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Parágrafo único. O Pode Executivo poderá, por meio de decreto, 
estabelecer a gradação das multas, respeitados os parâmetros fixados 
no caput.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 16 de maio de 2012

Vereador JORGE FELIPPE
Presidente

LEI N º 5.404/2012 : Publique-se: 
À PGM, para analisar/preparar
Representação de Inconstitucionalidade.
29.05.2012
EDUARDO PAES

O Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro nos termos do art. 
79, § 7º, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, de 5 de abril 
de 1990, não exercida a disposição do § 5º do artigo acima, promulga a 
Lei nº 5.404, de 16 de maio de 2012, oriunda do Projeto de Lei nº 980, de 
2011, de autoria do Senhor Vereador Carlinhos Mecânico.

LEI Nº 5.404, DE 16 DE MAIO DE 2012

Dispõe sobre a afixação de plaquetas 
descritivas de produtos e preços 
pelo comércio varejista e dá outras 
providências.

Art. 1º As plaquetas de identificação de produtos e respectivos preços, no 
comércio varejista inclusive supermercados deverão estar posicionadas a 
uma distância mínima de cinquenta centímetros do nível do solo.

Art. 2º As plaquetas terão as dimensões de vinte centímetros de 
comprimento por cinco centímetros de altura, com letras de um centímetro 
e números de dois centímetros, de modo a permitir fácil visualização pelo 
consumidor.

Art. 3º O Poder Executivo poderá expedir normas de fiscalização e de 
aplicação de penalidade nos casos de infringência das disposições 
desta Lei.

Art. 4º A inobservância às disposições desta Lei implicará em multa diária 
de R$ 500,00 (quinhentos reais) por plaqueta identificadora colocada de 
forma irregular.

Art. 5º Os estabelecimentos comerciais alcançados pelas disposições 
desta Lei, terão o prazo de cento e oitenta dias após sua entrada em 
vigor, para promover as alterações preconizadas.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 16 de maio de 2012

Vereador JORGE FELIPPE
Presidente

LEI N º 5.405/2012 : Publique-se: 
À PGM, para analisar/preparar
Representação de Inconstitucionalidade.
29.05.2012
EDUARDO PAES

O Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro nos termos do art. 
79, § 7º, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, de 5 de abril de 
1990, não exercida a disposição do § 5º do artigo acima, promulga a Lei 
nº 5.405, de 16 de maio de 2012, oriunda do Projeto de Lei nº 1089, de 
2011, de autoria do Senhor Vereador Reimont.

LEI Nº 5.405, DE 16 DE MAIO DE 2012

Tomba, como bem de natureza 
imaterial da Cidade do Rio de Janeiro, 
a Feirarte III, localizada na Praça 
Saens Peña, no Bairro da Tijuca.

Art. 1º Fica tombada, como bem de natureza imaterial da Cidade do 
Rio de Janeiro, a Feirarte III, localizada na Praça Saens Peña no 
Bairro da Tijuca, em face de sua relevante concentração e produção 
de práticas culturais fortalecedoras da memória e da identidade da 
sociedade brasileira.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo do Município 
do Rio de Janeiro procederá aos registros necessários nos livros próprios 
do órgão competente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 16 de maio de 2012

Vereador JORGE FELIPPE
Presidente

 
 
 LEIS SANCIONADAS E VETOS

_ _ _

OFÍCIO GP N.º 500/CMRJ EM 29 DE MAIO DE 2012.

Senhor Presidente,

Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que, nesta data, sancionei 
o Projeto de Lei n.º 710, de 2010, de autoria do Ilustre Senhor Vereador 
Tio Carlos, que “Dispõe sobre as diretrizes adotadas pelo Município 
para realizar a orientação a pais e professores da Cidade do Rio de 
Janeiro sobre as características do transtorno do déficit de atenção 
- TDA”, cuja segunda via restituo-lhe com o presente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de 
estima e distinta consideração.

EDUARDO PAES

LEI N.º 5.416 DE 29 DE MAIO DE 2012

Dispõe sobre as diretrizes adotadas 
pelo Município para realizar a orientação 
a pais e professores da Cidade do Rio 
de Janeiro sobre as características do 
transtorno do déficit de atenção –TDA.

Autores: Vereador Tio Carlos

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a 
Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam estabelecidas nesta norma as diretrizes doravante adotadas 
pelo Poder Executivo para realizar o encaminhamento para diagnóstico, 
tratamento e o acompanhamento dos alunos da rede de ensino 
fundamental do Município do Rio de Janeiro, portadores de Transtorno do 
Déficit de Atenção, doravante denominado TDA.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, serão considerados os casos de 
TDA que apresentem ou não características de Hiperatividade.

