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Ficam obrigados os bares, restaurantes, hotéis, padarias e
congêneres, no Estado do Rio de Janeiro, a franquear a respecti
va cozinha e outras dependências onde sejam preparados e ar
mazenados os alimentos destinados ao consumo, a qualquer cli
ente que assim o solicitar.(Lei estadual nº 6551 de 09/10/2013)

Ficam as instituições financeiras e demais administradoras
de cartões de crédito, situadas no Estado do Rio de Janeiro,
obrigadas a disponibilizarem, para seus clientes que sejam
pessoas com deficiência visual, extratos, faturas, compro
vantes de transações, entre outros documentos, em lingua
gem do alfabeto braile. (Lei estadual nº 6548 de 03/10/2013)

Torna obrigatória, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a
instalação e o funcionamento de identificador eletrônico de
vagas nos estacionamentos pagos dos shoppings centers, cen
tros comerciais, supermercados, hipermercados, edifícios ga
ragem e rodoviárias.(Lei estadual nº 6568, de 29/10/2013)
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EMENTÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL
SETEMBRO/OUTUBRO  2013

Lei n. 5619 de 10/09/2013.
Institui o mês de janeiro como mês de férias

para os professores do Município do Rio de Janeiro.
DCM 11/09/2013 p. 3,

Lei n. 5620 de 20/09/2013.
Cria a Gratificação por Desempenho  GDAC

 para os ocupantes da categoria funcional de Agente
Auxiliar de Creche e dá outras providências.
DCM 23/09/2013 p. 56,
DORIO 23/09/2013 p. 3.

Lei n. 5621 de 25/09/2013.
Estabelece a obrigatoriedade da colocação

de legendas nos filmes que recebam incentivos da
Riofilmes, na forma que menciona.
DCM 26/09/2013 p. 3,
DORIO 22/10/2013 p. 5.

Lei n. 5622 de 01/10/2013.
Altera o art. 10 da Lei n° 3.282, de 10 de

outubro de 2001.
DORIO 02/10/2013 p. 3,
DCM 03/10/2013 p. 3.

Lei n. 5623 de 01/10/2013.
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e

Remuneração dos funcionários da Secretaria
Municipal de Educação e dá outras providências. .
DORIO 02/10/2013 p. 38,
DCM 03/10/2013 p. 413,
DORIO 03/10/2013 p. 3 Republicação.

Lei n. 5624 de 07/10/2013.
Traça diretrizes básicas para exploração

com finalidade comercial e turística de voos
duplos em parapentes e asas deltas na Cidade do
rio de Janeiro.
DCM 08/10/2013 p. 34,
DORIO 22/10/2013 p. 56.

Lei n. 5625 de 07/10/2013.
Torna obrigatória a veiculação dos números

de teleatendimento de órgãos de defesa do
consumidor e promoção dos direitos da criança e do
adolescente antes da exibição de filmes que recebam
incentivos, apoios ou aportes da Empresa
Distribuidora de Filmes S.A., RIOFILMES.
DCM 08/10/2013 p. 4,
DORIO 22/10/2013 p. 6.

Lei n. 5626 de 07/10/2013.
Declara o loteamento existente no final das

Ruas Dois de Fevereiro e Eulina Ribeiro, no Bairro
do Engenho de Dentro, como Área de Especial
Interesse Social para fins de urbanização e
regularização fundiária.
DCM 08/10/2013 p. 45.

Lei n. 5627 de 07/10/2013.
Determina a prestação de serviços de pronto

atendimento pediátrico nas unidades hospitalares
que menciona e dá outras providencias.
DCM 08/10/2013 p. 4,
DORIO 22/10/2013 p. 7.

Lei n. 5628 de 07/10/2013.
Dispõe sobre a proibição de estacionamento

de veículos automotores no Aterro do Flamengo,
assim consideradas todas as suas dependências, em
dias de eventos e dá outras providências.
DCM 08/10/2013 p. 5,
DORIO 22/10/2013 p. 8

Lei n. 5629 de 07/10/2013.
Estabelece limite de velocidade nas ciclovias,

ciclofaixas e vias públicas nos horários que
menciona.
DCM 08/10/2013 p. 5,
DORIO 22/10/2013 p. 22.

Lei n. 5630 de 21/10/2013.
Altera dispositivos das Leis Municipais n°

1.881, de 23 de julho de 1992, e n° 5.217, de 10 de
setembro de 2010 e dá outras providências.
DCM 22/10/2013 p. 3.

Decreto n. 37623 de 03/09/2013.
Altera a estrutura organizacional do Poder

Executivo Municipal.
DORIO 04/09/2013 p. 3.

Decreto n. 37624 de 03/09/2013.
Modifica o Decreto n° 36.845 de 04 de marco

de 2013.
DORIO 04/09/2013 p. 3.

