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O Brasil está entre os campeões mundiais em fraudes por meio de 
cartões de crédito ou débito. Para auxiliar no combate a esse 

crime, a Câmara do Rio aprovou a Lei n° 6.709/2020, de autoria do ve-
reador Dr. Carlos Eduardo (SD), que obriga as operadoras a comunicar 
ao titular, em tempo real, qualquer transação com o cartão. A medida 

já está em vigor.
De acordo com a legislação, a comuni-

cação relativa à transação financeira de-
verá ocorrer imediatamente após a au-
torização e será preferencialmente por 
meio de mensagem de texto (SMS) para 
o telefone cadastrado do titular, sendo 
facultada a utilização dos demais aplica-
tivos disponibilizados pelas operadoras.

O parlamentar esclarece que a lei obri-
ga o alerta imediato ao titular do cartão 
sobre qualquer movimentação indevida. 

Procon alerta para o aumento do número de fraudes 
Não é difícil encontrar amigos e conhecidos que já caíram em algum tipo 

de fraude com cartão de crédito clonado ou com compras não realizadas.
O Brasil ocupa a segunda colocação entre os países que mais sofrem frau-

des com cartões de crédito, débito e pré-pago, atrás apenas do México.
Os brasileiros apresentaram o maior percentual de “comportamento 

de risco”. Segundo pesquisa do Procon, 11% disseram que respondem a 
e-mails ou telefonemas pedindo dados bancários. No Canadá, apenas 5% 
dos entrevistados apresentam esse comportamento, e 8% nos Estados 
Unidos.

No Brasil, 15% dos entrevistados também afirmaram anotar e levar na 
carteira a senha do cartão.

Mais segurança na realização 
de compras com cartões

AGORA É LEI

“A matéria cientifica, em tempo real, o titular do cartão de crédito ou débito de todas 
as transações realizadas, de forma a permitir a imediata identificação de uso indevi-

do ou irregular de sua propriedade” Vereador Dr. Carlos Eduardo

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/8da9f43ccec066d8032584f6006e428b?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=99&np=DrCarlosEduardo&nome_politico=Dr.%20Carlos%20Eduardo
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O que fazer quando você descobre a fraude
Para que a vítima não descubra facilmente o golpe, normalmente, os cri-

minosos fazem compras com valores baixos, entre R$ 100 e R$ 150.E para 
não chamarem a atenção, as compras são parceladas em várias prestações.

Caso você seja vítima de uma fraude com o seu cartão, procure o banco 
e/ou a operadora do seu cartão e faça uma reclamação no Procon.

Fonte: https://www.procononline.com.br

CONTINUAÇÃO

EM PAUTA
Empregados da Comlurb podem 

se tornar estatutários
Os vereadores da Câmara do Rio pretendem votar nesta semana o Pro-

jeto de Lei Complementar n° 146/2019, que transforma os empregados 
da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), admitidos até 5 
de outubro de 1988, em servidores públicos estatutários. A matéria é de 
autoria do Poder Executivo, mas ainda pode receber emendas dos parla-
mentares.

A medida beneficiará cerca de 2,4 mil empregados, que passarão a ser 
servidores estatutários e integrarão um quadro em extinção da Administra-
ção direta, ficando cedidos à Comlurb até que ocorra a extinção do víncu-
lo. A estimativa é de que a medida proporcione uma economia no primeiro 

https://www.procononline.com.br
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/016eae199bdaf0a003256caa00231310/816b9b1c89a924d7832584b00070abab?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/016eae199bdaf0a003256caa00231310/816b9b1c89a924d7832584b00070abab?OpenDocument


4

ano, mas, à medida em que os 
servidores forem se aposenta-
do, o dispêndio financeiro sem 
as devidas contribuições indi-
vidual e patronal aumentará o 
déficit atuarial do Previ-Rio. 

“Considerando que o vínculo 
de aposentadoria e pensionista 
dura em média 20 anos, o cus-
to será de pelo menos R$ 2,4 
bilhões nesse período”, afirma 
o inspetor-geral do Tribunal de 
Contas do Município (TCM/RJ), 
Eron Alexandre Moraes.

Já o prefeito declara que “a existência de servidores regidos por regimes 
jurídicos distintos acarreta prejuízo à eficiência da entidade, sendo neces-
sário adequar a organização dos quadros de pessoal da administração às 
demandas exigidas pelo interesse público”.

CONTINUAÇÃO
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Garantir o funcionamento do Centro de Operações Rio (COR) nos perío-
dos em que a cidade do Rio de Janeiro está em situação de crise é o obje-
tivo do vereador afastado Felipe Michel, ao apresentar na Câmara do Rio 
o Projeto de Lei nº 1.403/2019. A proposição obriga as concessionárias de 
serviços públicos que prestam serviços no município a disponibilizar seus 
agentes ao COR, potencializando seu funcionamento.

Criado em 2010, o COR funciona como quartel-general de integração 
das operações urbanas no município. Cer-
ca de 30 órgãos (secretarias municipais e 
concessionárias de serviços públicos) es-
tão integrados para monitorar a operação 
da cidade e minimizar seus impactos na 
rotina do cidadão, ou durante a realização 
de grandes eventos. Uma das funções do 
Centro é alertar os setores responsáveis 
sobre os riscos e as medidas urgentes que 
devem ser tomadas em casos de emergên-
cias, como chuvas fortes, deslizamentos e 
acidentes de trânsito. 

Para seu funcionamento, o COR utiliza alta tecnologia para o gerencia-
mento das informações fornecidas pelas agências integradas e por diver-
sos tipos de sensores estrategicamente posicionados. Cerca de 800 câme-
ras da Prefeitura são monitoradas pela equipe, que também tem acesso 
a outras 700 gerenciadas por concessionárias de serviços públicos e pela 
Secretaria Estadual de Segurança Pública. Todas as câmeras e informações 
de sensores e softwares podem ser visualizadas de forma integrada em um 
telão de 65 m2 na sala de controle do órgão. 

O projeto de lei aguarda parecer das comissões pertinentes à matéria 
para depois seguir para discussão e votação no Plenário.

“É necessário potencializar o funcionamento do Centro de Operações Rio, que em 
situações de crise se vê, muitas vezes, impossibilitado de contorná-las por falta de 
capacidade técnica, enquanto poderia ser auxiliado por concessionárias de serviços 

públicos que exploram atividade econômica do município do Rio de Janeiro” 
Felipe Michel

EM PAUTA
Concessionárias públicas deverão 

apoiar ações do COR 

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/e36b17ea64e6a2c983258426005c9e29?OpenDocument&Highlight=0,1403%2F2019
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