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Parlamentares da Câma-
ra do Rio aprovaram na 

última terça-feira (28), em 
segunda discussão, a con-
cessão de descontos em 
impostos municipais com 
o objetivo de beneficiar os 
contribuintes e reduzir a ina-
dimplência. A medida está 
prevista no Projeto de Lei nº 
1.765-A/2020, de autoria do Poder Executivo, que afeta a cobrança da Taxa de 
Coleta Domiciliar de Lixo (TCL) e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri-
torial Urbana (IPTU), além de reeditar o Programa Concilia Rio. O projeto segue 
agora para sanção ou veto do Poder Executivo.

As cotas em aberto de IPTU e TLC até julho de 2020 poderão ser quitadas 
sem acréscimos moratórios em até cinco parcelas mensais, vencendo suces-
sivamente de agosto a dezembro. Já as cotas de 2020, vencidas até a data da 
publicação da Lei, podem ser quitadas em parcela única, sem acréscimos mora-
tórios e com 20% de desconto. Não haverá restituição dos impostos que foram 
pagos antes da aprovação da Lei.

Os empreendimentos da rede hoteleira, incluídos albergue e hostel, terão 
descontos em encargos moratórios referentes aos créditos tributários de IPTU. 
A redução será de 40% a 80% quando o pagamento ocorrer em parcela única e 
de 40% a 60% quando parcelado em doze prestações mensais. A medida ainda 
autoriza a retomada do Programa Concilia Rio para estimular o pagamento de 
dívidas ocorridas até 31 de dezembro de 2019. Será concedido desconto de 
10% no valor do saldo em aberto do principal do tributo. O contribuinte terá 
ainda redução nos encargos moratórios e multas de 80%, se o pagamento for 
único, ou 60%, se parcelado em doze vezes. 

O chefe do Poder Executivo afirma que a medida é necessária para preservar 
os contribuintes e, ao mesmo tempo, manter um fluxo razoável de recursos nos 
cofres do tesouro municipal destinados a combater a Covid-19. A Prefeitura 
optou por permitir o atraso nos pagamentos porque acredita que os efeitos da 
pandemia diminuirão e a economia começará a reagir a partir de setembro, 
quando ocorrerá uma melhora na capacidade de pagamento dos contribuintes.

EM PAUTA
Aprovada a redução de impostos 

durante a pandemia

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/abb545ff32b325210325854300805b15?OpenDocument&Highlight=0,1765
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/abb545ff32b325210325854300805b15?OpenDocument&Highlight=0,1765
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EM PAUTA

Fundo é criado para reduzir 
vulnerabilidade

A Câmara do Rio aprovou em segunda discussão, na última terça-feira (28), 
a criação do Fundo Municipal de Solidariedade (FUNSOLRIO) vinculado à 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), com 
o objetivo de auxiliar trabalhadores cuja renda foi afetada pela pandemia. A 
medida está prevista no Projeto de Lei nº 1.738/2020, que segue para sanção 
ou veto do Poder Executivo.

O FUNSOLRIO poderá receber recursos de doações, auxílios, subvenções, 
contribuições de pessoas físicas ou jurídicas e medidas compensatórias insti-
tuídas pelo município, entre outros. O fundo também poderá receber doações 
de bens, que serão alienados em hasta pública. 

O valor será utilizado principalmente para a aquisição de alimentos a serem 
doados para a população cadastrada na Prefeitura como integrante de catego-
rias afetadas pela pandemia de coronavírus, como taxistas, ambulantes legais 
e profissionais autônomos. As empresas ou instituições que doarem recursos 
poderão divulgar seus nomes ou marcas às pessoas beneficiadas pelo fundo.

Os recursos serão administrados por um Conselho Gestor – formado por três 
representantes da SMASDH, um representante da Secretaria Municipal de Fa-
zenda (SMF), um representante da Controlaria Geral do Município (CGM) e 
um representante da Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL) – e um Conselho 
Consultivo, todos sem remuneração. A medida proíbe o uso dos recursos do 
fundo para o pagamento de despesas como vencimento, salário, diárias ou 
outra remuneração de natureza pessoal.

De acordo com o prefeito, o isola-
mento social paralisou diversas ativi-
dades econômicas, e a necessidade 
de ajudar determinadas categorias 
cresceu em proporção superior à ca-
pacidade de atendimento pela Pre-
feitura. “A mobilização social para 
aquisição de víveres destinados a es-
ses segmentos é a medida de maior 
imediatidade para atender premente 
necessidade de natureza alimentar”, 
afirmou.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/0ef8546fc5ea5bb8032585360077e819?OpenDocument&Highlight=0,1738%2F2020
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EM PAUTA
Pacientes com covid-19 serão 

monitorados remotamente
A necessidade de manter o isolamento social e, ao mesmo tempo, pre-

servar o contato entre os profissionais de saúde e pacientes contami-
nados pelo coronavírus motivou o vereador Prof. Célio Lupparelli (DEM) 
a apresentar o Projeto de Lei nº 1.759/2020. A medida obriga o monito-
ramento remoto desses pacientes e terá vigência durante todo o período 
em que perdurar a situação de emergência ou de calamidade pública em 
decorrência da pandemia.  

Os pacientes que receberem o diagnóstico positivo para coronaví-
rus terão que ser monitorados diária e remotamente por funcionários 
da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), adequadamente capacita-
dos para esta função. O monitoramento será efetuado por meio de 
qualquer ferramenta de comunicação – como aplicativos de trocas de 
mensagens, telefone ou correio eletrônico – e durará até a plena re-
cuperação do paciente. Os atendimentos presenciais serão efetuados 
somente quando estabelecidos pela SMS.

O parlamentar esclarece que “é preciso garantir o cuidado remoto sobre 
pacientes diagnosticados e sem a necessidade de internação, promovendo 
o distanciamento necessário entre estes e os profissionais da rede pública 
de saúde que lhes darão cuidados e recomendações”. 

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/249cb321f17965260325775900523a42/8bfc8514a498c6ee032585410053a25f?OpenDocument
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DA TRIBUNA

“Precisamos debater o princípio 
da justiça tributária. Não podemos 
continuar tratando igualmente o 
dono da padaria e o dono das Lo-
jas Americanas” 
Tarcísio Motta (PSOL)

“Os contribuintes precisam do desconto 
para pagar seu IPTU e colocar as finan-
ças de suas empresas em dia” 
Dr. Jairinho (SOLIDARIEDADE)

“Se não houver a liberação de R$ 2,5 
bilhões de recursos do Governo Federal, 

a Prefeitura estará em crise daqui a dois 
ou três meses, com absoluta certeza” 

Fernando William (PDT)

“Não confio mais no bom-senso na 
forma de gastar dessa Prefeitura. Não 

dá para abrir o Diário Oficial e ver a 
Prefeitura gastar R$ 130 milhões com 

asfalto” 
Átila A. Nunes (DEM)
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