Decreto n. 37627 de 03/09/2013.
Prorroga o prazo fixado no art. 30 do Decreto

n° 36.855, de 11 de marco de 2013.
DORIO 04/09/2013 p. 3.



BOLETIM DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DA PGCMRJ

Decreto n. 37633 de 05/09/2013.
Delega a competência que menciona.

DORIO 06/09/2013 p. 3.

Decreto n. 37686 de 11/09/2013.
Delega a competência na forma que

menciona.
DORIO 11/09/2013 p. 3.

Decreto n. 37687 de 10/09/2013.
Institui o Programa de Melhoria da

Qualidade da Base de Dados dos servidores públicos
ativos, aposentados, pensionistas, e seus respectivos
dependentes, do Regime Próprio de Previdência
Social do Município do Rio de Janeiro.
DORIO 11/09/2013 p. 3.

Decreto n. 37688 de 10/09/2013.
Constitui Comissão e regula a concessão de

licenças e autorizações relacionadas aos projetos dos
equipamentos urbanos comunitários públicos.
DORIO 11/09/2013 p. 3.

Decreto n. 37689 de 10/09/2013.
Estabelece procedimentos para a confecção

da Carteira Funcional dos profissionais da Educação
na forma que menciona.
DORIO 11/09/2013 p. 4.

Decreto n. 37690 de 10/09/2013.
Dispõe sobre o valor do vencimentobase

inicial das categorias funcionais que menciona.
DORIO 11/09/2013 p. 4.

Decreto n. 37695 de 13/09/2013.
Prorroga o prazo do Decreto 37.435, de 15 de

julho de 2013, e dá outras providências.
DORIO 16/09/2013 p. 3.

Decreto n. 37702 de 23/09/2013.
Declara de utilidade pública, para fins de

desapropriação, o imóvel que menciona.
DORIO 24/09/2013 p. 3.

Decreto n. 37703 de 23/09/2013.
Altera a composição da Comissão de

Fiscalização que acompanha a execução da
concessão administrativa relativa a implantação,
operação e manutenção do Parque Olímpico na
Cidade do Rio de Janeiro, para realização dos Jogos
Olímpicos e Paralimpicos de 2016.
DORIO 24/09/2013 p. 3.

Decreto n. 37753 de 26/09/2013.
Cria o Pólo de Geração de Emprego e Renda

destinado ao interesse social, denominado Pólo
Automotivo Mangueira, contemplando áreas livres
e local para atividades comerciais e serviços, e dá
outras providências.
DORIO 27/09/2013 p. 4.

Decreto n. 37754 de 30/09/2013.
Declara luto oficial na forma que menciona.

DORIO 01/10/2013 p. 3.

Decreto n. 37755 de 01/10/2013.
Altera o Decreto Municipal no 30.398 de 9 de

janeiro de 2009 e dá outras providências.
DORIO 02/10/2013 p. 8.

Decreto n. 37759 de 04/10/2013.
Declara de utilidade pública, para fins de

desapropriação, o imóvel que menciona.
DORIO 07/10/2013 p. 3.

Decreto n. 37760 de 04/10/2013.
Declara de utilidade pública, para fins de

desapropriação, o imóvel que menciona.
DORIO 07/10/2013 p. 3.

Decreto n. 37761 de 04/10/2013.
Declara de utilidade pública, para fins de

desapropriação, o imóvel que menciona.
DORIO 07/10/2013 p. 3.

Decreto n. 37762 de 04/10/2013.
Institui o Projeto de Revitalização de

Passagens Públicas  GaleRIO, na forma que
menciona.
DORIO 07/10/2013 p. 34.

Decreto n. 37764 de 07/10/2013.
Delega competência na forma que menciona.

DORIO 08/10/2013 p. 3.

Decreto n. 37765 de 07/10/2013.
Cria o Pólo Comercial, Gastronômico e

Cultural Centro Rio.
DORIO 08/10/2013 p. 34.

Decreto n. 37766 de 08/10/2013.
Cria o Grupo de Trabalho com a finalidade

que menciona.
DORIO 09/10/2013 p. 3.
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Decreto n. 37767 de 08/10/2013.
Denomina a passarela que menciona, situada

na Praça Euvaldo Lodi, na XXIV RA.
DORIO 09/10/2013 p. 3.

Decreto n. 37768 de 08/10/2013.
Reconhece corno logradouro público da

Cidade do Rio de Janeiro, com denominação oficial
aprovada, a rua que menciona, situada no bairro
Campo Grande, na XVIII RA.DORIO 09/10/2013 p. 3.

Decreto n. 37769 de 08/10/2013.
Desafeta de uso comum do povo, destinado

a via de circulação, para bem de uso dominical as
áreas que menciona.
DORIO 09/10/2013 p. 34.

