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EM PAUTA
Projeto de Diretrizes Orçamentárias  

para 2021 chega ao Legislativo
A Câmara do Rio recebeu do Poder Executivo o Projeto de Lei nº 

1.784/2020, que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
ano de 2021. A apresentação do projeto é obrigatória e a medida deve 
conter dados como as metas e prioridades do governo, assim como a 
expectativa de gastos e receitas. A Prefeitura calcula arrecadar R$ 32,4 
bilhões em valor corrente no próximo ano, entretanto, este número 
não considera o impacto econômico causado pela pandemia de Co-
vid-19 nas finanças do município. A estimativa foi calculada conside-
rando um crescimento do PIB em 2,5%.

De acordo com o chefe do Poder Executivo, a pandemia elevou o grau de 
incerteza no mercado e ainda não há dados suficientes para mensurar o 
impacto no orçamento municipal. Para evitar a divulgação de um estudo 
com dados não confiáveis, o Poder Executivo optou por apresentar o pro-
jeto com as informações disponíveis antes da pandemia. “Por ocasião da 
apresentação do Projeto da Lei Orçamentária para 2021, até 30 de setem-
bro, um cenário mais realista estará disponível, devendo o referido projeto 
de lei conter dispositivo próprio com a atualização dos Anexos de Metas e 
Riscos Fiscais e de Metas e Prioridades para 2021”, garantiu o prefeito.

O projeto apresentado ainda informa que as metas previstas para o ano 
passado não se concretizaram. Para 2019, a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias estimava a arrecadação de R$ 30,6 bilhões, mas apenas R$ 28,8 bi-
lhões foram arrecadados, principalmente devido à queda da receita em 
impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/f20f741e9fa2c0790325854b00590c26?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/f20f741e9fa2c0790325854b00590c26?OpenDocument
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EM PAUTA
Parlamentares propõem suspensão do pagamento 

da dívida para custear combate à Covid-19

O enfrentamento à pandemia agravou a crise econômica na cidade e abalou 
o já debilitado orçamento do município.  Para custear as medidas necessárias 
– que vão desde a compra de equipamentos hospitalares a garantir da subsis-
tência daqueles que estão em isolamento domiciliar – é preciso aumentar o 
investimento público. Os recursos, para um grupo de parlamentares, devem 
ser obtidos por meio da aprovação do Projeto de Lei nº 1.732/2020, que esta-
belece a suspensão do pagamento da dívida pública.

A medida autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1,74 
bilhão e transfere o valor ao Programa de Custeio Emergencial, criado com o 
objetivo de suprir recursos financeiros e orçamentários para o combate à pan-
demia. O programa tem como metas garantir a infraestrutura da rede hospita-
lar municipal, adquirir equipamentos, desenvolver recursos humanos e garan-
tir renda mínima às famílias com renda familiar inferior a um salário mínimo, 
entre outras medidas.

A transparência e o controle social deverão ser assegurados por meio da divul-
gação periódica de resultados e indicadores pela Prefeitura. O Poder Executivo 
terá, ainda, que instituir uma comissão de auditoria interna da dívida pública 
para diferenciar os grandes beneficiários dos pequenos credores.

Os autores do projeto afirmam que o Supremo Tribunal Federal (STF) já per-
mitiu ao Estado de São Paulo a suspensão do pagamento da dívida pública com 
a União, resultando na economia imediata de R$ 1,2 bilhão para aquele ente da 
federação. “Precisamos aprovar a 
criação de um programa emergen-
cial financeiro pautado na suspen-
são do pagamento da dívida públi-
ca, o que pode nos permitir uma 
economia de quase R$ 2 bilhões 
para este momento delicado”, afir-
mam os autores.

A medida foi proposta pelos ve-
readores Babá, Dr. Marcos Paulo, 
Paulo Pinheiro, Tarcísio Motta, Le-
onel Brizola e Renato Cinco, todos 
do PSOL.

“A suspensão do pagamento da dívida pública pode nos permitir uma economia de 
quase R$ 2 bilhões para esse momento delicado” - Os autores

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/7edbc6ba9f8361f603258535007e9736?OpenDocument
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=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
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=255&np=LeonelBrizola&nome_politico=Leonel%20Brizola
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=296&np=RenatoCinco&nome_politico=Renato%20Cinco
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EM PAUTA
Projeto de Lei adia pagamento da 
Taxa de Licenciamento Sanitário

Tramita na Câmara do Rio o Projeto de Lei nº 1.760/2020, que adia o pa-
gamento da Taxa de Licenciamento Sanitário para o dia 30 de junho deste 
ano. A medida faz parte de ações para amenizar o impacto financeiro cau-
sado pelo isolamento social. 

