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Tornase obrigatório o cancelamento do serviço de
telefonia móvel, fixa e afins, quando solicitado pelo
consumidor, independente de haver cobranças em
aberto. (Lei estadual nº 6341, de 09/11/2012)

Ficam obrigadas as concessionárias dos serviços de internet a
cancelarem a multa contratual de fidelidade, 12 (doze) meses,
quando o usuário comprovar que perdeu o vínculo empregatício
após a adesão do contrato. (Lei estadual nº 6337, de 05/11/2012)

Ficam os hospitais e maternidades da rede pública esta
dual, municipal e privados do Estado do Rio de Janeiro
obrigados a realizarem exame para detectar doenças car
díacas congênitas em recémnascidos, denominado Tes
te de Oximetria. (Lei estadual nº 6.350, de 30/12/2012)
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EMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL
NOVEMBRO/DEZEMBRO 2012

Lei Complementar n. 124 de 07/11/2012
Dispõe sobre o regime jurídico dos ser

vidores que menciona e dá outras providênci
as.
DORIO 08/11/2012 p. 3

Lei n. 5538 de 31/10/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade do pro

cesso de coleta seletiva de lixo nos geradores
de lixo extraordinário no Município do Rio de
Janeiro.
DCM 01/11/2012 p. 4

Lei n. 5539 de 07/11/2012
Altera a redação do art. 7°, da Lei n°

5.302, de 18 de outubro de 2011.
DORIO 08/11/2012 p. 4

Lei n. 5540 de 07/11/2012
Altera a Lei n° 5.146, de 2010, para in

cluir no Calendário Oficial do Município do Rio
de Janeiro o Dia do Líder da Juventude Evan
gélica.
DORIO 08/11/2012 p. 4

Lei n. 5541 de 07/11/2012
Declara Cidades Irmãs a Cidade do Rio

de Janeiro, no Brasil e Kaohsilung na Ilha de
Taiwan, República da China.
DORIO 08/11/2012 p. 4

Lei n. 5542 de 07/11/2012
Altera a Lei n° 5.146, de 2010, para in

cluir no Calendário Oficial do Município do Rio
de Janeiro o Dia da União Feminina Missionária
Batista Carioca  UFMBC.
DORIO 08/11/2012 p. 4

Lei n. 5543 de 11/12/2012
Altera a Lei n° 5.146/2010, para incluir

o Dia Municipal do Motociclista e do Traba
lhador Motociclista no Calendário Oficial de
Eventos e Datas Comemorativas do Município
do Rio de Janeiro e dá outras providências.
DCM 12/12/2012 p. 9
DORIO 12/12/2012 p. 3

Lei n. 5544 de 20/12/2012
Dispõe sobre a transformação dos car

gos de provimento efetivo da estrutura do Qua
dro de Servidores do Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro e dá outras provi
dências.
DCM 26/12/2012 p. 47
DORIO 21/12/2012 p. 3

Lei n. 5545 de 27/12/2012
Autoriza o aporte de recursos em favor

da parceria privado para a construção e aquisi
ção de bens reversíveis com a finalidade de
viabilizar a implantação do Veículo Leve sobre
Trilhos  VLT.
DCM 28/12/2012 p. 3
DORIO 28/12/2012 p. 3

Lei n. 5546 de 27/12/2012
Institui remissão e anistia para créditos

tributários, altera dispositivos da Lei n° 691, de
24 de dezembro de 1984; da Lei n° 5.098, de
15 de outubro de 2009; da Lei n° 5.128, de 16
de dezembro de 2009, e dá outras providênci
as.
DCM 28/12/2012 p. 46
DORIO 28/12/2012 p. 35

Lei n. 5547 de 27/12/2012
Dispõe sobre a reestruturação da orga

nização básica do Poder Executivo do Municí
pio do Rio de Janeiro e dá outras providências.
DCM 28/12/2012 p. 67
DORIO 28/12/2012 p. 5

Decreto n. 36415 de 05/11/2012
Estabelece ponto facultativo nas repar

tições públicas municipais nos dias 16 e 19 de
novembro de 2012.
DORIO 06/11/2012 p. 3

Decreto n. 36447 de 09/11/2012
Dispõe sobre o encerramento do exer

cício financeiro de 2012.
DORIO 12/11/2012 p. 12
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Decreto n. 36448 de 09/11/2012.
Desafeta os bens Públicos de Uso Espe

cial que menciona.
DORIO 12/11/2012 p. 12.