Decreto n. 37772 de 09/10/2013.
Declara de utilidade pública, para fins de

desapropriação, o imóvel sito a Rua Bariri, n° 251,
no bairro de Olaria, Rio de Janeiro  RJ, atualmente
ocupado pelo Olaria Atlético Clube.
DORIO 10/10/2013 p. 3.

Decreto n. 37773 de 09/10/2013.
Determina a tombamento provisório do

imóvel que abriga o Diana Atlético Clube, situado
na Rua Bariri, n° 251, no bairro de Olaria, Rio de
Janeiro  RJ.
DORIO 10/10/2013 p. 3.

Decreto n. 37774 de 09/10/2013.
Dispõe sobre o uso e a ocupação do solo dos

imóveis que menciona.
DORIO 10/10/2013 p. 3.

Decreto n. 37775 de 10/10/2013.
Institui o Piano Municipal de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos  PMGIRS da
Cidade do Rio de Janeiro.
DORIO 11/10/2013 p. 329.

Decreto n. 37776 de 10/10/2013.
Estabelece os procedimentos para a

concessão de aposentadoria especial, bem como
para a conversão do tempo especial em tempo
comum aos servidores públicos do quadro de
pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Saúde
amparados por mandado de injunção. .
DORIO 11/10/2013 p. 29.

Decreto n. 37777 de 10/10/2013.
Delega competência a Secretaria Municipal

de Fazenda para interpor recurso junto a Secretaria
de Estado de Fazenda nos termos que menciona.
DORIO 11/10/2013 p. 30.

Decreto n. 37778 de 10/10/2013.
Altera o Decreto n° 10.514, de 08 de outubro

de 1991, criando hipótese de dispensa de
apresentação da Certidão de Visto Fiscal do ISS.
DORIO 11/10/2013 p. 30.

Decreto n. 37793 de 14/10/2013.
Retifica o artigo 10 do Decreto n° 37.066 de

29 de abril de 2013.
DORIO 15/10/2013 p. 4.

Decreto n. 37794 de 14/10/2013.
Declara de utilidade pública, para fins de

desapropriação, o imóvel que menciona.
DORIO 15/10/2013 p. 4.

Decreto n. 37796 de 14/10/2013.
Retifica os limites do logradouro que

menc iona, si tuado no bairro Rec reio dos
Bandeirantes, na XXIV RA.
DORIO 15/10/2013 p. 4.

Decreto n. 37797 de 14/10/2013.
Determina o tombamento provisório do

imóvel sito a Rua do Rosário, n° 91/97, esquina com
a Rua da Quitanda,  Centro  II RA.
DORIO 15/10/2013 p. 4.

Decreto n. 37798 de 14/10/2013.
Prolonga e retif ic a os limites dos

logradouros que menciona, situado no bairro do
Moneró, na XX RA.
DORIO 15/10/2013 p. 4.

Decreto n. 37799 de 14/10/2013.
Reconhece corno logradouro público da

Cidade do Rio de Janeiro, com denominação oficial
aprovada, a rua que menciona, situada no bairro
Realengo, na XXXIII RA.
DORIO 15/10/2013 p. 4.

Decreto n. 37800 de 14/10/2013.
Cria Grupo de Trabalho com a finalidade que

menciona.
DORIO 15/10/2013 p. 45.
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Lei nº 6522 de 02/09/2013
Altera dispositivos da lei nº 2.621, de 11 de

setembro de 1996, que torna obrigatória a inclusão
da informação sobre o tipo sanguíneo do portador
na carteira de identidade.
DORJ DE 03/09/2013

Lei nº 6523 de 03/09/2013
Cria o portal de transparência da LOTERJ e

dá outras providências.
DORJ de 04/09/2013

Lei nº 6525 de 05/09/2013
Altera a lei nº 5.645, de 06 de janeiro de 2010,

instituindo o dia 09 de março como o Dia Estadual
do DJ (DISCO JÓQUEI).
DORJ de 06/09/2013

Decreto n. 37801 de 14/10/2013.
Reconhece como logradouros públicos da

Cidade do Rio de Janeiro, com denominações oficiais
aprovadas, os logradouros que menciona, situados
no bairro de Campo Grande, na XVIII RA.
DORIO 15/10/2013 p. 5.

Decreto n. 37802 de 15/10/2013.
Regulamenta o Serviço de Transporte de

Passageiros Complementar Comunitário do
Município do Rio de Janeiro, “Cabritinho”  STPC,
no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha.
DORIO 16/10/2013 p. 3.

Decreto n. 37870 de 17/10/2013.
Dispõe sobre a intervenção na prestação dos

serviços cemiteriais e funerários prestados no
âmbito do Cemitério São Francisco Xavier,
pertencente a este Município do Rio de Janeiro.
DORIO 18/10/2013 p. 3.

