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EM PAUTA
Apps deverão conceder mais direitos 

a entregadores de alimentos
O serviço de entrega de alimentos por aplicativo cresceu durante a 

pandemia, mas as empresas continuam burlando a legislação tra-
balhista. A necessidade de assegurar condições mínimas de trabalho 
para a categoria motivou um grupo de parlamentares a apresentar o Pro-
jeto de Lei Complementar n° 180/2020, que cria normas para o setor.

Entre as regras estabelecidas para as empresas, está o creden-
ciamento em diversos órgãos para que sejam retidos os tribu-
tos e contribuições na fonte. A prestadora do serviço também 
terá responsabilidade objetiva sobre qualquer dano que o usuário 
sofrer, além de arcar com os prejuízos decorrentes de roubos ou acidentes.

Já o entregador não poderá sofrer 
qualquer punição da empresa sem 
ter direito à ampla defesa em pro-
cesso administrativo. O profissional 
não poderá ter renda inferior a R$ 
19,54 por hora quando conectado 
ao aplicativo e poderá trabalhar, 
no máximo, oito horas por dia du-
rante cinco dias por semana. Será 
facultado ao entregador trabalhar 
mais quatro horas no sexto dia. O 
profissional terá o direito a um mês 
de folga, remunerada com base na 

média dos últimos 12 meses, após um ano de trabalho. A fornecedora ain-
da deverá disponibilizar almoço ou janta aos entregadores que trabalharem 
oito horas, e lanche para os que ficarem menos de seis horas conectados. 

O descumprimento sujeitará as empresas às penas de adver-
tência, multa, suspensão até 60 dias e cassação da autorização.

“As empresas têm que praticar suas atividades garantindo condições mínimas 
de trabalho, alimentação, descanso regular remunerado e medidas de preven-
ção à saúde dos entregadores. A experiência demonstrou que, ao contrário de 
uma explosão de empreendedores bem-sucedidos, os serviços disponibilizados 
por aplicativos fraudam a legislação trabalhista e colocam os trabalhadores em 
condições de enorme precarização econômica e social”, afirmam os autores.

A medida é de autoria dos vereadores Babá, Leonel Brizola, Dr. Mar-
cos Paulo, Paulo Pinheiro, Renato Cinco e Tarcísio Motta, todos do PSOL.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/d278a5f8bb8ee8620325859e0078f11b?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/d278a5f8bb8ee8620325859e0078f11b?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=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=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=296&np=RenatoCinco&nome_politico=Renato%20Cinco
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
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EM PAUTA
Pais e responsáveis decidirão 

sobre retorno às aulas
Profissionais da educação, assim como estudantes e responsáveis, estão 

preocupados com a expectativa de retorno às aulas presenciais sem a exis-
tência de uma vacina contra a Covid-19 ou a divulgação de protocolos claros 
de prevenção com garantias de seu cumprimento. Para tranquilizar a comu-
nidade, o vereador Paulo Messina (MDB) apresentou o Projeto de Lei n° 
1.846/2020, que concede autonomia aos pais e responsáveis para decidir 
sobre o retorno às aulas presenciais dos filhos, enquanto durar a pandemia.

A medida permite aos pais e responsáveis a decisão sobre o envio dos filhos 
para as aulas presenciais, sustentando o princípio do melhor interesse da 
criança e do adolescente. Caso a família do estudante decida pela permanên-
cia em casa, o ensino a distância on-line deverá ser mantido para evitar que a 
criança ou adolescente sofra qualquer penalidade que prejudique o ano letivo.

