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EM PAUTA
Leitos hospitalares públicos e privados 
poderão ser administrados pela Prefeitura

Os leitos de internação de hospitais públicos e privados da cidade poderão ser ocu-
pados de acordo com uma fila única de pacientes, que será gerenciada pela Prefeitu-
ra. A proposta está presente no Projeto de Lei nº 1.761/2020 e, caso aprovada, terá 
validade somente durante a pandemia de coronavírus. O objetivo é garantir a ocu-
pação dos leitos existentes na cidade de acordo com a necessidade de cada paciente, 
seguindo critérios médicos e desconsiderando a situação financeira. 

A medida estabelece que todos os leitos de internação – incluindo as unida-
des de terapia intensiva (UTIs) – nos hospitais e clínicas de saúde públicos e 
privados ficarão sob gestão da autoridade sanitária do município enquanto for 
mantida a decretação de emergência ou de estado de calamidade pública, em 
razão da pandemia de Covid-19. 

 A proposta estabelece que a rede privada deverá informar, em tempo real, a quan-
tidade de leitos disponíveis e a avaliação médica dos pacientes infectados pelo co-
ronavírus. As despesas com a internação dos pacientes serão pagas com base nos 
valores da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). Poderão ser custeadas median-
te acordo com desconto em eventuais créditos tributários devidos por hospitais e 
planos de saúde, pagas pelo Tesouro Municipal ou, ainda, com recursos do Fundo 
Especial de Combate à Covid-19 (FECC).  

Os autores da medida defendem que a proposta evitará a segregação no acesso 
aos serviços de saúde de acordo com a capacidade financeira do usuário. “Neste 
momento em que vivemos uma inédita 
pandemia, toda infraestrutura de saúde, 
seja pública ou privada, deve estar a serviço 
de quem mais precisa, de acordo com crité-
rios médicos, independentemente de suas 
possibilidades financeiras ou de possuir ou 
não um plano de saúde”, argumentam os 
parlamentares.

A proposta foi apresentada pelos vere-
adores Paulo Pinheiro, Tarcísio Motta, 
Babá, Leonel Brizola, Dr. Marcos Paulo e 
Renato Cinco, todos do PSOL.

“Precisamos garantir que o acesso ao leito hospitalar disponível, público ou privado, 
seja de acordo com critérios exclusivamente médicos e não financeiros”

Os autores

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/07adf8304ddbf5e903258542007044f8?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=76&np=PauloPinheiro&nome_politico=Paulo%20Pinheiro
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=301&np=Baba&nome_politico=Bab%E1
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=255&np=LeonelBrizola&nome_politico=Leonel%20Brizola
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=296&np=RenatoCinco&nome_politico=Renato%20Cinco
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EM PAUTA
Projeto permitirá ao servidor 

suspender descontos em folha

A vereadora Vera Lins (PP) apresentou o Projeto de Lei nº 1.735/2020 
para permitir que os servidores públicos municipais possam suspender os 
descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento. A medi-
da foi inserida na Ordem do Dia para votação e beneficiará servidores da 
ativa, aposentados e pensionistas.

A suspensão será automática e terá vigência de três parcelas consecu-
tivas, estendendo o prazo dos contratos por mais três meses para inserir 

as parcelas suspensas. O servidor que não 
desejar aderir à suspensão de seus em-
préstimos consignados precisará comuni-
car à instituição financeira que realizou o 
contrato.

Caso a decretação do estado de emergên-
cia seja finalizada antes de três meses, ficará 
restabelecida a cobrança dos empréstimos.

A parlamentar justifica a medida argu-
mentando que “é urgente oferecer apoio 
aos servidores municipais para que possam 
ajudar seus familiares prejudicados pela 
pandemia em nossa cidade”.