Decreto n. 37871 de 18/10/2013.
Dispõe sobre o expediente nas repartições

públicas municipais no dia 28 de outubro  Dia do
Servidor Público.
DORIO 21/10/2013 p. 3.

Decreto n. 37890 de 20/10/2013.
Altera a redação dos arts. 6°, 40, 42, 48, 53 e

68 do Código Disciplinar do Serviço de Transporte
Público Local do Município do Rio de Janeiro  STPL,
aprovado pelo Decreto 37.154, de 15 de maio de 2013.
DORIO 23/10/2013 p. 34.

PIN de 17/09/2013.
Protocolo de Intenções que entre si celebram

os órgãos públicos adiante identificados para
articulação de apoio a ações de fiscalização dos
recursos públicos aplicados para a realização dos
Jogos Olímpicos e Paralimpicos de 2016 (TC 022.712/
20135) .
DCM 07/10/2013 p. 34.

Lei nº 6526 de 09/09/2013
Dispõe sobre o Programa PróArte Amadora

no Estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 10/09/2013

Lei nº 6528 de 11/09/2013
Regulamenta o artigo 23 da Constituição do

Estado.
DORJ de 12/09/2013

Lei nº 6529 de 12/09/2013
Autoriza o poder executivo a manter cadas

tro de dados de documentos pessoais, roubados, fur
tados ou extraviados.
DORJ de 13/09/2013
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Lei nº 6530 de 12/09/2013
Dispõe sobre a instalação de painel infor

mativo, com relação de medicamentos disponíveis
para entrega imediata, em todas as unidades da rede
pública do estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 13/09/2013

Lei nº 6531 de 12/09/2013
Obriga todas as empresas, que operam com

financiamento ou sistema de crediário, a fixarem,
em local visível, a lei nº 3.299, de 26 de novembro de
1999, que proibe qualquer tipo de consulta para com
plemento de informações cadastrais, que tenham
como fonte de consulta pessoas amigas, familiares
ou vizinhos do cliente pesquisado.
DORJ de 13/09/2013

Lei nº 6532 de 12/09/2013
Determina a impressão de aviso nas tam

pas de caixas d’água sobre o perigo da dengue.
DORJ de 13/09/2013

Lei nº 6533 de 12/09/2013
Altera a lei nº 4.528, de 28 de março de 2005,

que estabelece as diretrizes para organização do sis
tema de ensino do estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 13/09/2013

Lei nº 6534 de 17/09/2013
Institui a política estadual de apoio ao tra

tamento fora do domicilio.
DORJ de 18/09/2013

Lei nº 6535 de 17/09/2013
Dispõe sobre a obrigatoriedade do forneci

mento de microfones e amplificadores à todas as es
colas publicas no âmbito do estado do Rio de Janei
ro.
DORJ de 18/09/2013

Lei nº 6536  de 17/09/2013
Dá transparência e publicidade aos certifi

cados de aprovação do corpo de bombeiros para fun
cionamento dos estabelecimentos que especifica.
DORJ de 18/09/2013

Lei nº 6537 de 18/09/2013
Dispõe sobre a obrigatoriedade da identifi

cação dos médicos em seus locais de trabalho.
DORJ de 19/09/2013

Lei nº 6538 de 18/09/2013
Dispõe sobre a garantia de produtos substi

tuídos por motivo de defeito insanável do fabricante.
DORJ de 19/09/2013

Lei nº 6539 de 19/09/2013
Altera o anexo único da lei nº 5.166, de 19 de

dezembro de 2007.
DORJ de 20/09/2013

Lei nº 6540 de 19/09/2013
Altera a lei nº 5.331 de 24 de novembro de

2008 que torna obrigatória a numeração das cadei
ras nas salas de cinema.
DORJ de 20/09/2013

Lei nº 6541 de 19/09/2013
Altera a lei n° 4510, de 13 de janeiro de 2005,

para dispor sobre a isenção do pagamento de tarifas
nos serviços de transporte intermunicipal de pas
sageiros para os portadores de tuberculose e
hanseníase.
DORJ de 20/09/2013

Lei nº 6542 de 25/09/2013
Dispõe sobre a adequação de provas aos por

tadores de deficiência visual nas situações que men
ciona.
DORJ de 26/09/2013

Lei nº 6543 de 26/09/2013
Dispõe sobre a dispensa de servidores nos

dias e nas condições que menciona, e dá outras pro
vidências.
DORJ de 27/09/2013

Lei nº 6544 de 26/09/2013
Dispõe sobre a instalação de placas de infor

mação sobre postos de combustíveis existentes nas
rodovias estaduais.
DORJ de 27/09/2013

