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AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira realizou 
Audiência Pública, nesta segunda-feira (27), com o objetivo de avaliar 

o cumprimento de Metas Fiscais pela Prefeitura durante o 3° quadrimes-
tre de 2019, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A 
Prefeitura ultrapassou o limite máximo de despesa com pessoal em rela-
ção à receita corrente líquida, embora a arrecadação com impostos tenha 
aumentado. Os gastos com saúde e educação ficaram dentro dos limites 
previstos na LRF.

Em comparação ao mesmo período de 2018, a receita de impostos do 
município aumentou 7,3% e o total de receitas correntes cresceu de R$ 
26,5 bilhões para R$ 28,5 bilhões. O ISS, principal imposto da cidade, teve 
o incremento de 4,6%, enquanto o IPTU, que é a segunda maior fonte de 
arrecadação, aumentou 12,9%. Entre as transferências de outros entes 
da federação, o SUS recebeu um aumento de 9,6% em relação ao mesmo 
período de 2018. Mas as demais transferências sofreram perdas, o ICMS, 
IPVA e Fundeb caíram 10,2%, 3,4% e 4,7%, respectivamente. Os valores já 
consideram a inflação do período.

O município aplicou em 2019 os percentuais de 20,6% e 28,6% em saúde 
e educação, respectivamente, respeitando os limites mínimos de 15% e 
25% previstos na LRF. Entretanto, a despesa com pessoal alcançou 54,3%, 
excedendo o limite máximo de 54% previsto na LRF. 

Fazenda comprova  
cumprimento de metas da LRF
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De acordo com o sub-
secretário de Orçamento 
Municipal da Secretaria 
Municipal de Fazenda 
(SMF), Rodrigo Fernan-
des Barbosa, a Prefeitura 
reduziu as operações de 
crédito em mais de 80%, 
mas o pagamento das dí-
vidas contraídas em anos 
anteriores se manteve 
elevado. Segundo o téc-
nico, a amortização do 
principal da dívida aumentou 56% em relação ao ano anterior, sem que tenham 
ocorrido novas captações. O serviço anual da dívida está em 8,22%, e continua 
abaixo do limite máximo de 11,5%. Rodrigo Fernandes Barbosa destaca que o 
aumento na arrecadação do ISS é resultado da retomada do crescimento eco-
nômico iniciado em 2018, mas que ainda sofrerá com os impactos da pandemia. 

O vice-presidente da Comissão, vereador Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA), 
perguntou aos técnicos sobre o motivo de as despesas com pessoal terem ul-
trapassado o limite máximo e quais providências estão sendo tomadas para 
que não ocorra novamente. O parlamentar alerta para a determinação do go-
verno federal de incluir as despesas com os contratos de gestão, como as Or-
ganizações Sociais (OSs), que serão considerados como gastos com pessoal, e 
indagou sobre o montante a ser acrescentado com essa mudança.

Segundo os técnicos, as medidas que estavam sendo adotadas pela Prefeitura 
para contenção de gastos com pessoal tornaram-se desnecessárias devido às 
imposições do governo federal. As medidas como a proibição de reajustes e 
interrupção na contagem de tempo já irão refletir nas despesas de pessoal de 
2020 a 2022. O subsecretário Rodrigo Fernandes Barbosa destaca que a inclu-
são de gastos com os contratos de gestão no limite de despesas com pessoal 
para a LRF somente entrará em vigor no ano de 2022.

O vereador Paulo Pinheiro (PSOL) destaca que a Prefeitura tem re-
duzido despesas com pessoal ao não realizar concursos para manter o 
quadro de servidores, ampliar a terceirização e demitir funcionários das 
OSs. O parlamentar questiona qual seria o motivo de exceder o limite da 
LRF. De acordo com o subsecretário Rodrigo Fernandes Barbosa, o rea-
juste dos servidores causou um impacto de R$ 1,6 bilhão, seguido pelos 
aumentos decorrentes do plano de cargos e salários da educação e pela 
entrada do FUNPREVI como despesa de pessoal.

