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EM PAUTA
Câmara do Rio destinará cerca de R$ 1 

milhão no combate à Covid-19

A Mesa Diretora da Câmara Municipal, com o apoio de todos os vere-
adores, definiu um conjunto de ações administrativas com a finalidade 
de reduzir os gastos mensais da instituição. As medidas vão gerar uma 
economia mensal de, aproximadamente, R$ 1 milhão, reforçando o 
orçamento do município na luta contra a pandemia.

Entre as medidas a serem adotadas, está a redução ou a suspensão 
temporária de contratos e serviços enquanto durar a pandemia ou o 
estado de calamidade pública na cidade.

Para viabilizar a transferência dos valores, será necessária a aprova-
ção de um projeto de resolução, que será votado pelo colegiado, na 
próxima semana, em sessão extraordinária virtual.

Outra medida adotada pela Mesa Diretora para reforçar o caixa da 
Prefeitura no combate ao coronavírus foi a devolução, no mês de mar-
ço, de R$ 20 milhões relativos ao pagamento de dívidas antigas que o 
Poder Executivo tinha com o Poder Legislativo.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Jorge Felippe (DEM), 
destaca que o momento é difícil e requer a união de toda a sociedade. 
“Seguiremos realizando as sessões virtuais, dando celeridade à apro-
vação de projetos que fortaleçam as respostas da cidade na luta contra 
o coronavírus”.

Recursos serão provenientes da redução de gastos administrativos mensais

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
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EM PAUTA
Plano de carreira de  

administrativos é aprovado
Os vereadores aprovaram na última segunda-feira (20), em primeira e 

segunda discussão, o plano de carreira dos agentes do Sistema Municipal 
de Administração. A medida está prevista no Projeto de Lei nº 1.695/2020, 
de autoria do Poder Executivo, que segue agora para sanção ou veto do 
prefeito.

O novo plano de carreira cria a Gratificação Adicional por Qualificação 
(GAQ) para os servidores que possuem escolaridade superior àquela exigi-
da para ocupar o cargo efetivo. O valor da gratificação será calculado sobre 
o vencimento do servidor e devido a partir da data do requerimento com 
a documentação probatória.

Entretanto, a medida somente entrará em vigor no ano de 2022. Com o 
objetivo de não majorar os gastos da Prefeitura durante o enfrentamento 
da pandemia de coronavírus e seus efeitos para a economia da cidade, os 
parlamentares aprovaram uma emenda para que o benefício seja pago de 
acordo com as seguintes condições: a partir do exercício financeiro do ano 
de 2022; seguindo preceitos do Ministério da Economia para receber aju-
da financeira; e com redução do total da despesa com pessoal a patamar 
inferior ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.

De acordo com o chefe do Poder Executivo, “a reestruturação espe-
cífica da carreira desses servidores tem como nítido objetivo corrigir 
situação de grande injustiça e de desvalorização profissional, deside-
rato esse que eles têm perseguido, de maneira ordeira e cordata, re-
gistre-se, há doze anos”.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/5569b8c75b74fc3503258520006a6b8c?OpenDocument
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EM PAUTA
Prefeitura terá central de informações 

sobre paciente internados
O vereador Prof. Célio Luppa-

relli (DEM) apresentou o Projeto 
de Lei nº 1.780/2020 com o obje-
tivo de criar uma central de infor-
mações sobre pacientes interna-
dos na Rede Municipal de Saúde 
durante a situação de calamidade 
pública provocada pela epidemia 
mundial. O parlamentar esclarece 
que é necessário unificar os dados 
sobre os pacientes para prover in-
formações aos familiares de for-
ma rápida e sem burocracia.

De acordo com a proposta, a Se-
cretaria Municipal de Saúde (SMS) fornecerá número de telefone gratui-
to e disponibilizará um formulário próprio, por meio da internet, para 
o familiar solicitar informações sobre o estado de saúde do paciente 
internado. A unidade de saúde deverá informar ao solicitante o estado 
de saúde geral do enfermo, assim como os procedimentos médicos já 
realizados ou os que estão previstos. 

As informações serão repassadas somente após o solicitante compro-
var a relação de parentesco por meio de informações, como o nome 
completo do paciente e os dados do documento oficial de identificação. 
O parente poderá, ainda, informar telefone ou e-mail de contato para 
ser informado sobre quaisquer mudanças no quadro clínico do familiar 
internado.

Segundo o vereador, a proposta tem o objetivo de acabar com as enor-
mes burocracias e entraves na busca por informações na rede pública 
de saúde, e ainda, ajudar a manter uma quantidade maior de pessoas 
dentro de casa. “Precisamos criar uma central para prover informações, 
com toda a comodidade e segurança do isolamento social proposto pela 
OMS, sobre as condições clínicas de parentes de munícipes internados 
em nossa Rede Pública de Saúde. A ideia pretende dar cabo às enormes 
burocracias e entraves à busca por informações na rede pública”, afir-
mou o parlamentar.

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
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/f0da7abbcb3db4ee0325854a0064787a?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/f0da7abbcb3db4ee0325854a0064787a?OpenDocument
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DA TRIBUNA

“O plano de carreira aprovado be-
neficia servidores que integram a 
base da pirâmide do funcionalismo 
público, com salários em torno de 
R$ 1.090” 
Jorge Felippe (DEM)

“Temos que aprovar o plano de car-
reira refletindo a nossa vontade 
anterior à pandemia, mas para um 
momento em que não tenha mais 
reflexo dessa situação atual” 
Rosa Fernandes (PSC)

“O servidor público não é custo, é capi-
tal. Isso deve ficar bem claro para que 

se possa votar projetos de qualquer tipo 
que afetem o servidor público” 

Cesar Maia (DEM)

“O plano de carreira não foi bom para o 
servidor porque a lei tem brechas para 

que não seja cumprido” 
Paulo Messina (MDB)
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