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EM PAUTA
Prefeitura terá que entregar 

remédios em domicílio
Entre os projetos apresentados pelos parlamentares no Legislativo Ca-

rioca para combater a pandemia, está o Projeto de Lei nº 1.723/2020, 
de autoria do vereador Reimont (PT). A medida reduz o contato físico en-
tre servidores e pacientes, assim com torna mais eficiente a distribuição de 
medicamentos para os usuários do SUS. 

De acordo com a matéria, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) terá 
que criar um planejamento para efetuar a entrega regular de remédios 
aos portadores de doenças crônicas e usuários do SUS.  Entre as medidas 
propostas, estão a entrega domiciliar dos medicamentos ou a autorização 
para que parentes de primeiro e segundo graus possam buscar os remé-
dios, sempre com horário agendado e adotando procedimentos de identi-
ficação e segurança.

O paciente receberá a quantidade de remédio suficiente para três meses 
– de acordo com a prescrição médica – em vez da distribuição mensal. A 
medida ainda estabelece que as farmácias poderão ser transferidas dos 
postos de saúde para outros locais públicos do município, com objetivo de 
facilitar a distribuição.

Serão beneficiados os pacientes do grupo de risco, como idosos, diabé-
ticos, hipertensos, asmáticos, doentes renais, imunodeprimidos, autoimu-

nes, fumantes e portadores de doenças 
crônicas.

O parlamentar argumenta que as mu-
danças na distribuição dos remédios irão 
reduzir o contato entre profissionais e pa-
cientes, protegendo, desta forma, os mais 
vulneráveis. “Aquele contato físico entre as 
pessoas tornou-se uma verdadeira exceção 
porque uma das prevenções à proliferação 
do coronavírus é justamente evitar o con-
tato humano, principalmente com pessoas 
desconhecidas”, afirmou.

“Uma das prevenções à proliferação é evitar o contato humano com pessoas 
desconhecidas” - Vereador Reimont

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/7b3f342233c920a3032585330060454d?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
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EM PAUTA
Isenção de IPTU para portadores 

de doenças graves
O Projeto de Lei nº 1.736/2020, de 

autoria do vereador Cesar Maia 
(DEM), isenta os portadores de doenças 
graves do pagamento das parcelas futu-
ras do Imposto Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). A lei irá valer 
para o proprietário de imóvel residencial, 
que seja utilizado exclusivamente como 
sua residência fixa e que tenha optado 
pelo pagamento parcelado. 

Esse direito irá se estender, também, para o proprietário de imóvel que 
seja cônjuge ou responsável legal por pessoa diagnosticada com as doen-
ças, contando que o portador resida no imóvel.

De acordo com a proposta, terão isenção os cidadãos que portarem Sín-
drome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), alienação mental, cardio-
patia grave, cegueira (inclusive monocular), contaminação por radiação, 
doença de Paget em estados avançados (osteíte deformante), doença de 
Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose, anquilosante, fibrose cís-
tica (mucoviscidose), hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, ne-
oplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante, tuberculose ativa e 
Alzheimer.

Segundo o parlamentar, o intuito da proposta é garantir flexibilidade fi-
nanceira aos portadores de doenças graves, que, em decorrência da pan-
demia de Covid-19, compõem o grupo de risco, visto que esses portadores 
já possuem impossibilidade laborativa devido aos sintomas das enfermida-
des. “A lei ajudará nas despesas dessas pessoas, pois essas doenças pos-
suem quadro clínico complexo e geram altos gastos com inúmeros medica-
mentos, constituindo um risco ao sustento familiar”, ressalta. 

“Estas doenças possuem quadro clínico complexo e geram altos gastos com 
inúmeros medicamentos, constituindo um risco ao sustento familiar. Os porta-
dores deste mesmo rol de enfermidades já recebem isenção de Imposto sobre a 
Renda de Pessoa Física, respeitando os princípios da capacidade contributiva e 

da dignidade da pessoa humana” - Vereador Cesar Maia

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/509156074bdd7394032585370068f4ff?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
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CONTINUAÇÃO
Contudo, em caso de falecimento do proprietário do imóvel, o cônjuge 

sobrevivente, caso seja o portador da doença, deverá apresentar certi-
dão de casamento e certidão de óbito do proprietário, quando ainda não 
possuir documento formal de partilha. Além disso, a isenção não poderá 
abranger mais de um imóvel do mesmo proprietário ou imóvel de pro-
priedade do cônjuge de quem já é beneficiado por essa lei. Nesse sentido 
ainda, caso ocorra o óbito do portador da doença beneficiado por essa lei, 
a isenção será automaticamente cancelada.

Os taxistas estão sofrendo uma redução em sua renda por estarem 
impossibilitados de exercer o trabalho devido às medidas de isola-

mento social para evitar o avanço do novo coronavírus. Com o objetivo de 
proteger esses profissionais, o vereador Jorge Felippe (MDB) elaborou o 
Projeto de Lei nº 1.727/2020, que cria o Auxílio Pecuniário de Emergência 
(Bolsa Taxista) durante o estado de emergência decretado em razão da 
epidemia de Covid-19.

A proposta beneficia os taxistas licenciados no município, sejam eles 
aqueles que prestem serviço na condição de taxista autônomo, taxista au-
xiliar de condutor autônomo, taxista locatário ou qualquer outra condição 
instituída pelo Poder Público. O benefício será pago durante a vigência do 
decreto de estado de emergência.

Os valores e formas de pagamento serão 
estipulados pelo Poder Executivo, que po-
derá fazer distinção de valores de benefí-
cio de acordo com a condição do taxista.

“Durante tão grave crise que assola o 
município do Rio de Janeiro e todo o mun-
do, é fundamental proteger os taxistas, 
que prestam serviço essencial à cidade, 
expondo-se aos riscos da Covid-19”, de-
clarou o parlamentar.

EM PAUTA
Legislativo Carioca pode criar 

“Bolsa Taxista”

“É fundamental proteger os taxistas que prestam serviço essencial à cidade, 
expondo-se aos riscos da pandemia” - Vereador Jorge Felippe

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/12c7ed8bc01eb98b03258535005274cc?OpenDocument
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DA TRIBUNA

“A criação do Fundo é importante 
porque já existe uma grande mo-
vimentação de pessoas solidárias 
que estão tentando contribuir com 
os hospitais.” 
Rosa Fernandes (MDB)

“A cidade vai enfrentar dois pro-
blemas financeiros: o aumento de 
despesas com saúde e a queda da 
arrecadação. A Covid-19 pegou a 
Prefeitura no pior momento dos últi-
mos 30 anos.” 
Paulo Messina (PSD)

“Os recursos arrecadados pelo Fundo 
precisam ser utilizados na compra de 

respiradores, equipamentos de proteção 
individual e na contratação de pessoal.” 

Paulo Pinheiro (PSOL)

“Precisamos trazer todos os fundos para 
a Fonte 100, para pagar os salários da-

queles servidores que estão trabalhando 
no combate à pandemia.” 

Dr. Jairinho (MDB)
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