Decreto n. 36451 de 21/11/2012
Considera facultativo o ponto nas repar

tições públicas municipais, a partir das 14:00
horas, no dia 26 de novembro de 2012 e dá
outras providências.
DORIO 22/11/2012 p. 3

Decreto n. 36454 de 22/11/2012
Dispõe sobre o licenciamento de Esta

ções Rádio Base (ERB) e MiniERB dos serviços
de telefonia móvel celular no Município do Rio
de Janeiro e dá outras providências.
DORIO 23/11/2012 p. 3

Decreto n. 36455 de 22/11/2012
Dispõe sobre o pagamento da segunda

parcela do décimo terceiro salário do exercício
de 2012.
DORIO 23/11/2012 p. 6

Decreto n. 36456 de 22/11/2012
Reconhece como logradouro público da

Cidade do Rio de Janeiro, como denominação
oficial aprovada, os logradouros que mencio
na, situados. no bairro da Barra da Tijuca  XXIV
RA.
DORIO 23/11/2012 p. 7

Decreto n. 36457 de 22/11/2012
Reconhece como logradouros públicos

da Cidade Pública do Rio de Janeiro, com de
nominações oficiais aprovadas, os logradouros
que menciona, situados no bairro Recreio dos
Bandeirantes, XXIV RA.
DORIO 23/11/2012 p. 7

Decreto n. 36458 de 22/11/2012
Cria o Conselho Orientador e a Comis

são de Organização e Administração da Feira
Nordestina do Campo de São Cristóvão.
DORIO 23/11/2012 p. 7

Decreto n. 36459 de 22/11/2012
Dispõe sobre o procedimento a ser ado

tado nos processos referentes à autorização para
construção de canteiros ajardinados ou coloca
ção de dispositivos especiais nos passeios dos
logradouros públicos.
DORIO 23/11/2012 p. 7

Decreto n. 36462 de 27/11/2012
Altera a redação dos arts 4° e 5° do De

creto n° 32.040, de 24 de março de 2010, que
regulamenta a Lei n° 5.066, de 10 de julho de
2009, na forma que menciona.
DORIO 27/11/2012 p. 3

Decreto n. 36463 de 22/11/2012
Dispõe sobre a inclusão do Projeto de

“Implantação, Operação e Manutenção de Sis
tema de Transporte de Passageiros através de
Veículos Leves sobre Trilhos  VLT na região
portuária e central do Rio de Janeiro” no Pro
grama Municipal de Parcerias PúblicoPriva
das PROPARRIO.
DORIO 27/11/2012 p. 3

Decreto n. 36464 de 27/11/2012
Dá nome de Arena Carioca Abelardo

Barbosa Chacrinha ao bem cultural que men
ciona.
DORIO 2012/11/28 p .3

Decreto n. 36465 de 27/11/2012
Dá o nome de Arena Carioca Fernando

Torres ao bem cultural que menciona.
DORIO 28/11/2012 p. 3

Decreto n. 36555 de 01/01/2013
Estabelece prazo para integração do Bi

lhete único Carioca entre os modais ônibus e
metrô e ônibus e barcas.
DORIO 01/01/2012 p. 9

Decreto n. 36563 de 04/12/2012
Altera a estrutura organizacional do

Poder Executivo Municipal.
DORIO 05/12/2012 p. 3
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Decreto n. 36564 de 04/12/2012
Restabelece a Fundação Rio, como enti

dade integrante da Administração Pública In
direta Municipal e dá outras providências.
DORIO 05/12/2012 p. 34

