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Com o intuito de estabelecer procedimentos e regras para fins de pre-
venção à infecção e à propagação da Covid-19 (coronavírus), a Câma-

ra do Rio publicou, nessa quinta-feira (12), a Resolução da Mesa Diretora 
nº 10.335/2020.

Dentre as medidas estabelecidas, está a restrição do acesso às depen-
dências da Câmara a parlamentares, servidores, estagiários, terceirizados, 
profissionais de imprensa, assessores de entidades e órgãos públicos e re-
presentantes de instituições de âmbito nacional. As visitas aos gabinetes 
dos vereadores devem ser devidamente autorizadas e cadastradas no con-
trole de acesso da Casa legislativa.

Ficam suspensas a visitação pública ao Palácio Pedro Ernesto, a utilização 
das galerias do Plenário e a autorização para utilizar as dependência da Câ-
mara para eventos coletivos que não estão diretamente relacionados com 
as atividades legislativas. A autorização de afastamento de parlamentares 
para missão oficial a locais que constam na lista do Ministério da Saúde, 
onde há infectados pela doença, também está suspensa.

A publicação também sugere que os parlamentares evitem realizar ses-
sões solenes e diminuam o número de convidados para os debates e audi-
ências públicas.

Medidas semelhantes foram adotadas pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e pelo Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJ-RJ).

Câmara do Rio toma medidas para 
evitar transmissão do coronavírus
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AGORA É LEI

Compete ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) e aos Conselhos Distritais de 
Saúde participar da análise, da elaboração e da atualização das políticas do 

Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade do Rio de Janeiro. Dentre suas principais 
atribuições, destacam-se a formulação do plano de saúde do município, a proposi-
ção de metas para assistência à saúde da população, além de critérios para progra-
mação, execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

Para dar maior eficácia ao controle social efetuado pelos conselhos, a Câ-
mara Municipal do Rio de Janeiro aprovou a Lei nº 6.704/2020, dos verea-
dores Paulo Pinheiro (PSOL), Dr. Carlos Eduardo (SD) e Fernando William 
(PDT), que altera a composição dos mesmos. A nova legislação vem para 
modificar a Lei nº 5.104/2009, que dispõe sobre os conselhos.

A partir de agora, os representantes das entidades do Conselho Muni-
cipal de Saúde e dos Conselhos Distritais de Saúde serão nomeados pelo 
prefeito e pela Secretaria Municipal de Saúde, respectivamente, para um 
mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos ou substituídos a 
qualquer momento, se for requerido pela entidade. 

Por fim, a lei determina que o Conselho Municipal de Saúde apresenta-
rá, obrigatoriamente, relatório quadrimestral de suas atividades, incluindo 
aplicação de recursos, à Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar 
Social da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro, para apreciação em au-
diência pública.

Os vereadores defendem que a al-
teração da lei já vigente é mais que 
um anseio da categoria, é uma neces-
sidade para dar maior sustentação ao 
Conselho Municipal de Saúde. “A pre-
sente alteração também atende à ne-
cessidade de maior transparência de 
informação, por parte dos conselhos 
de saúde”, complementam os parla-
mentares.

Lei altera a composição dos conselhos 
municipal e distrital de saúde

“A modificação da legislação já existente tem o intuito de adequá-la, dando maior 
eficácia ao controle social” 

Vereadores Paulo Pinheiro, Dr. Carlos Eduardo e Fernando William

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/675d5353b6e04a0b032584e80066b05c?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=99&np=DrCarlosEduardo&nome_politico=Dr.%20Carlos%20Eduardo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=87&np=FernandoWilliam&nome_politico=Fernando%20William
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/50ad008247b8f030032579ea0073d588/d4bfc1a02970bbf5032576ac00727b61?OpenDocument
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EM PAUTA
Plano de cuidados para idosos é 
discutido no parlamento carioca
O orçamento temático do idoso (OTI) é o levantamento do conjunto 

de ações e despesas contidas no cálculo público destinado ao atendi-
mento da pessoa idosa, selecionadas, agrupadas e consolidadas a par-
tir do orçamento público e da sua execução orçamentária. As etapas 
consistem em identificar o dispêndio do município com a pessoa ido-
sa, apurar o montante autorizado, empenhado e executado com ações 
gerais de proteção, atendimento e segurança do idoso. 

Essas propostas metodológicas são elaboradas pela Fundação 
Abrinq para o Orçamento da Criança e do Adolescente (OCA), ins-
tituído na cidade do Rio de Janeiro por meio da Lei n° 6.054/2016. 
Além disso, tomou-se como referência principal o Estatuto do Idoso, 
Lei Federal nº 10.741/03. Com isso, o vereador Reimont (PT) apre-
sentou o Projeto de Lei n°1.521/2019, que dispõe sobre a elabora-
ção e publicação do orçamento temático do idoso.

Além disso, o OTI permite a identificação direta dos compromissos 
de políticas públicas assumidos, bem como o seu desempenho. Com a 
aprovação desse projeto de lei, faz-se possível a superação das barrei-
ras formais que distanciam a informação orçamentária do público, fa-

vorecendo a transparência, a fiscalização 
e o controle da gestão fiscal. 

De acordo com o art. 3º, é obriga-
ção da família, da comunidade, da so-
ciedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, à cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à ci-
dadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e co-
munitária.

“A elaboração do orçamento temático do idoso não resultará em ônus financeiro para o 
município e servirá como mais uma ferramenta de transparência das contas públicas, 

divulgação de resultados e consolidação das políticas públicas”  
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/c564d9f43fd4df72832584790060c922?OpenDocument&Highlight=0,1521
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