
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Título I

Capítulo II

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
…

Art.12  – O município buscará assegurar à criança, ao adolescente e ao idoso, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à moradia, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária e à primazia no recebimento de proteção e 
socorro, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,  
crueldade e opressão.

...
Título II

Capítulo II

DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

...
Art. 30 – Compete ao Município:
XXXIX – instituir programas de amparo aos idosos, a famílias carentes e menores 

abandonados e de atendimento e integração social a pessoas portadoras de deficiências, dependentes de 
drogas e alcoólatras;

...
Título VI

Capítulo IV

Subseção III

DAS ATRIBUIÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Art.  360  –  Ao  Sistema  Único  de  Saúde  no  município  compete,  além  de  outras 
atribuições:

...
XX  – garantir  a destinação de recursos materiais e humanos para a assistência às 

doenças crônicas e da terceira idade;
…

Subseção II

DO FOMENTO AO ESPORTE E AO LAZER

Art.  383  – O município fomentará as práticas desportivas e de lazer formais e não 
formais, inclusive para pessoas portadoras de deficiências, como direito de cada cidadão, especialmente:

...
XV – estimulando programas especiais para a terceira idade;

Subseção II 

DO TRANSPORTE COLETIVO
...
Art.398  –  A entrada  em  circulação  de  novas  unidades  de  transporte  coletivo  fica 

condicionada ao atendimento das seguintes exigências, além de outras definidas em lei:



I – facilidade para a subida e descida e para a circulação dos usuários, especialmente 
gestantes e idosos, no interior do veículo;

...
Parágrafo Único – A lei fixará prazo para que todas as unidades de transporte coletivo 

em operação no município sofram adaptações para permitir o livre acesso e circulação de gestantes e 
idosos.

...
Art.  401  -  A lei  disporá  sobre  a  isenção  de  pagamento  de  tarifas  de  transportes 

coletivos urbanos, assegurada a gratuidade para:

I - maiores de sessenta e cinco anos; 