Lei nº 6545 de 02/01/2013
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exames

clínicos para a prática de educação física nas esco
las, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, e dá ou
tras providências.
DORJ de 03/10/2013
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Lei nº 6546 de 02/10/2013
Trata sobre a disponibilização, pelo poder

executivo, na rede hospitalar pública, em todo o es
tado do Rio de Janeiro e inclui o fornecimento gra
tuito de medicamentos indicados no tratamento de
distúrbios correlatos, para a população em geral,
portadora de dependência química advinda do ta
bagismo.
DORJ de 03/10/2013

Lei nº 6547 de 02/10/2013
Dispõe sobre a inclusão dos acometidos da

síndrome de recklinghausen (neurofibromatose) na
condição de pessoas com deficiência.
DORJ de 03/10/2013

Lei nº 6548 de 03/10/2013
Obriga as instituições financeiras e demais

administradoras de cartões de crédito a emitirem
seus produtos na linguagem braile.
DORJ de 04/10/2013

Lei nº 6549 de 03/10/2013
Proíbe, no âmbito do estado do Rio de Janei

ro, a comercialização, sem a certificação do inmetro
e anvisa, de próteses de silicone e dá outras provi
dências.
DORJ de 04/10/2013

Lei nº 6550 de 03/10/2013
Dispõe sobre a criação do Programa “tercei

ra idade com saúde” no âmbito do estado do Rio de
Janeiro.
DORJ de 04/10/2013

Lei nº 6551 de 09/10/2013
Dispõe sobre a obrigatoriedade do

franqueamento, aos clientes, da cozinha de bares,
restaurantes, hotéis, padarias e congêneres no esta
do do Rio de Janeiro e dá outras providências.
DORJ de 10/10/2013

Lei nº 6552 de 09/10/2013
Dispõe sobre a criação do Dia do educador

cristão.
DORJ de 10/10/2013

Lei nº 6553 de 09/10/2013
Obriga os jornais, revistas, as pessoas jurí

dicas que comercializam produtos ou serviços pela
internet e demais meios de comunicação a exigir, dos
anunciantes, que lhes informem os seus endereços,
de forma a possibilitar sua identificação e acesso aos
mesmos.
DORJ de 10/10/2013

Lei nº 6554 de 09/10/2013
Considera de utilidade pública a Liga de

Amadores Brasileiros de Rádio Emissão  LABRE  RJ.
DORJ de 10/10/2013

Lei nº 6555 de 10/10/2013
Altera a lei nº 5.645/2010 e inclui no calen

dário oficial do estado do Rio de Janeiro a Semana de
Incentivo as Práticas de Kung Fu, Tai Chi Chuan e
Liangong.
DORJ de 11/10/2013

Lei nº 6556 de 16/10/2013
Modifica o art. 2º da lei n° 1790, de 12 de

janeiro de 1991, alterado pela lei nº 1994, de 28 de
abril de 1992, que retifica limite intermunicipal.
DORJ de 17/10/2013

Lei nº 6557 de 16/10/2013
Institui o Dia estadual de combate a dengue, e dá
outras providências.
DORJ de 17/10/2013

Lei nº 6558 de 16/10/2013
Dispõe sobre a obrigatoriedade de manuten

ção e disponibilização de desfibrilador cardíaco ex
terno automático, nas estações rodoviárias, de bar
cas, metrô e trens , no âmbito do estado do Rio de
Janeiro, e dá outras providências.
DORJ de 17/10/2013

Lei nº 6559 de 16/10/2013
Institui a Política Estadual do Idoso e dá ou

tras providências.
DORJ de 17/10/2013

Lei nº 6560 de 16/10/2013
Cria o conceito de faixa “non aedificandi” ao

longo das tubulações de adução de água operadas
pelas empresas de saneamento do estado do Rio de
Janeiro.
DORJ de 17/10/2013

Lei nº 6561 de 17/10/2013
Declara o Coral Cantavento como

Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 18/10/2013
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Lei nº 6562 de 17/10/2013
Declara de utilidade pública a Organização

Não Governamental “Together For Peace”
domiciliada na Avenida Marechal Henrique Lott 70/
503, Barra da Tijuca  instituição voltada a promo
ver a união dos povos, estimulando os jovens de
senvolver cidadania, repudiando todos os aspectos
de violência física,verbal, sexual, psicológica,
economica e social.
DORJ de 18/10/2013

Lei nº 6563 de 18/10/2013
Dispõe sobre a admissão de candidatos para

ingresso nos quadros de saúde, capelania e comple
mentar da polícia militar do estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 21/10/2013

Lei nº 6564 de 21/10/2013
Institui o Dia do Servidor do Ministério Pú

blico do Estado do Rio de Janeiro.
DORJ de 22/10/2013

Lei nº 6565 de 23/10/2013
Dispõe sobre local para colocação de pros

pecto informativo sobre o combate à dengue nas flo
riculturas, supermercados e lojas que comercializam
vasos, adornos ou recipientes, localizadas no âmbito
do estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
DORJ de 24/10/2013