Decreto n. 36565 de 04/12/2012
Dispõe sobre a estrutura organizacional

do Poder Executivo Municipal.
DORIO 05/12/2012 p. 4

Decreto n. 36566 de 04/12/2012
Altera o art. 2° do Decreto n° 87 de 5 de

agosto de 1975, que trata da Comissão Especi
al de Avaliação, no âmbito da Secretaria Muni
cipal de Fazenda  SMF.
DORIO 05/12/2012 p. 4
DORIO 06/12/2012 p. 3 Republicação

Decreto n. 36567 de 04/12/2012
Dispõe sobre a aquisição de bens e ma

teriais e contratação de serviços e dá outras pro
vidências.
DORIO 04/12/2012 p. 4

Decreto n. 36568 de 04/12/2012
Altera a representação do Município do

Rio de Janeiro no Conselho Deliberativo desti
nado à implantação do Programa de Amplia
ção de Coleta Seletiva na Cidade do Rio de Ja
neiro.
DORIO 05/12/2012 p. 45
DORIO 06/12/2012 p. 3 Republicação

Decreto n. 36569 de 04/12/2012
Estabelece procedimentos a serem

adotados pelos órgãos e Entidades da Adminis
tração Direta e Indireta da Cidade do Rio de
Janeiro para a manutenção de sua regularida
de cadastral, financeira, contábil e fiscal.
DORIO 05/12/2012 p. 5

Decreto n. 36570 de 04/12/2012
Exclui dos Decretos n° 31.567 de 11 de

dezembro de 2009, e 32.572 de 03 de setem
bro de 2010, os imóveis que menciona.
DORIO 06/12/2012 p. 6

Decreto n. 36571 de 04/12/2012
Declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação, os imóveis que menciona.
DORIO 05/12/2012 p. 6

Decreto n. 36572 de 04/12/2012
Declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação, os imóveis que menciona e
modifica o Decreto n° 31.567 de 11 de dezem
bro de 2009.
DORIO 05/12/2012 p. 6

Decreto n. 36573 de 04/12/2012
Declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação, os imóveis que menciona.
DORIO 05/12/2012 p. 67

Decreto n. 36574 de 06/12/2012
Declara Luto Oficial na forma que men

ciona.
DORIO 07/12/2012 p. 3

Decreto n. 36598 de 97/12/2012
Regulamenta a construção de

edificações promovidas pelo Programa Morar
Carioca  Plano Municipal de Integração de As
sentamentos Precários Informais, nas Comu
nidades da Babilônia e Chapéu Mangueira, de
claradas como Áreas de Especial Interesse So
cial pela Lei n° 2.912 de 29 de outubro de 2011.
DORIO 10/12/2012 p. 3

Decreto n. 36599 de 07/12/2012
Altera os artigos 6°, 7°, 10, 12, 14, 18 e

19 do Decreto n° 18.688, de 15 de junho de
2000. .
DORIO 10/12/2012 p. 3

Decreto n. 36602 de 10/12/2012
Dispõe sobre procedimentos referentes

à desapropriação parcial amigável de imóveis
nos casos que menciona.
DORIO 11/12/2012 p. 3

Decreto n. 36604 de 11/12/2012
Altera a redação do Decreto n° 28324,

de 16 de agosto de 2007.
DORIO 12/12/2012 p. 4



BOLETIM DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DA PGCMRJ

Decreto n. 36605 de 11/12/2012
Declara Patrimônio Cultural Carioca

bares e botequins tradicionais que menciona. .
DORIO 12/12/2012 p. 4

Decreto n. 36607 de 17/12/2012
Estabelece ponto facultativo nos dias 24

e 31 de dezembro de 2012, na forma que men
ciona.
DORIO 18/12/2012 p. 3

Decreto n. 36608 de 17/12/2012
Aprova o Calendário de Pagamento dos

Servidores Públicos Municipais para o primei
ro semestre de 2013.
DORIO 18/1/2012 p. 3

Decreto n. 36616 de 18/12/2012
Estabelece a tarifa do Bilhete Único Ca

rioca  BUC para o Serviço Público de Trans
porte de Passageiros por Ônibus  SPPO e dá
outras providências.
DORIO 19/12/2012 p. 3