CONTINUAÇÃO

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=76&np=PauloPinheiro&nome_politico=Paulo%20Pinheiro
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira 
também realizou Audiência Pública em conjunto com a Comissão Perma-

nente de Higiene, Saúde Pública e Bem Estar-Social, nesta segunda-feira (27), 
com o objetivo de conhecer o Relatório do 3º quadrimestre de 2019, conforme 
determina a Lei Complementar Federal nº 141/12. Parlamentares criticaram 
o contingenciamento de recursos da Saúde no ano passado e os atrasos nos 
salários de pessoal de apoio nas unidades, como maqueiros e seguranças. Já os 
técnicos da pasta afirmaram que não há posicionamento definido para autori-
zar o retorno às aulas presenciais na rede pública de ensino.

Segundo a secretária Ana Beatriz Busch Araújo, a Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) teve a dotação atualizada de R$ 5,043 bilhões para R$ 5,172 bilhões 
e executou 97% desse valor. A Assistência Hospitalar e Ambulatorial ficou com 
a maior parte, cerca de R$ 3,3 bilhões, enquanto a Atenção Básica recebeu a 
dotação de R$ 1,5 bilhão.

A presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscaliza-
ção, vereadora Rosa Fernandes (PSC), criticou a renovação de contrato com 
OSs que sistematicamente atrasam o pagamento de profissionais de apoio das 
unidades de saúde. A parlamentar também condenou o contingenciamento 
de recursos na pasta. Segundo a secretária Beatriz Busch, a Lei Orçamentária 
Anual previa o orçamento de R$ 5,3 bilhões, mas a dotação sofreu um contin-
genciamento e a pasta trabalhou durante o ano com R$ 4,6 bilhões. Ao final do 
exercício, chegou a R$ 5,035 bilhões. 

O vice-presidente da Comissão, vereador Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA), 
afirmou que algumas unidades estão com dificuldade para receber medica-
mentos e indagou sobre a interrupção no fornecimento da vacina antirrábica. 

Saúde apresenta resultados de 2019

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=289&np=RafaelAloisioFreitas&nome_politico=Rafael%20Aloisio%20Freitas
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A secretária Beatriz Busch esclareceu que o desabastecimento não ocorreu 
por questões orçamentárias, mas devido à desorganização da indústria no en-
frentamento à pandemia. Segundo a subsecretária de Vigilância, Fiscalização 
Sanitária e Controle de Zoonoses, Marcia Farias Rolim, já há 13 diagnósticos 
positivos para raiva na cidade, mas a vacina é entregue pelo governo federal e 
aguarda a regularização da produção.

A vereadora Teresa Bergher (CIDADANIA) defende mais transparência nos 
bens da SMS, em especial sobre os equipamentos que estão sendo empresta-
dos a outros municípios. A secretária Beatriz Busch esclarece que a Prefeitura 
emprestou 250 respiradores usados para outras cidades em situação de calami-
dade. A cessão é de seis meses e pode ser renovada.

O vice-presidente da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, 
vereador Dr. João Ricardo (PSC), apoia a cessão dos equipamentos. Ele informa 
que amparar os municípios vizinhos irá reduzir a quantidade de atendimentos 
no Rio de Janeiro, uma vez que de 30% a 35% dos pacientes atendidos na rede 
são de outras cidades. No mesmo sentido, o presidente da Comissão, verea-
dor Dr. Jorge Manaia (PROGRESSISTAS) destaca que a cessão também é uma 
questão humanitária e fortalece o SUS como sistema universal. O parlamentar 
afirma que é necessário retomar os atendimentos ambulatoriais e melhorar a 
qualidade do acolhimento aos pacientes na entrada dos hospitais.