Lei nº 6566 de 23/10/2013
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, o ”Dia estadual do produtor cultural” no estado
do Rio de Janeiro.
DORJ de 24/10/2013

Lei nº 6567 de 29/10/2013
Altera a lei nº 5.749, de 14 de junho de 2010,

que dispõe sobre os procedimentos para a obtenção
das isenções dispostas na lei nº 3.686, de 24 de outu
bro de 2001.
DORJ de 30/10/2013

Lei nº 6568 de 29/10/2013
Torna obrigatória a utilização de

identificador eletrônico de vagas nos estacionamen
tos pagos dos shoppings centers, centros comerci
ais, supermercados, hipermercados, edifícios gara
gem e rodoviárias e dá outras providências.
DORJ de 30/10/2013

Lei nº 6569 de 30/10/2013
Altera a lei n° 6.423/2013 que isenta do

ITCMD, do IPVA, da contribuição de melhoria e das
taxas de serviços estaduais, as hipóteses que menci
ona, todas relacionadas aos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos de 2016.
DORJ de 31/10/2013

Lei nº 6570 de 30/10/2013
Altera e acrescenta dispositivos à lei n° 2.877,

de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (lPVA).
DORJ de 31/10/2013

Lei nº 6571 de 31/10/2013
Insere dispositivos na lei nº 5.147/07, dis

pondo sobre a apresentação de denúncia espontâ
nea por microempresa e empresa de pequeno porte
optante pelo simples nacional, nas hipóteses que
menciona, e dá outras providências.
DORJ de 01/11/2013

Lei  nº 6572 de 31/10/2013
Dispõe sobre a compensação devida pelo em

preendedor responsável por atividade de significa
tivo impacto ambiental no estado do rio de janeiro,
institui a contribuição por serviços ecossistêmicos
nos termos da lei federal 9.985/00 e dá outras provi
dências.
DORJ de 01/11/2013

Lei nº 6573 de 31/10/2013
Redefine os limites do Parque Estadual dos

três picos e extingue a estação ecológica estadual do
paraíso e as áreas de proteção ambiental do
jacarandá e do rio dos frades.
DORJ de 01/11/2013



Emenda Constitucional nº 75 de 15/10/2013
Acrescenta a alínea e ao inciso VI do art. 150

da Constituição Federal, instituindo imunidade tri
butária sobre os fonogramas e videofonogramas
musicais produzidos no Brasil contendo obras mu
sicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasilei
ros bem como os suportes materiais ou arquivos
digitais que os contenham.
DOU de 16/10/2013

Lei nº 12.855 de 02/09/2013
Institui a indenização devida a ocupante de

cargo efetivo das Carreiras e Planos Especiais de
Cargos que especifica, em exercício nas unidades si
tuadas em localidades estratégicas vinculadas à pre
venção, controle, fiscalização e repressão dos deli
tos transfronteiriços.
DOU de 03/09/2013

Lei nº 12858 de 09/09/2013
Dispõe sobre a destinação para as áreas de

educação e saúde de parcela da participação no re
sultado ou da compensação financeira pela explora
ção de petróleo e gás natural, com a finalidade de
cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput
do art. 214 e no art. 196 da Constituição Federal;
altera a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989; e dá
outras providências.
DOU de 10/09/2013

Lei nº 12859 de 10/09/2013
Institui crédito presumido da Contribuição

para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financia
mento da Seguridade Social (Cofins) na venda de ál
cool, inclusive para fins carburantes; altera as Leis
nos 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.865, de 30
de abril de 2004, 11.196, de 21 de novembro de 2005,
e 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e a Medida Pro
visória no 2.19914, de 24 de agosto de 2001, para
dispor sobre a incidência das referidas contribui
ções na importação e sobre a receita decorrente da
venda no mercado interno de insumos da indústria
química nacional que especifica; revoga o § 2o do art.
57 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005; e dá
outras providências.
DOU de 11/09/2013

Lei nº 12860 de 11/09/2013
Dispõe sobre a redução a 0% (zero por cento)

das alíquotas das Contribuições Sociais para o PIS/
Pasep e Cofins incidentes sobre as receitas decorren
tes da atividade de transporte municipal local.
DOU de 12/09/2013

Lei nº 12862 de 17/09/2013
Altera a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007,

que estabelece diretrizes nacionais para o saneamen
to básico, com o objetivo de incentivar a economia
no consumo de água.
DOU de 18/09/2013

Lei nº 12863 de 24/09/2013
Altera a Lei no 12.772, de 28 de dezembro de

2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de
Carreiras e Cargos de Magistério Federal; altera as
Leis nos 11.526, de 4 de outubro de 2007, 8.958, de 20
de dezembro de 1994, 11.892, de 29 de dezembro de
2008, 12.513, de 26 de outubro de 2011, 9.532, de 10
de dezembro de 1997, 91, de 28 de agosto de 1935, e
12.101, de 27 de novembro de 2009; revoga disposi
tivo da Lei no 12.550, de 15 de dezembro de 2011; e dá
outras providências.
DOU de 25/09/2013