Decreto n. 36617 de 18/12/2012
Dispõe sobre autorização do uso de

bermudões, calças e bermudas. .
DOR20 19/12/2012 p. 3

Decreto n. 36629 de 19/12/2012
Dispõe sobre as obrigações funcionais

dos servidores pertencentes aos quadros admi
nistrativo e operacional da Guarda Municipal
do Rio de Janeiro (GMRio), e dá outras provi
dências.
DORIO 20/12/2012 p. 7

Decreto n. 36631 de 19/12/2012
Dispõe sobre o expediente nas Escolas,

Creches e Espaços de Desenvolvimento Infan
til da Rede Pública Municipal de Ensino.
DORIO 20/12/2012 p. 7

Decreto n. 36632 de 19/12/2012
Dispõe sobre o Calendário de Pagamen

tos (CATRIM) do Imposto sobre a Proprieda
de Predial e Territorial Urbana e da Taxa de Co
leta Domiciliar do Lixo, para a emissão anual
ordinária do exercício de 2013. .
DORIO 20/12/2012 p. 78

Decreto n. 36633 de 19/12/2012
Dispõe sobre o Calendário de Pagamen

tos (CATRIM) do Imposto sobre a Proprieda
de Predial e Territorial Urbana e Taxas
fundiárias, em suas emissões especiais do exer
cício de 2013.
DORIO 20/12/2012 p. 8

Decreto n. 36634 de 19/12/2012
Dispõe sobre o Calendário de Pagamen

tos (CATRIM) do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza para o exercício de 2013.
DORIO 20/12/2012 p. 89

Decreto n. 36639 de 26/12/2012
Altera o Decreto n.° 28.247, de 30 de

julho de 2007, com redação dada pelo Decreto
33.345, de 29 de dezembro de 2010, e dá ou
tras providências.
DORIO 27/12/2012 p. 3

Decreto n. 36640 de 26/12/2012
Revoga o Decreto n° 24.921, de 03 de

dezembro de 2004, com suas alterações, e o
Decreto n° 33.775, de 10 de maio de 2011.
DORIO 03/12/2012 p. 3

Decreto n. 36641 de 26/12/2012
Reconhece como logradouros públicos

da Cidade do Rio de Janeiro, com denomina
ções oficiais aprovadas, as ruas que menciona,
situadas no bairro Campo Grande, na XVIIIª
Região Administrativa.
DORIO 27/12/2012 p. 3

Decreto n. 36642 de 26/12/2012
Reconhece como logradouros públicos

da Cidade do Rio de Janeiro, com denomina
ções oficiais aprovados, as ruas, travessas e es
cadarias situadas na comunidade Chácara do
Céu, no Bairro Leblon, na VIª Região Adminis
trativa.
DORIO 27/12/2012 p. 3

Decreto n. 36643 de 27/12/2012
Reconhece como logradouros públicos

da Cidade do Rio de Janeiro, com denomina
ções oficiais aprovadas, as ruas situadas na Co
munidade Morro da Cotia, Complexo do Lins,
no Bairro de Lins de Vasconcelos, na XIIIª Re
gião Administrativa.
DORIO 27/12/2012 p. 3



Decreto n. 36644 de 26/12/2012
Reconhece como logradouros públicos

da Cidade do Rio de Janeiro, com denomina
ções oficiais aprovadas, as ruas que menciona,
situadas na comunidade de Santa Edwiges, no
bairro de Brás de Pina, na XXVIª Região Admi
nistrativa.
DORIO 27/12/2012 p. 4

Decreto n. 36645 de 26/12/2012
Reconhece como Logradouros Públicos

da Cidade do Rio de Janeiro, com denomina
ções oficiais aprovadas, as Ruas, Travessas e
Largos situados na Comunidade Cachoeirinha
 Complexo do Lins, no bairro de Lins de Vas
concelos, na XIIIª R.A.
DORIO 27/12/2012 p. 4

Decreto Legislativo n. 1025 de 21/12/2012
Concede licença ao Prefeito e ao VicePrefei

to para ausentaremse do Território Nacional e do
Território do Município no exercício de 2013.
DCM 26/12/2012 p. 4,
DORIO 28/12/2012 p. 3

.