Para o autor da proposta, as famílias dos estudantes acreditam que a re-
tomada das aulas presenciais colocará a vida dos alunos em risco. “Entre 
os diversos motivos para os pais e responsáveis não se sentirem seguros 
no retorno às aulas presenciais, está a incerteza mundial sobre o avanço do 
coronavírus e o comportamento dos estudantes, especialmente os de me-
nor idade, que dificilmente seguirão as medidas exigidas. Além da dificul-
dade de controlar as crianças, muitos se preocupam com o dia a dia nas 
escolas como, por exemplo, a implementação das medidas sanitárias. Neste 
momento de pandemia, os pais e responsáveis não podem ser obrigados 
a enviar seus filhos para as escolas por medo de serem processados pelo 
Conselho Tutelar porque optaram por manter a criança segura”, afirmou.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=265&np=PauloMessina&nome_politico=Paulo%20Messina
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/0075b525674fba70032585a000664e60?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/0075b525674fba70032585a000664e60?OpenDocument
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Os problemas financeiros causados pela pandemia de coronaví-
rus motivaram o Poder Executivo a apresentar o Projeto de Lei Com-
plementar nº 178/2020, como uma forma de gerar mais recei-
ta para a cidade. A medida terá validade até o final do ano de 2020.

O projeto autoriza a Prefeitura a promover, mediante procedimen-
to impessoal de escolha, o Termo de Permissão de Uso para insta-
lação de painéis publicitários na área traseira das arquibancadas da 
Passarela Professor Darcy Ribeiro adjacentes ao Viaduto Trinta e Um 
de Março. A publicidade poderá ter alternância, movimento de men-
sagens e área superior a trezentos metros quadrados por unidade.

As receitas estarão vinculadas às despesas de enfrentamento da pan-
demia do novo coronavírus ou ao pagamento de servidores públicos.

De acordo com o chefe do Poder Executivo, “o advento da enfermidade 
pandêmica do coronavírus vem provocando ocorrências dramáticas em 
nossa cidade e compele ao município buscar alternativas para incrementar 
a arrecadação, tanto para provê-lo de recursos para enfrentar a enfermida-
de, quanto para assegurar a manutenção dos serviços básicos à população. 
A proposta de permitir, por prazo determinado, a instalação de paineis pu-
blicitários na parte externa de um dos corredores de arquibancadas do 
Sambódromo é mais uma das formas concebidas até o momento para gerar 
receitas, na expectativa de que a outorga de permissões de uso atraia inte-
ressados e tenha como contrapartida a apresentação de ofertas razoáveis, a 
par, naturalmente, do recolhimento da Taxa de Autorização de Publicidade”.

EM PAUTA
Prefeitura quer publicidade no  

Sambódromo para aumentar arrecadação

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/165e7cb862d8d2da032585890064639a?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/165e7cb862d8d2da032585890064639a?OpenDocument
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VEREADORES NAS REDES

Reunião virtual com vereadores para discussão do protocolo de se-
gurança para a reabertura gradual da Câmara de Vereadores do Rio, 
elaborado pela comissão técnica, que está ao meu lado. [+]

Carlo Caiado
- 20 de julho

Este ano, o dia do amigo vai ser diferente. Em plena pandemia do 
coronavírus, não deixe de manter contato com seu amigo, mandando 
mensagem, ligando ou fazendo Live. [+]

felipemichelrj
- 20 de julho

https://www.facebook.com/carlocaiadooficial/photos/a.275286455855971/3389485904435995/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/CC3etCeHTFN/


Boletim Legislativo:
Publicação da Assessoria 
de Comunicação Social da 
Câmara Municipal do Rio  

de Janeiro

Jornalista Responsável:
Anette Silva

788/DRT - PA

Assessora de Imprensa:
Elza Calazans 

Editor:
Flavio Oliveira

Jornalistas:
Alexandre Fernandes

Claudia Costa

Mariana Mazza
Michele Victer

Verônica Mondarto
Arte e Fotografia:
Adriana Andrade
Antonio Molisani
Eduardo Barreto
Flávio Marroso

Renan Olaz
 

Diagramação:
Adriano Souza

João Guimarães
Leandro Müller Lima

Estagiários:
Ana Luiza Abreu

Júlia Maia 
Rachel Mattos

www.camara.rj.gov.br

http://www.camara.rj.gov.br
http://www.youtube.com/tvcamarario
http://www.twitter.com/camarario
http://www.facebook.com/camarario
https://soundcloud.com/camarario
https://www.flickr.com/photos/camarario/albums/
http://www.instagram.com/camarario

