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As operadoras de telefonia fixa e móvel, no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro, deverão omitir no detalhamento das contas
as informações relativas às ligações realizadas ao disque de
núncia. (Lei estadual nº 6189, de 28/03/2012)

Os fabricantes e os distribuidores de sal de cozinha,
(cloreto de sódio), estabelecidos no Estado do Rio de
Janeiro, deverão fazer constar no invólucro do pro
duto a seguinte advertência: “O consumo exagera
do deste produto pode causar malefícios à sua saú
de” (Lei estadual nº 6173, de 06/03/ 2012)

As escolas públicas e particulares do Município deverão manter
em seus arquivos o cadastramento dos veículos ou cooperativa de
veículos que realizam o transporte escolar dos alunos matricula
dos. (Lei municipal nº 5.367 de 27/03/2012)

Ficam os estabelecimentos que comercializam produtos elétricos e
eletrônicos no Estado do Rio de Janeiro obrigados a fornecer aos
consumidores, no ato da venda, adaptados dos produtos, sempre
que os mesmos possuírem plugs de três pinos em conformidade
com a norma NBR 14136/2002, e com corrente nominal até 10
amperes.  No ato da venda de equipamentos mencionados no arti
go anterior que tenha corrente nominal equivalente a 20 amperes
caberá ao estabelecimento comercial orientar o consumidor sobre
a necessidade de adaptação da tomada para que o mesmo funcio
ne adequadamente. (Lei estadual nº 6190, de 28/03/2012)

Fica obrigado o organizador de bloco carnavalesco de rua da
Cidade do Rio de Janeiro a disponibilizar, gratuitamente, em
seus desfiles, eventos, concentrações e similares, pulseiras de
identificação para crianças. (Lei municipal de 27/03/2012)
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Lei nº 5.364 de 27/03/2012
Altera o caput do art. 10 da Lei n° 3.282, de

10 de outubro de 2001.
DCM 28/03/2012 p. 7
DORIO 28/03/2012 p. 3

Lei nº 5.365 de 27/03/2012
Ficam instituídas Ações de Promoções do Es

porte “Adote um Atleta” e de Apoio às Federações de
Esporte Olímpico e Paraolímpico no município do
Rio de Janeiro, e dá outras providências.
DCM 28/03/2012 p. 45

Lei nº 5.366 de 27/03/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade de aplica

ção de superfície antiderrapante sobre chapas de
metal utilizadas provisoriamente em serviços de
manutenção da rede subterrânea nas vias públicas
e dá outras providências.
DCM 28/03/2012 p. 5

Lei nº 5.367 de 27/03/2012
Estabelece a obrigatoriedade do

cadastramento nas escolas públicas e privadas dos
veículos de transporte escolar, e dá outras provi
dências.
DCM 28/03/2012 p. 5

Lei nº 5.368 de 27/03/2012
Tomba, por interesse urbanístico, ambiental

e social, o conjunto de imóveis conhecido como “Vila
Hípica”, no Jockey Club Brasileiro.
DCM 28/03/2012 p. 56

Lei nº 5.369 de 27/03/2012
Obriga o organizador de bloco carnavales

co de rua da Cidade do Rio de Janeiro a
disponibilizar, gratuitamente, pulseiras de identifi
cação para crianças em seus desfiles, eventos, con
centrações e similares.
DCM 28/03/2012 p. 6

Decreto nº 35.259 de 16/03/2012
Dispõe sobre o licenciamento de atividades

econômicas no Sítio Cultural Bairro de Ipanema, na
APAC  Área de Proteção de Ambiência Cultural de
Ipanema e sua zona de influência e define as diretri
zes para elaboração de Plano de Gestão da APAC
Ipanema e zona de influência.
DORIO 19/03/2012 p. 3

Decreto nº 35.260 de 19/03/2012
Inclui no anexo único aos Decretos n° 32.672,

de 18 de agosto de 2010 e n° 33.649/11, de 11 de abril
de 2011, as unidades escolares que menciona.
DORIO 20/03/2012 p. 3

Decreto nº 35.261 de 19/03/2012
Cria o Programa Ginásio Experimental

Olímpico e Paraolímpico no âmbito da Secretaria
Municipal de Educação e dá outras providências.
DORIO 20/03/2012 p. 34

Decreto nº 35.262 de 19/03/2012.
Dispõe sobre o procedimento a ser adotado

pela Procuradoria Geral do Município e pela
Controladoria Geral do Município no que se refere
aos contratos firmados entre a Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro e algumas empresas fornecedoras
de bens e serviços.
DORIO 20/03/2012 p. 4

Decreto nº 35.263 de 19/03/2012
Dispõe sobre a acumulação de cargos de PII.