EMENTÁRIO LEGISLATIVO ESTADUAL
NOVEMBRO/DEZEMBRO  2012
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Lei n. 6336 de 01/11/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade da rede

de farmácias do estado do Rio de Janeiro, que
participam do programa “Farmácia Popular”
do governo federal, de afixar, em lugar de boa
visibilidade, nas suas dependências, a relação
dos remédios contemplados por esse progra
ma.
DORJ 05/11/2012

Lei n. 6337 de 05/11/2012
Obriga as concessionárias dos serviços

de internet a cancelarem a multa de fidelidade
na forma que menciona.
DORJ 06/07/2012

Lei n. 6338 de 06/11/2012
Dispõe sobre o Plano de Custeio do Dé

ficit Atuarial do Regime Próprio de Previdên
cia Social do Rio de Janeiro – RPPS/RJ, altera a
lei nº 3.189, de 22 de fevereiro de 1999 e dá
outras providências.
DORJ 07/11/2012

Lei n. 6339 de 06/11/2012
Dispõe sobre a qualificação de entida

des sem fins lucrativos como organizações so
ciais, no âmbito da geração de emprego e ren
da, mediante contrato de gestão, e dá outras
providências.
DORJ 07/11/2012

Lei n. 6340 de 06/11/2012
Institui o PEE – Programa Educação

Empreendedora nas escolas públicas do esta
do do Rio de Janeiro.
DORJ 07/11/2012

Lei n. 6341 de 09/11/2012
Dispõe sobre o cancelamento do servi

ço prestado por operadoras de telefonia mó
vel, fixa e afins, na forma que menciona.
DORJ 13/11/2012

Lei n. 6342 de 09/11/2012
Altera a lei nº 5.187, de 14 de janeiro de

2008, que dispõe sobre a adequação dos gui
chês de atendimento no estado do Rio de Ja
neiro às pessoas com deficiência que utilizem
cadeiras de roda.
DORJ 13/11/2012
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Lei n. 6343 de 21/11/2012
Altera a lei nº 3751, de 07 de janeiro de

2002, que “Autoriza o poder executivo a criar o
Colégio da Polícia Militar  CPM”.
DORJ 22/11/2012

Lei n. 6344 de 21/11/2012
Concede Título De Utilidade Pública à

Instituição Religiosa “Tenda Espírita Irmãos do
Oriente”.
DORJ 22/11/2012

Lei n. 6345 de 21/11/2012
inclui no anexo da consolidação de da

tas comemorativas do estado do rio de janeiro,
o dia 1º de abril como o Dia estadual de
conscientização e apoio às famílias vítimas de
morte de ente querido no exterior.
DORJ 22/11/2012

Lei n. 6346 23/11/2012
Altera a lei nº 3.940, de 09 de setembro

de 2002, para dispor sobre a reserva de vagas
de empregos para os detentos e egressos do sis
tema penitenciário nas empresas prestadoras
de serviços ao estado do Rio Janeiro, na forma
que menciona.
DORJ 26/11/2012

Lei n. 6347 de 27/11/2012
Revoga o inciso i do artigo 1° da lei n°

6.276, de 29 de junho de 2012, que altera dis
positivos da lei n° 2.657, de 26 de dezembro de
1996, que “Dispõe sobre o imposto sobre cir
culação de mercadorias e serviços e dá outras
providências” .
DORJ 28/11/2012

Lei n. 6348 de 27/11/2012
Concede o Título de Utilidade Pública

à Associação Comercial e Empresarial de Barra
do PiraíAcebp.
DORJ 28/11/2012

Lei n. 6349 de 30/11/2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade da ins

talação do “telhado verde” nos locais que espe
cifica e dá outras providências.
DORJ 03/12/2012