Embora postergado o pagamento, o projeto não desobriga do licencia-
mento sanitário, cujo prazo se encerra no dia 30 de abril. A Subsecretaria 
de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, pasta vinculada à Secreta-
ria Municipal de Saúde, alerta que o não cumprimento deste prazo é pas-
sível de multa. Desde abril do ano passado, o licenciamento sanitário pode 
ser feito on-line por meio do Sistema de Informação da Vigilância Sanitária 
(Sisvisa) no portal Carioca Digital. 

Os autores da medida justificam a prorrogação, “estamos todos ansiosos e 
preocupados com o agravamento da pandemia do coronavírus na cidade. Os 
empreendedores e os profissionais liberais e autônomos precisam de apoio da 
Câmara de Vereadores. Postergar o pagamento da Taxa de Licenciamento Sa-
nitário é amparar todos os segmentos econômicos nesse momento difícil, ao 
menos até que haja alguma estabilidade do cenário”, afirmam.

O projeto é de autoria do vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania) e 
co-autoria dos vereeadores Dr. Carlos Eduardo (PODE), Prof. Célio Luppa-
relli (DEM), Felipe Michel (PP), Vera Lins (PP), Marcelo Arar (PTB), Dr. Jor-
ge Manaia (PP), Professor Adalmir (PP), Dr. Gilberto (PTC), Átila A. Nunes 
(DEM), Willian Coelho (DC) e Major Elitusalem (PSC).

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/f06802fca203e0100325854200676a7c?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=289&np=RafaelAloisioFreitas&nome_politico=Rafael%20Aloisio%20Freitas
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=99&np=DrCarlosEduardo&nome_politico=Dr.%20Carlos%20Eduardo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=250&np=ProfCelioLupparelli&nome_politico=Prof.C%E9lio%20Lupparelli
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=250&np=ProfCelioLupparelli&nome_politico=Prof.C%E9lio%20Lupparelli
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=319&np=FelipeMichel&nome_politico=Felipe%20Michel
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=269&np=VeraLins&nome_politico=Vera%20Lins
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=278&np=MarceloArar&nome_politico=Marcelo%20Arar
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=259&np=DrJorgeManaia&nome_politico=Dr.%20Jorge%20Manaia
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=259&np=DrJorgeManaia&nome_politico=Dr.%20Jorge%20Manaia
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=315&np=ProfessorAdalmir&nome_politico=Professor%20Adalmir
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=273&np=DrGilberto&nome_politico=Dr.%20Gilberto
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=290&np=AtilaANunes&nome_politico=%C1tila%20A.%20Nunes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=283&np=WillianCoelho&nome_politico=Willian%20Coelho
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=332&np=MajorElitusalem&nome_politico=Major%20Elitusalem
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VEREADORES NAS REDES

O governo federal diante da crise causada pelo Coronavírus, criou um 
Auxílio Emergencial. Este benefício financeiro, destina-se a trabalha-
dores informais, microempreendedores individuais (MEI), [+]

Teresa Bergher
- 7 de abril

Parabéns ao Exército brasileiro pelo seu dia! Nestas fotos relembro o 
tempo em que servi no 21° Grupo de Artilharia em Campanha, mesmo 
batalhão que o nosso presidente [+]

Alexandre Isquierdo
- 19 de abril

https://www.facebook.com/teresabergher/photos/a.692470647456935/2916022718435039/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AlexandreIsquierdoOficial/posts/1383550505166939?__xts__%5B0%5D=68.ARBaE2zsFJJKJomSFUO2Aq2HhRDbCDy-O9A3i29v4rXU3IvCKWyhsRXUH_dGomswYS67SXW1FIDQeppejRU-mIwMzGnO8l5--btt7DAZDvyaG9spZ2xtbrAdIw7nFpmuFdBACrc9V9ElPz-ssBdivpOQa8NgEvitLRxo9V3aBbeHaNUS0MzMfQPIP12YMXr9gt3-XcKQ791x-fGLs-b5z_APAPvG2RP2IjYFXlEu2OBB1sxOENLhHEfD4lBzOaJIa10WYxw956ANRHUD8Sv3KfCLLSfiYNjl_FbNhmt3Ul_Er8wrK1qKn_B1cecSPkhuvXbKAefLQ7YiZsCrEG3M8wXh3Q&__tn__=-R
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