DORIO 20/03/2012 p. 4

Decreto nº 35.264 de 19/03/2012
Dispõe sobre as entidades filiadas ao Conse

lho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro 
COMDEDINE, na forma que menciona. .
DORIO 20/03/2012 p. 4

Decreto nº 35.274 de 20/03/2012
Estabelece ponto facultativo nas repartições

públicas municipais no dia 05 de abril de 2012.
DORIO 21/03/2012 p. 3

Decreto nº 35.276 de 23/03/2012
Declara Luto Oficial na forma que mencio

na.
DORIO 26/03/2012 p. 3

Decreto nº 35.278 de 23/03/2012
Altera o Decreto n° 34.055, de 30 de junho de

2011.
DORIO 26/03/2012 p. 3

Decreto nº 35.279 de 23/03/2012
Revoga os artigos 2° e 3° do Decreto

n°A31.518, de 9 de dezembro de 2009.
DORIO 26/03/2012 p. 3
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Decreto nº 35.280 de 23/03/2012
Dispõe sobre o crédito consignado aos pen

sionistas do município do Rio de Janeiro.
DORIO 26/03/2012 p. 3

Decreto nº 35.281 de 23/03/2012
Dispõe sobre o incentivo fiscal para proje

tos culturais no âmbito do Município do Rio de Ja
neiro, no ano de 2012.
DORIO 26/03/2012 p. 34

Decreto nº 35.331 de 26/03/2012
Dispõe sobre a autorização para realização

de eventos na Cidade do Rio de Janeiro no período
de 4 e 25 de junho fie 2012.
DORIO 27/03/2012 p. 17

Decreto nº 35.335 de 26/03/2012
Constitui Comissão Técnica para

Propositura de Normatização dos Procedimentos
Relativos ao Cumprimento do Mandado de Injunção,
que menciona.
DORIO 27/03/2012 p. 18

Lei nº 6.173 de 06/03/2012
Dispõe sobre advertência quanto ao uso ex

cessivo do sal de cozinha.
DORJ de 07/03/2012

Lei nº 6.174 de 07/03/2012
Altera a lei n° 5.645, de 6 de janeiro de 2010,

incluindo a Festa Literária Internacional de Paraty
DORJ de 08/03/2012

Lei nº 6.175 de 07/03/2012
Fica inscrito o nome de Joaquim José da Sil

va Xavier – Tiradentes no Livro dos Heróis do Esta
do do Rio de Janeiro.
DORJ de 08/03/2012

Lei nº 6.176 de 09/03/2012
Declara de utilidade pública a AMI  Associ

ação de Mulheres de Itaperuna.
DORJ de 12/03/2012

Lei nº 6.177 de 09/03/2012
Dispõe sobre a criação de linha de crédito

especial para aquisição de instrumentos musicais
pelos músicos.
DORJ de 12/03/2012

Lei nº 6.178 de 09/03/2012
Declara de utilidade pública estadual o “Re

tiro Narciso Cavalcante”.
DORJ de 12/03/2012

Lei nº 6.179 de 09/03/2012
Cria o Programa Estadual de Recuperação

da Economia do Meio Rural Fluminense e dá outras
providências.
DORJ de 12/03/2012

Lei nº 6.180 de 15/03/2012
Concede parcelamento especial para regu

larização de ICMS decorrentes de importações de
equipamentos médicos hospitalares.
DORJ de 16/03/2012

Lei nº 6.181 de 16/03/2012
Dispõe sobre o Conselho Penitenciário do

Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
DORJ de 19/03/2012

Lei nº 6.182 de 20/03/2012
Considera de utilidade pública o Ministério

Fé Para Todos  Igreja em Iguaba Grande.
DORJ de 21/03/2012

Lei nº 6.183 de 22/03/2012
Autoriza o poder executivo a contratar fi

nanciamento junto ao Banco do Brasil, na forma em
que menciona, e dá outras providências.
DORJ de 23/03/2012