Lei n. 6350 de 30/11/2012
Dispõe sobre a obrigatoridade da reali

zação de exame para detectar doenças cardía
cas congênitas em recémnascidos, denomina
do teste de oximetria, no âmbito do estado do
Rio de Janeiro.
DORJ 03/12/2012

Lei n. 6351 de 30/11/2012
Altera o art. 96 da lei nº 443, de 1º de

julho de 1981, que dispõe sobre o Estatuto dos
PoliciaisMilitares do estado do Rio de Janeiro.
DORJ 03/12/2012

Lei n. 6352 de 30/11/2012
Altera a lei nº 6.036, de 9 de setembro

de 2011, que “Consolida as leis que dispõem
sobre nomes dados às vias, próprios e
logradouros públicos no estado do Rio de Ja
neiro”, incluindo, no seu art. 1º, o inciso XLVIII.
DORJ 03/12/2012

Lei n. 6353 de 11/12/2012
Obriga as lojas de telefonia a fixar em

lugar visível o telefone da Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, e dá outras pro
vidências.
DORJ 12/12/2012

Lei n. 6354 de 13/12/2012
Dispõe sobre o programa municípios

em forma, com o objetivo de diminuir a obesi
dade da população e dá outras providências.
DORJ 14/12/2012

Lei n. 6355 de 13/12/2012
Declara a Utilidade Pública Estadual da

Casa de Benefícios Alcides de Castro  CBAC.
DORJ 14/12/2012

Lei n. 6356 de 13/12/2012
Fica a Companhia Estadual de Gás, CEG,

obrigada a comunicar ao Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio de Janeiro, no prazo
máximo de quinze dias, toda solicitação de des
ligamento de consumidor comercial, bem como
uma queda na média mensal de consumo igual
ou maior do que trinta por cento, repetida em
três meses consecutivos.
DORJ 14/12/2012
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Lei n. 6357 de 18/12/2012
Altera a lei nº 2.657, de 26 de dezembro

de 1996, que dispõe sobre o imposto sobre cir
culação de mercadorias e serviços, e dá outras
providências.
DORJ 19/12/2012

Lei n. 6358 de 18/12/2012
Dá nova redação a ementa e ao art. 1º

da lei nº 6144, de 04 de janeiro de 2012.
DORJ 19/12/2012

Lei n. 6359 de 18/12/2012
Considera de Utilidade Pública Estadu

al o Grupo Assistencial Eurípedes Barsanulpho
 GAPEB.
DORJ 19/12/2012

Lei n. 6360 de 18/12/2012
Considera de Utilidade Pública o Cen

tro Educacional Santa Rita de Cássia.
DORJ 19/12/2012

Lei n. 6361 de 18/12/2012
Dispõe sobre a política estadual de gás

natural renovável  GNR.
DORJ 19/12/2012

Lei n. 6362 de 19/12/2012
Estabelece normas suplementares sobre

o gerenciamento estadual para disposição final
ambientalmente adequada de resíduos sólidos
em aterros sanitários.
DORJ 20/12/2012

Lei n. 6363 de 19/12/2012
Dispõe sobre medidas relativas à Copa

das Confederações FIFA de 2013 e a Copa do
Mundo FIFA de 2014, e dá outras providênci
as.
DORJ 20/12/2012

Lei n. 6369 de 20/12/2012
Substitui as tabelas 01 a 15 da lei esta

dual nº. 3.350/1999, visando à simplificação do
recolhimento de custas judiciais e à
compatibilização com as alterações da sistemá
tica processual ocorridas a partir do ano de
2000.
DORJ 21/12/2012

Lei n. 6370 de 20/12/2012
Modifica a redação das tabelas 16 a 25

da lei estadual nº. 3.350/1999, visando à sim
plificação do recolhimento de emolumentos, à
normatização das inovações em sede notarial/
registral, à compatibilização com a cobrança de
emolumentos efetuada nos demais estados da
federação, bem como à adequação aos precei
tos da lei federal nº 10.169/2000.
DORJ 21/12/2012