Lei nº 12864 de 24/09/2013
Altera o caput do art. 3o da Lei no 8.080, de 19

de setembro de 1990, incluindo a atividade física
como fator determinante e condicionante da saúde.
DOU de 25/09/2013

Lei nº 12865 de 09/10/2013
Autoriza o pagamento de subvenção econô

mica aos produtores da safra 2011/2012 de canade
açúcar e de etanol que especifica e o financiamento
da renovação e implantação de canaviais com
equalização da taxa de juros; dispõe sobre os arran
jos de pagamento e as instituições de pagamento
integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro
(SPB); autoriza a União a emitir, sob a forma de colo
cação direta, em favor da Conta de Desenvolvimen
to Energético (CDE), títulos da dívida pública
mobiliária federal; estabelece novas condições para
as operações de crédito rural oriundas de, ou con
tratadas com, recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE); altera os prazos
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previstos nas Leis no 11.941, de 27 de maio de 2009, e
no 12.249, de 11 de junho de 2010; autoriza a União a
contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas subsidiári
as para atuar na gestão de recursos, obras e serviços
de engenharia relacionados ao desenvolvimento de
projetos, modernização, ampliação, construção ou
reforma da rede integrada e especializada para aten
dimento da mulher em situação de violência; disci
plina o documento digital no Sistema Financeiro
Nacional; disciplina a transferência, no caso de fale
cimento, do direito de utilização privada de área
pública por equipamentos urbanos do tipo quios
que, trailer, feira e banca de venda de jornais e de
revistas; altera a incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins na cadeia de produção e
comercialização da soja e de seus subprodutos; alte
ra as Leis nos 12.666, de 14 de junho de 2012, 5.991, de
17 de dezembro de 1973, 11.508, de 20 de julho de
2007, 9.503, de 23 de setembro de 1997, 9.069, de 29
de junho de 1995, 10.865, de 30 de abril de 2004,
12.587, de 3 de janeiro de 2012, 10.826, de 22 de de
zembro de 2003, 10.925, de 23 de julho de 2004,
12.350, de 20 de dezembro de 2010, 4.870, de 1o de
dezembro de 1965 e 11.196, de 21 de novembro de
2005, e o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
revoga dispositivos das Leis nos 10.865, de 30 de abril
de 2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 12.546, de 14
de dezembro de 2011, e 4.870, de 1o de dezembro de
1965; e dá outras providências.
DOU de 10/10/2013

Lei nº 12867 de 10/10/2013
Regula a profissão de árbitro de futebol e dá

outras providências.
DOU de 11/10/2013

Lei nº 12868 de 15/10/2013
Altera a Lei no 12.793, de 2 de abril de 2013,

para dispor sobre o financiamento de bens de con
sumo duráveis a beneficiários do Programa Minha
Casa, Minha Vida (PMCMV); constitui fonte adicio
nal de recursos para a Caixa Econômica Federal; al
tera a Lei no 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que
dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao con
sumidor, para prever prazo de aplicação das san
ções previstas na Lei no 8.078, de 11 de setembro de
1990; altera as Leis no 12.761, de 27 de dezembro de
2012, no 12.101, de 27 de novembro de 2009, no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, e no 9.615, de 24 de mar
ço de 1998; e dá outras providências.
DOU de 16/10/2013

Lei nº 12869 de 15/10/2013
Dispõe sobre o exercício da atividade e a re

muneração do permissionário lotérico e dá outras
providências.
DOU de 16/10/2013

Lei nº 12870 de 15/10/2013
Dispõe sobre o exercício da atividade pro

fissional de vaqueiro.
DOU de 16/10/2013

Lei nº 12871 de 22/10/2013
Institui o Programa Mais Médicos, altera as

Leis no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e no 6.932, de
7 de julho de 1981, e dá outras providências.
DOU de 23/10/2013