Também integrante da Comissão, o vereador Paulo Pinheiro (PSOL) conde-
nou o corte da gratificação por insalubridade dos profissionais que, por ida-
de avançada ou comorbidade, estão impossibilitados de trabalhar durante a 
pandemia. O parlamentar ainda cobrou um posicionamento da SMS sobre 
o retorno de aulas presenciais nas escolas. Segundo Jorge Sale Darze, re-
presentante da Subsecretaria Geral Executiva, as escolas privadas somente 
poderão retomar as atividades se cumprirem as orientações de segurança. 
Entretanto ainda não há 
posição do comitê cien-
tífico em relação às es-
colas públicas. 

Os vereadores Leonel 
Brizola (PSOL), Prof. 
Célio Lupparelli (DEM) 
e Rosa Fernandes posi-
cionaram-se contrários 
à distinção entre esco-
las públicas e privadas 
no retorno às aulas 
presenciais.

CONTINUAÇÃO

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=112&np=TeresaBergher&nome_politico=Teresa%20Bergher
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=274&np=DrJoaoRicardo&nome_politico=Dr.%20Jo%E3o%20Ricardo
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=76&np=PauloPinheiro&nome_politico=Paulo%20Pinheiro
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=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
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E specialistas afirmam que o isolamento social pode provocar o 
surgimento de doenças psicossomáticas, que são desordens 

emocionais ou psiquiátricas que afetam o funcionamento do cor-
po humano. Considerando que o confinamento provocado pela 
pandemia pode ter aumentado a quantidade de casos, o verea-
dor Felipe Michel (PROGRESSISTAS) apresentou o Projeto de Lei n° 
1.777/2020, que viabiliza o tratamento desses pacientes na rede 
municipal de saúde.

As pessoas que perceberem os sintomas de patologias oriundas de 
doenças psicossomáticas terão atendimento assegurado de acordo 

com a seguinte ordem de prefe-
rência: pessoa idosa com mais de 
80 anos, demais idosos e pessoas 
que já possuam reconhecimento 
prévio de patologias afins. 

O atendimento será efetua-
do por meio da internet ou por 
contato telefônico, sendo veda-
do o atendimento presencial. A 
medida determina que os psi-
cólogos e psiquiatras da rede 
pública municipal, que não es-
tejam lotados e em exercício 
efetivo nas unidades de saúde, 
deverão ter como função priori-
tária o atendimento a pacientes 

com sintomas de patologias oriundas de doenças psicossomáticas.
“Durante o período de confinamento provocado pelo isola-

mento social, milhares de pessoas que residem só, ou por cir-
cunstancias da vida ficam completamente isoladas, desenvolvem 
doenças psicossomáticas e precisam do devido atendimento e 
orientação quanto ao enfrentamento dessas. Sendo assim, é ne-
cessário promover o cuidado da saúde daqueles acometidos pela 
Covid-19, mas também devemos proporcionar a melhor qualida-
de de vida possível àqueles que se encontrem em isolamento”, 
afirmou o parlamentar.

EM PAUTA
Doenças psicossomáticas terão  

tratamento assegurado na rede pública

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=319&np=FelipeMichel&nome_politico=Felipe%20Michel
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/d80a7b646595fbc403258549006f5e56?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/d80a7b646595fbc403258549006f5e56?OpenDocument
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DA TRIBUNA

“O Rio de janeiro e o Pará são as unida-
des da federação que menos receberam 
verbas do Governo Federal no combate 
ao coronavírus” 
Leonel Brizola (PSOL)

“A renovação do Fundeb é um avan-
ço, que amplia de 12% para 23%, no 
prazo de seis anos, a participação da 
União na colaboração com estados e 
municípios” 
Fernando William (PDT)

“O Governo Federal passou para a cida-
de do Rio de Janeiro o valor de R$ 536 

milhões. Alguns deputados federais 
também estão auxiliando por meio de 

emendas parlamentares” 
Tânia Bastos (REPUBLICANOS)

“O prefeito tem que se entender com 
as empresas de ônibus antes do re-

torno às aulas, previsto para agosto. 
Há linhas que deixam o cidadão mais 

de uma hora aguardando” 
Teresa Bergher (CIDADANIA)
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