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AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira realizou 
audiência pública, nesta segunda-feira (8), com o objetivo de conhe-

cer a proposta da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) para o orçamento 
de 2021. Os técnicos da pasta ainda não calcularam o impacto da pande-
mia na economia, mas já estimam a perda de R$ 4 bilhões no orçamento 
de 2020. A prioridade será aumentar a eficiência da máquina pública e 
manter o pagamento de servidores e terceirizados. As propostas da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias de 2021 estão presentes no Projeto de Lei nº 
1.784/2020.

Os representantes da pasta afirmam que ainda não há dados suficientes 
para fornecer uma previsão confiável sobre o impacto da pandemia na re-
alização das receitas e na execução das despesas do município. A apresen-
tação da proposta considerou a expectativa da SMF antes da crise, com o 
crescimento do PIB em 2,3% e a inflação medida pelo IPCA-E de 3,71%, até 
o final do ano. Os servidores destacam que este cenário dificilmente irá se 
concretizar e que o elevado nível de incerteza do mercado torna impos-
sível realizar qualquer estimativa no momento. O orçamento com dados 
mais precisos será apresentado na LOA.

A secretária Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo afirmou 
que, antes da pandemia, já havia uma expectativa de redução na recei-
ta total para 2021 no valor de R$ 405,9 milhões, sendo uma queda de 

LDO: Fazenda alerta para queda 
de R$ 4 bilhões no orçamento
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5,3% na arrecadação 
de impostos. Para o or-
çamento de 2020, es-
tima-se uma redução 
de R$ 4 bilhões na pre-
visão da receita total, 
considerando a frustra-
ção de R$ 2 bilhões de 
recursos não assegura-
dos – um esforço maior 
de arrecadação, como 
a securitização de dí-
vidas – e outros R$ 2 
bilhões de expectativa de queda na arrecadação. O orçamento de 2020, 
portanto, já está reduzido de R$ 32 bilhões para R$ 28 bilhões. 

Para superar a crise, os servidores apostam no controle de gastos e no 
aumento da arrecadação. A secretária Rosemary Macedo destaca que a 
Prefeitura economizou R$ 200 milhões em 2019, repassando apenas o va-
lor efetivamente gasto com folha de pagamento pelas Organizações Sociais 
(OSs), mas a medida ainda não inseriu os recursos da RioSaúde. Outras 
providências adotadas incluem a realização de cortes nos contratos da Pre-
feitura, o novo Concilia Rio, a cobrança mais dura das dívidas de cartórios e 
a exigência do repasse do ICMS pelo governo estadual, que não está ocor-
rendo como deveria e equivale a R$ 200 milhões por mês.

A secretária Rosemary Macedo acrescenta que está previsto para a LOA 
de 2021 um aumento da alíquota paga pelos servidores à Funprevi e que 
aguarda o posicionamento da Procuradoria para passar a fazer o recolhi-
mento previdenciário sobre verbas indenizatórias.

A presidente da Comissão, vereadora Rosa Fernandes (PSC), pergun-
tou qual a queda na arrecadação da Prefeitura até o presente mo-
mento, em comparação com o ano anterior, e criticou a destinação 
de recursos para intervenções não prioritárias. De acordo com a par-
lamentar, a Prefeitura está realizando obras desnecessárias, como o 
recapeamento de ruas já asfaltadas e reformas em pracinhas. A secre-
tária Rosemary Macedo afirma que muitas dessas intervenções são de 
reponsabilidade da pasta que realiza as obras, mas prometeu iniciar 
um trabalho de análise dos contratos a partir da próxima semana para 
identificar oportunidades de economia de recursos. Ainda segundo a 
secretária, a arrecadação de IPTU, ISS e receitas transferidas já sofre a 
queda de R$ 300 milhões em relação ao ano passado. 

CONTINUAÇÃO

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes


4

Já o vice-presidente da Comissão, vereador Rafael Aloisio Freitas 
(CIDADANIA), pediu para a secretária informar se a Prefeitura pre-

tende continuar o projeto de securitização da dívida. O parlamentar 
também pediu mais informações sobre as medidas que buscam aumen-
tar a receita, como a PPP da Rioluz, e se haverá mudança na carga tribu-
tária. A secretária Rosemary Macedo esclareceu que solicitou uma rea-
valiação do contrato de securitização para que fique mais benéfico para 
a Prefeitura. “O contrato apresenta desvantagens como: a cobrança de 
uma taxa de administração, que é antecipada e não temos como medir; 
o estoque da dívida ativa não é o real; existe uma taxa de performance, 
que não há critério para avaliação. Sem essas alterações, o contrato 
não é interessante”, afirmou a secretária. A servidora destacou que a 
PPP da Rioluz vai gerar benefícios para a cidade, como a economia de 
50% na conta de luz e o aumento da arrecadação da empresa.

Para o vereador Tarcísio Motta (PSOL), a ajuda financeira do governo 
federal aos demais entes da federação não é suficiente para manter 
os serviços públicos básicos. A queda na arrecadação força a abertura 
da economia antes do momento adequado e pode impedir estados e 
municípios de investir o mínimo constitucional em saúde e educação. A 
secretária Rosemary Macedo destaca que o município sempre destinou 
para as duas pastas valores bem acima do mínimo. Mesmo com a que-
da provocada pela pandemia, a servidora assegura que as duas secre-
tarias receberão percentuais acima do estabelecido pela Constituição. 

