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Os cuidados paliativos oferecem assistência humana e compassi-
va para as pessoas nas últimas fases de uma doença incurável, 

quando o tratamento não está funcionando mais e as opções terapêu-
ticas são cada vez menores. Para que esses cuidados sejam oferecidos 
o mais precocemente possível aos cariocas, a Câmara do Rio aprovou 
a Lei nº 6.714/2020, do vereador Dr. Jorge Manaia (SD), que institui a 
Política Municipal de Cuidados Paliativos na cidade do Rio de Janeiro.

O objetivo da medida é reafirmar a vida e a morte como processos 
naturais, promovendo a melhoria da qualidade de vida das pessoas e 
de seus familiares, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da 
identificação precoce, da avaliação precisa e do tratamento da dor e 
dos demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. 

“A garantia de uma política de atenção integral à saúde em cuidados 
paliativos deve ser universal, integral e permanente, porque o sofri-
mento humano é intolerável”, defende Dr. Jorge Manaia.

Dentre as diretrizes da Política de Cuidados Paliativos estão o 
desenvolvimento da saúde potencial de cada cidadão, incluindo 

políticas que criam ambientes favorá-
veis à saúde e ao desenvolvimento de 
habilidades individuais e sociais para 
o autocuidado; a realização de ações 
intersetoriais; a organização das ações 
e serviços voltados para o cuidado in-
tegral na Rede da Atenção à Saúde; 
o atendimento multiprofissional com 
oferta de cuidado compatível a cada 
nível de atenção e evolução da do-
ença; e a formação de profissionais e 
promoção de educação permanente.

Política Municipal de 
Cuidados Paliativos

AGORA É LEI

“A garantia de uma política de atenção integral à saúde em cuidados paliativos deve 
ser universal, integral e permanente, porque o sofrimento humano é intolerável” 

Vereador Dr. Jorge Manaia

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/2dfa970f2bd04ecc032584f60071e1db?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=259&np=DrJorgeManaia&nome_politico=Dr.%20Jorge%20Manaia
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A liberdade religiosa é direito presente na 
Constituição Federal, mas a intolerância 

está aumentando e muitos casos sequer chegam 
ao conhecimento do Poder Público. Para comba-
ter esse crime, o vereador Átila A. Nunes (MDB) 
apresentou o Projeto de Lei nº 1.534/2019, que 
institui o Conselho Municipal de Defesa e Pro-
moção da Liberdade Religiosa (COMPLIR/Rio).  

O COMPLIR/Rio será um órgão colegiado per-
manente e de caráter consultivo, coordenado 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos (SMASDH). 

Fica como responsabilidade do COMPLIR/Rio: contribuir na definição de polí-
ticas públicas municipais destinadas a liberdade religiosa; instituir e manter um 
centro de documentação onde se possa arquivar e sistematizar informações; 
encaminhar ou acompanhar denúncias de violação de direitos de pessoas ou 
grupos religiosos; fomentar o desenvolvimento de ações sociais, econômicas, 
educativas e culturais visando à promoção do combate ao preconceito e into-
lerância; acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação em vigor e promover 
seminários.

O conselho será composto por 16 membros, paritários, entre representantes 
do Poder Público municipal; da sociedade civil; dos segmentos religiosos, ateus, 
agnósticos, e grupos tradicionais; entre outros. Os membros do Tribunal da Jus-
tiça, Ministério Público, universidades e instituições públicas ou privadas com 
atuação relacionada à temática abordada no conselho poderão participar com 
direito a voz e sem direito a voto. 

“Os casos de intolerância religiosa aumentam cada vez mais no município do 
Rio e, por muitas vezes, não chegam ao Judiciário ou ao Poder Público pela fal-
ta do conhecimento do direito à liberdade religiosa ou dos canais apropriados 
para denúncia, o que gera a naturalização das violações sofridas em muitos 
casos”, disse o parlamentar.

“O Poder Público ainda não está completamente munido de elementos informativos e 
conceituais para o melhor atendimento dessas demandas” 

Vereador Átila A. Nunes

EM PAUTA
Conselho Municipal de Defesa da 

Liberdade Religiosa

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=290&np=AtilaANunes&nome_politico=%C1tila%20A.%20Nunes
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/26d7f1b98706b9c38325847f0060f3eb?OpenDocument&Highlight=0,1534
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DA TRIBUNA

“A falta de saneamento e de tratamen-
to da água e do esgoto provocaram a 
tragédia silenciosa dos últimos dias” 
Alexandre Arraes (PSDB)

“Precisamos de reconhecimento e dig-
nidade com relação à votação do PLC 
146/2019” 
Jones Moura (PSD)

“Não há planejamento para enfrentar os 
problemas da cidade em casos de cala-

midade” 
Fernando William (PDT)
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Tramita na Câmara Municipal do Rio o Projeto de Lei nº 1.602/2019, 
apresentado pelo vereador Petra (PDT), que visa a estabelecer um 

valor básico para os serviços de funerais em todo município do Rio, com 
base no salário mínimo regional.  

Segundo a proposta, as empresas licenciadas que prestam este serviço 
poderão reduzir o valor, desde que não diminuam a qualidade do serviço. 
O funeral básico contará com remoção, urna, sepultura e custas do pro-
cesso. As funerárias deverão exibir em local visível a existência da lei, bem 
como os serviços nela incluídos.

O descumprimento da medida dará direito ao contratante de receber da 
empresa contratada quinze vezes o salário mínimo vigente.

De acordo com o vereador, o preço do funeral custa, em média, R$ 3 
mil e depende dos itens que você quer incluir, como tipo de urna, flores, 
vestimenta, cerimonial etc. “Nos deparamos com pessoas que cuidam de 
funerais e não possuem qualquer tipo de sentimento, muitas vezes estran-
gulando a família que se encontra em um momento doloroso. Houve mo-
mentos que um cidadão de classe média baixa poderia tratar de um sepul-
tamento, pois havia parâmetros a serem respeitados. Entretanto, isso não 
mais se observa”, justifica o vereador.

“Não vejo como uma família humilde consegue promover um sepultamento sem dis-
por entre R$ 2,5 mil e R$ 3 mil, tudo isso considerando que o salário regional do Rio 

de Janeiro é menos da metade” - Vereador Petra

EM PAUTA
Preços para funerais tomarão 
como base o salário mínimo

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/679a6fb3b3cee3d9832584aa005d3112?OpenDocument&Highlight=0,1602%2F2019
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=337&np=Petra&nome_politico=Petra
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