Lei nº 12872 de 24/10/2013
Altera a Lei no 10.552, de 13 de novembro de

2002, para dispor sobre a concessão de garantia da
União a entidades controladas indiretamente pelos
entes da Federação; autoriza o aumento do capital
social da VALEC  Engenharia, Construções e Ferro
vias S.A.; autoriza a União a renegociar condições
financeiras e contratuais das operações de crédito
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social  BNDES que menciona; altera o cálculo
da receita líquida real dos Municípios, para adequa
ção à Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001; autoriza a
União a conceder crédito ao BNDES, no montante de
até R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais),
em condições financeiras e contratuais que permi
tam o seu enquadramento como instrumento híbri
do de capital e dívida ou elemento patrimonial que
venha a substituílo na formação do patrimônio de
referência; promove ações de cooperação energética
com países da América Latina; cria o Quadro Espe
cial de TerceirosSargentos e SegundosSargentos do
Exército, integrante do Quadro de Pessoal Militar
do Exército; altera a Medida Provisória no 2.1963,
de 24 de agosto de 2001, as Leis nos 4.117, de 27 de
agosto de 1962, 11.345, de 14 de setembro de 2006,
12.844, de 19 de julho de 2013, e 12.249, de 11 de
junho de 2010; revoga a Lei no 10.951, de 22 de se
tembro de 2004, e dispositivos das Leis nos 12.844, de
19 de julho de 2013, e 12.761, de 27 de dezembro de
2012; e dá outras providências.
DOU de 24/10/2013  Edição extra
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Lei nº 12873 de 24/10/2013
Autoriza a Companhia Nacional de Abas

tecimento a utilizar o Regime Diferenciado de
Contratações Públicas  RDC, instituído pela Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, para a contratação de
todas as ações relacionadas à reforma, moderniza
ção, ampliação ou construção de unidades
armazenadoras próprias destinadas às atividades
de guarda e conservação de produtos agropecuários
em ambiente natural; altera as Leis nºs 8.212, de 24
de julho de 1991, e 8.213, de 24 de julho de 1991, o
DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1942  Conso
lidação das Leis do Trabalho, as Leis nºs 11.491, de
20 de junho de 2007, e 12.512, de 14 de outubro de
2011; dispõe sobre os contratos de financiamento do
Fundo de Terras e da Reforma Agrária, de que trata
a Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998;
autoriza a inclusão de despesas acessórias relativas
à aquisição de imóvel rural nos financiamentos de
que trata a Lei Complementar nº 93, de 4 de feverei
ro de 1998; institui o Programa Nacional de Apoio à
Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias
Sociais de Acesso à Água  Programa Cisternas; al
tera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto
Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, as Leis nºs
10.406, de 10 de janeiro de 2002  Código Civil, 9.718,
de 27 de novembro de 1998, e 12.546, de 14 de setem
bro de 2011; autoriza a União a conceder subvenção
econômica, referente à safra 2011/2012, para produ
tores independentes de canadeaçúcar que desen
volvem suas atividades no Estado do Rio de Janeiro;
altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005; ins
titui o Programa de Fortalecimento das Entidades
Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins
Lucrativos que Atuam na Área da Saúde e que Par
ticipam de Forma Complementar do Sistema Único
de Saúde  PROSUS; dispõe sobre a utilização pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios dos registros
de preços realizados pelo Ministério da Saúde; auto
riza a União, por intermédio do Ministério do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão, a conceder o uso de
bens públicos imobiliários dominicais, mediante
emissão de Certificado de Direito de Uso de Bem
Público Imobiliário  CEDUPI; altera o DecretoLei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941; dispõe sobre as
dívidas originárias de perdas constatadas nas ar

mazenagens de produtos vinculados à Política de
Garantia de Preços Mínimos  PGPM e Estoques Re
guladores do Governo Federal, depositados em ar
mazéns de terceiros, anteriores a 31 de dezembro de
2011; altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002;
autoriza o Poder Executivo a declarar estado de
emergência fitossanitária ou zoossanitária, quando
for constatada situação epidemiológica que indique
risco iminente de introdução de doença exótica ou
praga quarentenária ausente no País, ou haja risco
de surto ou epidemia de doença ou praga já existen
te; altera a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
dispõe sobre o repasse pelas entidades privadas fi
lantrópicas e entidades sem fins lucrativos às suas
mantenedoras de recursos financeiros recebidos dos
entes públicos; altera a Medida Provisória nº 2.158
35, de 24 de agosto de 2001, as Leis nºs 10.848, de 15
de março de 2004, 12.350, de 20 de dezembro de 2010,
12.096, de 24 de novembro de 2009, 5.869, de 11 de
janeiro de 1973  Código de Processo Civil, 12.087, de
11 de novembro de 2009, e 10.260, de 12 de julho de
2001; e dá outras providências.
DOU de 25/10/2013

Lei nº 12874 de 29/10/2013
Altera o art. 18 do DecretoLei no 4.657, de 4

de setembro de 1942, para possibilitar às autorida
des consulares brasileiras celebrarem a separação e
o divórcio consensuais de brasileiros no exterior.
DOU de 30/10/2013

Lei nº 12875 de 30/10/2013
Altera as Leis nos 9.096, de 19 de setembro

de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de 1997, nos ter
mos que especifica.
DOU de 31/10/2013

Lei nº 12876 de 30/10/2013
Altera o Decreto no 2.784, de 18 de junho de

1913, para restabelecer os fusos horários do Estado
do Acre e de parte do Estado do Amazonas, e revoga
a Lei no 11.662, de 24 de abril de 2008.
DOU de 31/10/2013
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