O vereador Jorge Felippe (DEM), presidente da Câmara do Rio, de-
clarou que recebeu carta da Federação Brasileira de Bancos (Febra-
ban) afirmando que o município não possui competência de legislar 
sobre créditos consignados. O presidente perguntou se o projeto de 

lei, enviado pelo Poder Execu-
tivo, que suspende a cobran-
ça dos descontos em folha 
de pagamento de servidores 
para créditos consignados, re-
cebeu apoio da SMF e da Pro-
curadoria do Município. De 
acordo com a secretária Ro-
semary Macedo, o projeto de 
lei foi enviado pela Casa Civil 
e está em negociação com os 
bancos para buscar uma solu-
ção consensual.

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=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe


5

A Câmara do Rio aprovou, em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 1.354/2019 para obrigar 
as empresas que realizam entrega de alimentos por aplicativo (apps) a aceitarem apenas for-

necedores que estejam licenciados pela Prefeitura. O objetivo é proteger os consumidores contra 
a falta de informação sobre origem, qualidade e condições de higiene no preparo dos alimentos. A 
medida ainda precisa ser aprovada em segunda discussão para seguir à sanção ou veto do prefeito.

A matéria estabelece que os aplicativos de entrega de alimentos somente poderão cadastrar estabe-
lecimentos como bares, restaurantes, lanchonetes e fornecedores que dependam de licenciamento 
obrigatório. Todos os fornecedores deverão estar licenciados pela Coordenadoria de Licenciamento 
e Fiscalização, pela Subsecretaria de Vigilância Sanitária, ou órgãos semelhantes. O alvará e licencia-
mento sanitário terá que permanecer disponível para consulta no ambiente virtual do aplicativo.

Os atuais fornecedores de alimentos terão o prazo de 90 dias, a partir da data em 
que a Lei entrar em vigor, para se adequarem às exigências. Caso contrário, o aplicati-
vo terá que excluir o fornecedor sem licenciamento para não ficar sujeito à multa no va-
lor de R$ 2 mil, que será dobrada a cada reincidência por empresa irregular cadastrada.

O autor da medida, vereador Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA), afirma que “daqui para frente 
será necessário ter cuidado redobrado com a questão sanitária. Esses aplicativos de delivery – como 
o iFood, o Uber Eats e o Rappi – são muito utilizados, mas temos recebido relatos de pessoas que 
tiveram problema com a comida e não conseguiram reclamar, porque não têm como chegar ao 
fornecedor que vendeu o alimento. Isso porque muitos estabelecimentos simplesmente mon-
tam alguma cozinha sem os devidos cuidados sanitários, cadastram no aplicativo e fazem a venda 
direta. Por isso, é necessário que o estabelecimento cadastrado tenha o licenciamento sanitário”.

O projeto recebeu coautoria dos vereadores Dr. Jairinho (SOLIDARIEDADE), Dr. Carlos Eduardo 
(PODE), Zico (REPUBLICANOS), Prof. Célio Lupparelli (DEM), Willian Coelho (DC), Tânia Bastos (REPU-
BLICANOS), Junior da Lucinha (PL), Jones Moura (PSD), Dr. Jorge Manaia (PROGRESSISTAS), Marcelo 
Arar (PTB), Cesar Maia (DEM), Marcello Siciliano 
(sem partido), Eliseu Kessler (PSD), Marcelino D’ 
Almeida (PROGRESSISTAS), Felipe Michel (PRO-
GRESSISTAS), Dr. Gilberto (PTC), João Mendes 
de Jesus (REPUBLICANOS), Professor Adalmir 
(PROGRESSISTAS), Jorge Felippe (DEM), Welin-
gton Dias (PDT), Rocal (PSD), Thiago K. Ribeiro 
(DEM), Teresa Bergher (CIDADANIA), Rosa Fer-
nandes (PSC), Luiz Carlos Ramos Filho (PMN), Le-
onel Brizola (PSOL), Reimont (PT), Luciana Nova-
es (PT), além do ex-vereador Matheus Floriano.

EM PAUTA
Apps de serviço delivery somente 
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VEREADORES NAS REDES

O presidente Jorge Felippe agradece todas as mensagens de carinho 
que está recebendo ao longo do dia. Nós, da equipe, parabenizamos 
pelos seus 70 anos e agradecemos pelos mais de 40 anos de dedica-
ção à vida pública. Parabéns, parabéns, parabéns! [+]

Jorge Felippe
- 2 de junho

#tbt 2018, sob o comando do Presidente Fabiano Freitas, a equipe 
da Record Rio planeja a caminhada em prol da Conscientização do 
Autismo com os grupos @grupocompartilha e @grupo.mundoazul 
#autismo #RecordRio #caminhada

taniabastos10
- 4 de junho

https://www.facebook.com/JorgeFelippevereador/photos/a.308512852620520/1836080666530390/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAJqiaVxzq_V9q05B7LzZL4YpFuSPx4Enc6PUClRdbHYILJ-VWgLqqRtibVz5GFFFlhW5Pdn1OXuvRJiDYRvWlO53VWoDM8Bm_GM14TL0xQskhaqhnPsBT7FDSwV6PyMr-rZnMOPHrJ2wIrfHnRQR5_2XvFU86P6QnqjFp4b4-I8guYkzw6lJmmbTLwv9HNLA958l1F2Lg04xJfFgljeTiVuh61Q_u__dI5Obo0JsKR_JTSIxPhBNwb2Btei3lOlVCYWQyPmkajnIp-zBkLDiC_pYuyMi3qft6Sbzuz1zAgZKV2mBt-Dxp7GIxqwS65YDRcRugMwf-rwodM1m3CT6o6rg&__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/CBCJ05KFh_F/
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