“É urgente oferecer apoio aos servidores municipais para que possam ajudar seus 
familiares prejudicados pela pandemia em nossa cidade”

Vereadora Vera Lins

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=269&np=VeraLins&nome_politico=Vera%20Lins
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/a3a59e6f23fef217032585360064eb49?OpenDocument
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EM PAUTA
Projeto de Lei  propõe  prorrogar 
validade de documentos públicos

Reduzir a circulação de pessoas é a medida 
mais eficaz para evitar a proliferação da Co-
vid-19. Para ampliar o isolamento social, o ve-
reador Reimont (PT) criou o Projeto de Lei nº 
1.715/2020, que obriga o Poder Executivo a 
prorrogar, por no mínimo 90 dias, a validade 
de documentos públicos municipais que exi-
gem renovação presencial até dezembro de 
2020. 

Incluem-se na medida os atos administrati-
vos, como licenças, alvarás, autorizações, per-

missões, admissões, vistos, aprovações, homologações, dispensas, renúncias e 
protocolos administrativos. O Poder Público poderá incluir novos documentos 
não citados no Projeto para serem beneficiados com a prorrogação de validade. 

“As ações tomadas durante períodos de epidemias, inclusive pandemias de 
vírus, buscam reduzir a circulação dos cidadãos nas ruas de acordo com as me-
didas adotadas para o isolamento social, tal iniciativa se constitui em ação rele-
vante no âmbito social do nosso município”, justificou o parlamentar. 

“Temos que contribuir para reduzir a circulação dos cidadãos nas ruas de acor-
do com as medidas adotadas para o isolamento social” - Vereador Reimont

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/896dff18db76b885032585330051a3ee?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/896dff18db76b885032585330051a3ee?OpenDocument
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VEREADORES NAS REDES

Rio de Janeiro, homenageando os profissionais da saúde.
O mais bonito é quando a imagem se veste de médico: Jesus, o mé-
dico dos médicos!

Matheus Floriano
- 13 de abril

É tempo de reflexão e de renascimento dos sentimentos de amor, 
união e harmonia. Que a paz de Cristo esteja em todos os nossos 
corações nesse momento. Feliz Páscoa a todos! [+]

Jair Da Mendes Gomes
- 12 de abril

https://www.facebook.com/vereadormatheusfloriano/posts/4127076553972999?__xts__%5B0%5D=68.ARABVXHTd-_IkNStBh81yJiM0LQSlfCH1YBQVYUPjUaS2k5g152Dg2Eif2Hv3FNFQg1EXB_8oN2sAULwfPzNhfqhhQ39h4mTB2047Rlnuq9eo0qVYexL-b4p7gZyEgB37DbtXAB3lSkUbX4oL8DEbFhs7uyHo6dWcf5pDopeeYBjZ4RfErVDAtR3FkV3U7xwNFxCEky-P73KJZ3xIxvhFu8JeMiBMk-bb7Q39QxsZNMGazyQqs_wmm_qu3oo3OwIf1NWtGPaAvmKpIUnvdAqCA_fhAOe5fH3BjoaFJJ0Lw5FeLbHCdwVRMboAyh05I4FXfr0GDDBc9gYMOHtkSamPSe2lS0r&__tn__=-R
https://www.facebook.com/VereadorJairdaMendesGomes/photos/a.1798068973776433/2825633967686590/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDTG2UTlgqahtnnMmt8Xkb1Mg1V0f4ZmSAXPSIeI_QmlWhk9-bGaysCC5slE78rFMosR0BfkCRrSa515midgunWiO25U9AXYu0dKn3BVzs9dx666n380KeNLxcypsJEbgXckCsCmSmJyXMJ3bf7wxelBPFMtyJuqR0Zk4zt7gaKno7Y7A_uhzYjjlqOZukBhzyhI9Y1YB_yOnqgN_XujTYu9cztZFSBz_2Kyl6vxcC6XCsVtGsOE8eyxLrqgsAQM9Fp1TCKLlFV_u0iAJ6Nfmpoc53ji3w_lD8O9AuKBbLrNwhhjSnumvv8ziuk1BJAtdUvnZHcYvRtXMzqctl9C3dovDUK&__tn__=-R
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