EMENTÁRIO LEGISLATIVO FEDERAL
 NOVEMBRO/DEZEMBRO 2012

Lei n. 12.730 de 14.11.2012
Altera o § 2o do art. 3o e revoga o § 3o do

art. 3o e o art. 4o, todos do DecretoLei no 467,
de 13 de fevereiro de 1969.
DOU de 16.11.2012

Lei n. 12.731 de 21.11.2012
Institui o Sistema de Proteção ao Pro

grama Nuclear Brasileiro  SIPRON e revoga o
DecretoLei no 1.809, de 7 de outubro de 1980.
DOU de 22.11.2012
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Lei n. 12.732 de 22.11.2012
Dispõe sobre o primeiro tratamento de

paciente com neoplasia maligna comprovada
e estabelece prazo para seu início.
DOU de 23.11.2012

Lei n. 12.734 de 30.11.2012
Modifica as Leis no 9.478, de 6 de agos

to de 1997, e no 12.351, de 22 de dezembro de
2010, para determinar novas regras de distri
buição entre os entes da Federação dos royalties
e da participação especial devidos em função
da exploração de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o
marco regulatório sobre a exploração desses
recursos no regime de partilha.
DOU de 30.11.2012  Edição extra

Lei n. 12.735 de 30.11.2012
Altera o DecretoLei no 2.848, de 7 de

dezembro de 1940  Código Penal, o Decreto
Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969  Códi
go Penal Militar, e a Lei no 7.716, de 5 de janei
ro de 1989, para tipificar condutas realizadas
mediante uso de sistema eletrônico, digital ou
similares, que sejam praticadas contra sistemas
informatizados e similares; e dá outras provi
dências.
DOU de 3.12.2012

Lei n. 12.736 de 30.11.2012
Dá nova redação ao art. 387 do Decre

toLei no 3.689, de 3 de outubro de 1941  Có
digo de Processo Penal, para a detração ser con
siderada pelo juiz que proferir sentença
condenatória.
DOU de 3.12.2012

Lei n. 12.737 de 30.11.2012
Dispõe sobre a tipificação criminal de

delitos informáticos; altera o DecretoLei no

2.848, de 7 de dezembro de 1940  Código Pe
nal; e dá outras providências.
DOU de 3.12.2012

Lei n. 12.738 de 30.11.2012
Altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de

1998, para tornar obrigatório o fornecimento
de bolsas de colostomia, ileostomia e
urostomia, de coletor de urina e de sonda vesical
pelos planos privados de assistência à saúde.
DOU de 3.12.2012

Lei n. 12.740 de 8.12.2012
Altera o art. 193 da Consolidação das

Leis do Trabalho  CLT, aprovada pelo Decre
toLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de
redefinir os critérios para caracterização das
atividades ou operações perigosas, e revoga a
Lei nº 7.369, de 20 de setembro de 1985.
DOU de 10.12.2012

Lei n. 12.741 de 8.12.2012
Dispõe sobre as medidas de esclareci

mento ao consumidor, de que trata o § 5º do
artigo 150 da Constituição Federal; altera o
inciso III do art. 6º e o inciso IV do art. 106 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990  Có
digo de Defesa do Consumidor.
DOU de 10.12.2012

Lei n. 12.744 de 19.12.2012
Altera o art. 4o e acrescenta art. 54A à

Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, que
“dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos
e os procedimentos a elas pertinentes”, para
dispor sobre a locação nos contratos de cons
trução ajustada.
DOU de 20.12.2012

Lei n. 12.760 de 20.12.2012
Altera a Lei no 9.503, de 23 de setem

bro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro.
DOU de 21.12.2012

Lei nº 12.761 de 27.12.2012
Institui o Programa de Cultura do Tra

balhador; cria o valecultura; altera as Leis nos

8.212, de 24 de julho de 1991, e 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, e a Consolidação das Leis
do Trabalho  CLT, aprovada pelo DecretoLei
no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá outras
providências.
DOU de 27.12.2012  Edição extra

Lei n. 12.764 de 27.12.2012
Institui a Política Nacional de Proteção

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Es
pectro Autista; e altera o § 3o do art. 98 da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
DOU de 28.12.2012
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