Lei nº 6.184 de 23/03/2012
Altera as ementas e dá nova redação ao ar

tigo 1º, das leis nºs 5.963, de 29 de abril de 2011;
6.002, de 06 de julho de 2011; 6.017,de 10 de agosto
de 2011; 6.053, de 28 de setembro de 2011 e o artigo
1º da lei 6.086, de 24 de novembro de 2011.
DORJ de 26/03/2012

Lei nº 6.185 de 23/03/2012
Institui o Programa de Formação e Aperfei

çoamento Periódico dos Profissionais de Segurança
Pública do Estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 26/03/2012

EMENTÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL
MARÇO 2012
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Lei nº 6.186 de 28/03/2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicio

nal especial e dá outras providências.
DORJ de 29/03/2012

Lei nº 6.187 de 28/03/2012
Altera a lei n° 4358, de 21 de junho de 2004.

DORJ de 29/03/2012

Lei nº 6.188 de 28/03/2012
Declara de utilidade pública o Instituto de

Pesquisas Afro Cultural Ode Gbomi.
DORJ de 29/03/2012

Lei nº 6.189 de 28/03/2012
Obriga as operadoras de telefonia fixa e

móvel a omitirem nas contas telefônicas detalhadas
as ligações realizadas ao disque denúncia.
DORJ de 29/03/2012

Lei nº 6.190 de 28/03/2012
Estabelece condições para a comercialização

de produtos elétricos e eletrônicos no âmbito do es
tado do Rio de Janeiro.
DORJ de 29/03/2012

Lei nº 6.191 de 30/03/2012
Dá denominação ao Arco Rodoviário Metro

politano do Rio de Janeiro de Engenheiro Leonel de
Moura Brizola.
DORJ de 02/04/2012

Emenda Constitucional nº 69 de 29/03/2012
Altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição

Federal, para transferir da União para o Distrito Fe
deral as atribuições de organizar e manter a
Defensoria Pública do Distrito Federal.
DOU de 30/03/2012

Emenda Constitucional nº 70 de 29/03/2012
Acrescenta art. 6ºA à Emenda Constitucio

nal nº 41, de 2003, para estabelecer critérios para o
cálculo e a correção dos proventos da aposentado
ria por invalidez dos servidores públicos que ingres
saram no serviço público até a data da publicação
daquela Emenda Constitucional.
DOU de 30/03/2012

Lei nº 12.596 de 15/03/2012
Confere ao Município de Maravilha, no Es

tado de Santa Catarina, o título de Cidade das Cri
anças.
DOU de 16/03/2012

Lei nº 12.597 de 22/03/2012
Dispõe sobre a prestação de auxílio finan

ceiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, no exercício de 2011, com o objetivo
de fomentar as exportações do País; altera o art. 4o

da Lei no 12.409, de 25 de maio de 2011; e dá outras
providências.
DOU de 22/03/2012

Lei nº 12.598 de 22/03/2012
Estabelece normas especiais para as com

pras, as contratações e o desenvolvimento de pro
dutos e de sistemas de defesa; dispõe sobre regras de
incentivo à área estratégica de defesa; altera a Lei no

12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras provi
dências.
DOU de 22/03/2012

Lei nº 12.600 de 23/03/2012
Cria os cargos de JuizAuditor e JuizAudi

tor Substituto para a 2a Auditoria da 11a Circuns
crição Judiciária Militar, no âmbito da Justiça Mili
tar da União; revoga dispositivos da Lei no 10.333,
de 19 de dezembro de 2001; e dá outras providênci
as.
DOU de 26/03/2012

Lei nº 12.601 de 23/03/2012
Cria cargos na Carreira de Diplomata; alte

ra o Anexo I da Lei no 11.440, de 29 de dezembro de
2006; e cria cargos de Oficial de Chancelaria.
DOU de 26/03/2012

EMENTÁRIO LEGISLATIVO FEDERAL
MARÇO 2012
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