicação dos efeitos do de

creto federal nº. 6523/2008 no âmbito estadual.

DORJ de 28/03/2011

Lei nº 5.926 de 25/03/2011

Dispõe sobre a instalação de aparelhos
de telefonia pública para uso de deficientes au
ditivos em prédios e logradouros públicos.

DORJ de 28/03/2011

Lei nº 5.927 de 25/03/2011

Fica o poder executivo autorizado a ins
tituir o Programa de Apoio ao Desenvolvimen
to da Pesca do Estado do Rio de Janeiro, e dá

outras providências.
DORJ de 28/03/2011

Lei nº 5.928 de 25/03/2011
Obriga a divulgação, nas embalagens,

do tempo natural de degradação e das formas

de descarte final dos produtos potencialmente
nocivos ao ambiente e dá outras providências.
DORJ de 28/03/2011

Lei nº 5.929 de 25/03/2011
Estabelece penalidade ao

descumprimento da lei nº 4334/2004 e dá ou
tras providências.
DORJ de 28/03/2011

Lei nº 5.930 de 25/03/2011

Institui a Semana Estadual de Combate
à Exploração do Trabalho da Criança e do Ado
lescente.

DORJ de 28/03/2011

Lei nº 5.931 de 25/03/2011

Dispõe sobre a Criação da Delegacia de
Crimes Raciais e Delitos de Intolerância –
DECRADI.

DORJ de 28/03/2011

Lei nº 5.932 de 28/03/2011

Dispõe sobre a promoção ao posto de
coronel BM do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio de Janeiro.

DORJ de 29/03/2011

Lei nº 5.933 de 29/03/2011

Altera a lei nº 4802, de 29 de junho de
2006, que dispõe sobre a reestruturação do
quadro de pessoal do Departamento Geral de

Ações Sócioeducativas – DEGASE, e dá outras
providências.
DORJ de 30/03/2011

Lei nº 5.934 de 29/03/2011
Dispõe sobre a possibilidade de

acúmulo das franquias de minutos mensais
ofertados pelas operadoras de telefonia.
DORJ de 30/03/2011

EMENTÁRIO LEGISLATIVO FEDERAL
MARÇO 2010

Lei nº 12.383 de 01/03/2011

Dá nova redação ao art. 1o da Lei no

5.851, de 7 de dezembro de 1972, que autoriza
o Poder Executivo a instituir empresa pública,

sob a denominação de Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
DOU de 02/03/2011

Lei nº 12.386 de 03/03/2011

Institui o dia 6 de dezembro como Dia
Nacional do Extensionista Rural.
DOU de 04/03/2011

Lei nº 12.387 de 03/03/2011
Institui o Dia Nacional do Empresário

Contábil. 
DOU de 04/03/2011
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Lei nº 12.388 de 03/03/2011

Confere ao Município de Taubaté, no
Estado de São Paulo, o título de Capital Nacio
nal da Literatura Infantil.

DOU de 04/03/2011

Lei nº 12.389 de 03/03/2011

Dispõe sobre a instituição do Dia Naci
onal do Calcário Agrícola.
DOU de 04/03/2011

Lei nº 12.390 de 03/03/2011
Institui o dia 27 de junho como o Dia

Nacional do Quadrilheiro Junino, a ser come
morado em âmbito nacional.
DOU de 04/03/2011

Lei nº 12.391 de 04/03/2011
Inscreve no Livro dos Heróis da Pátria

os nomes dos heróis da “Revolta dos Búzios”
João de Deus do Nascimento, Lucas Dantas de
Amorim Torres, Manuel Faustino Santos Lira

e Luís Gonzaga das Virgens e Veiga.
DOU de 04/03/2011  Edição extra

Lei nº 12.392 de 04/03/2011
Institui o ano de 2011 como o Ano da

Holanda no Brasil.

DOU de 04.03.2011  Edição extra

Lei nº 12.393 de 04/03/2011

Institui a Semana de Mobilização Nacio
nal para Busca e Defesa da Criança Desaparecida.
DOU de 4.3.2011  Edição extra

Lei nº 12.394 de 04/03/2011
Confere ao Município de São Leopoldo,

no Estado do Rio Grande do Sul, o título de
Berço da Colonização Alemã no Brasil.
DOU de 4.3.2011  Edição extra

Lei nº 12.395 de 16/03/2011
Altera as Leis nos 9.615, de 24 de março

de 1998, que institui normas gerais sobre despor
to, e 10.891, de 9 de julho de 2004, que institui a
BolsaAtleta; cria os Programas Atleta Pódio e

Cidade Esportiva; revoga a Lei no 6.354, de 2 de
setembro de 1976; e dá outras providências.
DOU de 17/03/2011

Lei nº 12.396 de 21/03/2011
Ratifica o Protocolo de Intenções firma

do entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e
o Município do Rio de Janeiro, com a finalida
de de constituir consórcio público, denomina

do Autoridade Pública Olímpica – APO.
DOU de 22/03/2011

Lei nº 12.397 de 23/ 03/2011
Constitui fonte de recursos adicional ao

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi

co e Social – BNDES; e altera a Relação Descri
tiva constante do Anexo da Lei no 5.917, de 10
de setembro de 1973.

DOU de 24/03/2011

Lei nº 12.398 de 28/03/2011

Acrescenta parágrafo único ao art. 1.589
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
Código Civil, e dá nova redação ao inciso VII

do art. 888 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973  Código de Processo Civil, para estender
aos avós o direito de visita aos netos. 

DOU de 29/03/2011
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PERIÓDICOS DO ACERVO

ADV Advocacia Dinâmica: Informativo

ADV Advocacia Dinâmica: Jurisprudência

ADV Advocacia Dinâmica: Seleções

Boletim de Direito Administrativo

Boletim de Direito Municipal

Boletim de Licitações e Contratos

Fórum de Direito Urbano e Ambiental

Interesse Público

Jam Jurídica Administração Municipal

Revista Brasileira de Direito Municipal

Revista Brasileira de Estudos Constitucionais

Revista Dialética de Direito Processual

Revista de Direito Constitucional e Internacional

Revista de Direito do Estado

Revista de Direito da Procuradoria Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Revista de Direito Renovar

Revista de Processo

Revista do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Revista Trimestral de Direito Civil

Revista Trimestral de Direito Público
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