Art. 2º As diretrizes mencionadas no art. 1º desta Lei são:
I – orientações a professores, coordenadores, diretores escolares e todo e 
qualquer agente educacional público do Município, fornecidas e ministradas 
por profissionais de saúde gabaritados, contendo os aspectos globais do 
TDA e suas implicações, com o objetivo precípuo de identificar possíveis 
portadores do transtorno entre os alunos do ensino fundamental;

II – encaminhamento dos possíveis casos de TDA pela diretoria do equipamento 
de ensino público municipal do qual façam parte, para diagnóstico e tratamento 
nos equipamentos do Sistema Único de Saúde - SUS;

III – tratamento diferenciado e adequado nos equipamentos de ensino 
fundamental municipais, em consonância com a sintomatologia do distúrbio, 
para os alunos que sejam diagnosticados como portadores de TDA;

IV – conscientização e amplo fornecimento de informações àqueles 
envolvidos com o universo do portador, como pais, responsáveis, irmãos e 
todo e qualquer indivíduo que faça parte do círculo pessoal direto do mesmo;

V – acompanhamento do aluno portador de TDA durante todo o período 
do curso fundamental, com recomendações clínicas e escolares quando 
da transição para o ensino médio;

VI – disponibilização de remédios associados ao tratamento do TDA nos 
equipamentos de saúde pública municipais.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO PAES

OFÍCIO GP N.º 501/CMRJ EM 29 DE MAIO DE 2012

Senhor Presidente,

Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que, nesta data, sancionei o 
Projeto de Lei n.º 992, de 2011, de autoria da Ilustre Senhora Vereadora Rosa 
Fernandes, que “Estabelece a inclusão de escova de dentes e creme 
dental na lista de material escolar para alunos da educação infantil ao 
ensino fundamental”, cuja segunda via restituo-lhe com o presente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de 
estima e distinta consideração.

EDUARDO PAES
Ao
Exmo. Sr.
Vereador JORGE FELIPPE
Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

LEI N.º 5.417 DE 29 DE MAIO DE 2012

Estabelece a inclusão de escova 
de dentes e creme dental na lista 
de material escolar para alunos 
da educação infantil ao ensino 
fundamental.

Autora: Vereadora Rosa Fernandes

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a 
Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º As escolas do Município do Rio de Janeiro ficam obrigadas a 
incluir na lista de material dos alunos da Educação Infantil ao Ensino 
Fundamental escova de dentes e creme dental.

Art. 2º As escolas, a cada trimestre, deverão emitir um comunicado aos 
responsáveis pelos alunos, lembrando da importância da troca regular da 
escova de dentes e da verificação permanente da presença da escova e 
do creme dental na mochila da criança.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO PAES

OFÍCIO GP N.º 502/CMRJ EM 29 DE MAIO DE 2012

Senhor Presidente,

Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que, nesta data, 
sancionei o Projeto de Lei n.º 1245-A, de 2011, de autoria da Ilustre 
Senhor Vereador Paulo Messina, que “Inclui na Lei 5.242/2011 a 
Sociedade Brasileira de Proteção Animal e do Meio Ambiente–
SOS Animal como de utilidade pública”, cuja segunda via restituo-
lhe com o presente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de 
estima e distinta consideração.

EDUARDO PAES
Ao
Exmo. Sr.
Vereador JORGE FELIPPE
Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

LEI N.º 5.418 DE 29 DE MAIO DE 2012

Inclui na Lei 5.242/2011 a Sociedade 
Brasileira de Proteção Animal e do 
Meio Ambiente–SOS Animal como 
de utilidade pública.

Autor: Vereador Paulo Messina

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a 
Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1° Fica incluída a Sociedade Brasileira de Proteção Animal e do Meio 
Ambiente–SOS Animal, no art. 2° da Lei 5.242, de 17 de janeiro de 2011, 
que trata da Consolidação Municipal de Utilidade Pública.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO PAES

OFÍCIO GP N.º 503/CMRJ EM 29 DE MAIO DE 2012

Senhor Presidente,

Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que, nesta data, 
sancionei o Projeto de Lei n.º 977, de 2011, de autoria do Ilustre 
Senhor Vereador Luiz Carlos Ramos que “Inclui na Lei nº 5.242/2011 
o Núcleo de Ação Comunitária e de Desenvolvimento Social 
(Nacodes) como de utilidade pública”, cuja segunda via restituo-lhe 
com o presente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de 
estima e distinta consideração.

EDUARDO PAES
Ao
Exmo. Sr.
Vereador JORGE FELIPPE
Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

LEI N.º 5.419 DE 29 DE MAIO DE 2012

Inclui na Lei nº 5.242/2011 o Núcleo de 
Ação Comunitária e de Desenvolvimento 
Social (Nacodes) como de utilidade 
pública.

Autor: Vereador Luiz Carlos Ramos
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