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EM PAUTA
Setor de eventos receberá 

incentivos tributários
Parlamentares do Legislativo carioca querem conceder reduções e 

isenções de tributos municipais ao setor de eventos com o objetivo de 
preservar os empregos na cidade. O setor, associado ao turismo, é um dos 
principais pilares da economia carioca, mas foi um dos mais impactados 
pela pandemia. Os benefícios para fortalecer a atividade estão propostos 
no Projeto de Lei n° 1.833/2020, de autoria dos vereadores Rafael Aloisio 
Freitas (CIDADANIA), Felipe Michel (PROGRESSISTAS) e Marcelo Arar (PTB).

A medida criará o Plano de Incentivo aos Eventos e à Preserva-
ção dos Empregos do setor para proteger empreendedores, au-
tônomos e trabalhadores que atuam na área. Serão considera-
dos de relevante interesse público todos os eventos culturais, 
turísticos, desportivos ou sociais realizados até 31 de dezembro de 2021.

Receberão isenções e reduções tributárias as seguintes atividades: distri-
buição e venda de bilhetes; locação, cessão e direito de uso; serviços de di-
versões, lazer e entretenimento; planejamento, organização e administra-
ção de feiras, exposições e congressos; organização de festas e recepções, 
bufê, apresentação de palestras, conferências e seminários; além da inser-
ção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade.

Esses eventos serão beneficiados com a redução no Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISSQN) para a alíquota mínima de 2%, além da isenção 
da Taxa de Autorização de Publicidade (TAP), da Taxa de Uso de Área Pública 
(TUAP) e da Taxa de Licenciamento Sanitário de Atividade Transitória (TLSAT).

Em contrapartida, as em-
presas ficarão proibidas de 
demitir, sem justa causa, os 
empregados contratados por 
prazo indeterminado pela CLT.

Segundo os autores, “a 
pandemia afetou 98% do se-
tor de eventos, com redução 
entre 76 e 100% de fatura-
mento. Faz-se necessária a 
política de incentivos com 
contrapartida social de pre-
servação dos empregos”.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/b065df05c6c3146f032585850063f3e2?OpenDocument
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=289&np=RafaelAloisioFreitas&nome_politico=Rafael%20Aloisio%20Freitas
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=319&np=FelipeMichel&nome_politico=Felipe%20Michel
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=278&np=MarceloArar&nome_politico=Marcelo%20Arar
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EM PAUTA
Profissionais que  atuam no combate 
à  pandemia terão apoio psicológico

Servidores da área da educação e profissionais que atu-
am diretamente no combate à pandemia poderão receber 

atendimento psicológico da Prefeitura. A proposta está incluí-
da nos Projetos de Lei n° 1809/2020 e n° 1810, ambos da verea-
dora Luciana Novaes (PT). O atendimento ocorrerá por meio de 
videoconferência on-line em aplicativos de fácil execução.

O Projeto de Lei n° 1809/2020 beneficia os profissionais da educação, 
enquanto o de n° 1810/2020 é destinado aos trabalhadores que atuam 
diretamente no enfrentamento à pandemia, como os guardas municipais 
e os profissionais da saúde, da assistência social e da limpeza urbana. 

O atendimento será realizado de forma coletiva, mas o pacien-
te poderá receber encaminhamento para o atendimento individu-
al, caso o psicólogo considere necessário. As sessões terão como 
objetivo ajudar os profissionais que passaram a enfrentar uma 
carga de estresse ainda maior devido à pandemia da Covid-19.

O trabalho do psicólogo é necessário porque o es-
tresse pode enfraquecer o sistema imunológi-
co e tornar o corpo humano mais suscetível a doenças. 

A parlamentar alerta para o aumento no desgaste psicológico e na 
ansiedade dos profissionais que sofrem com a pressão de atuar no 
combate à pandemia. “A circunstância da epidemia faz parte do âmbi-
to de emergências e desastres, área da psicologia que possui métodos 
específicos para atender pessoas que estão com sofrimento psíquico 
devido a uma situação externa, concreta e que afeta a todos”, afirmou.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/048f2c1e255975530325856f00790197?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/337f5be661b4235c0325856f007adec4?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
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A vereadora Vera Lins 
(PROGRESSISTAS) apre-

sentou o Projeto de Lei nº 
1828/2020 com o objetivo 
de estimular o pagamento de 
multas de trânsito na cidade 
por meio da concessão de 
descontos e parcelamento.

De acordo com o proje-
to, os proprietários de ve-
ículos que tenham come-
tido alguma infração de 
trânsito no município po-
derão parcelar as multas 
emitidas até 31 de maio de 

2020. Se o pagamento for à vista, o proprietário será bene-
ficiado com a redução de 50% no valor total da penalidade.

Caso o motorista deseje parcelar a multa, poderá efe-
tuar o pagamento em até doze prestações, com descon-
to de 30% do seu valor total, desde que o valor não seja 
inferior a R$ 50. O proprietário poderá acumular em um só par-
celamento todas as multas que estavam em sua titularidade. 

Em caso de atraso superior a trinta dias no pagamento de qualquer 
prestação, o benefício será cancelado, com o recálculo do débito e 
o prosseguimento da cobrança. A inadimplência ainda proibirá o 
motorista de ser beneficiado com outro parcelamento do débito.

A parlamentar destaca que a medida não anistia as multas de trânsi-
to, mas garante que a população encontre uma forma de quitar suas 
dívidas e que o cidadão possa circular com seus veículos regularmen-
te. “O empenho para as ações de combate à pandemia aumentou 
sobremaneira os gastos que estão sendo aplicados, recursos esses 
retirados do Erário Público. Nesse sentido, há de se viabilizar um au-
mento de arrecadação para o município do Rio de Janeiro, a fim de 
que as medidas já implementadas tenham continuidade” afirmou.

EM PAUTA

Projeto defende o parcelamento 
de multa de trânsito

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=269&np=VeraLins&nome_politico=Vera%20Lins
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/3e23da3fcb892708032585820067989e?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/3e23da3fcb892708032585820067989e?OpenDocument
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VEREADORES NAS REDES

Hoje é celebrado o Dia de São Pedro, um dos principais líderes no 
surgimento da Igreja Cristã. [+]

Vereadora Fátima da Solidariedade
- 29 de junho

Hoje nas ruas contra o Corona Vírus , atuando na Comunidade do 
Borel e Tijuca !! #covid_19 #todosnalutacontracovid19 #grandedia

alexandreisquierdo
- 27 de junho

https://www.facebook.com/vereadorafatimadasolidariedade/posts/2454154741543137?__xts__%5B0%5D=68.ARCY2CT2ROgAmbST3eFZWmsHzGSu4ldU3I-tadwAbv5iBOZzMjSBotF-SqZj998BxBHqpgFRk5RhjI4SVBNZp8--8BwS0XDBF68PYi9-yWVEEYLA9imk__VQCA9dbpxs8kLHHjSAV6iJc75XjAjYynnkII56Dg5Ozyo9y6eJDIleI1iKdoWGpCgwf2Tr2jZl8VV3GvBO78eGZsPH3Wdwc0L6-JVIqMIVfzui8QpLuNX4nGQ0htVuygL5B52encYj3wDmPV3-p4otOmaCUIoTPEq6bW9gk_tX4ZFZp4Tnkm3Nt5gjQ2q7JYOLUWPJve44T2vVY_2PChCZC3pa4pexJNLMfNbm&__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/CB8pGdnHo-J/
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