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EM PAUTA
Familiares de servidor falecido por 

Covid-19 receberão benefício vitalício
A Prefeitura quer ate-

nuar os efeitos ne-
gativos do falecimento 
dos servidores que foram 
contaminados por não in-
terromperem os trabalhos 
durante a pandemia. O Pro-
jeto de Lei Complementar 
n° 179/2020, de autoria 
do Poder Executivo, cria 
uma verba vitalícia em ca-
ráter indenizatório para os 

sucessores de empregados e servidores do município falecidos por Covid-19.
O valor do benefício será equivalente ao vencimento ou salário base do 

servidor ou empregado público na data do óbito, acrescido das vanta-
gens de caráter permanente, desde que não seja superior ao teto de R$ 
6.101,06. O benefício será reajustado na mesma data e na mesma pro-
porção que os reajustes gerais concedidos aos servidores em atividade.

O benefício não será concedido se, na data do óbito, o ser-
vidor ou empregado público estiver afastado de suas funções, 
em disponibilidade ou com o contrato de trabalho suspenso.

A concessão do benefício será após a avaliação confirmatória do órgão 
de perícias médicas do município. O atestado de óbito deve observar as 
orientações técnicas do Ministério da Saúde para falecimentos no con-
texto da Covid-19. Casos omissos ou quando a Covid-19 não for a úni-
ca causa da morte deverão ser regulamentados pelo Poder Executivo.

De acordo com o chefe do Poder Executivo, “a necessidade de manuten-
ção dos serviços públicos, frente à rápida disseminação do vírus e às in-
certezas relacionadas a seu potencial lesivo, exige do corpo de servidores, 
para além dos seus deveres ordinários, adicional dose de denodo, despren-
dimento e coragem para enfrentamento de perigos que se lhes apresen-
tam na atividade cotidiana. A proposição constitui medida de amparo, re-
conhecimento e justiça para os servidores que, no exercício pleno de suas 
atribuições, vierem a falecer nesse infausto período de tão grave crise, que 
transcende a questão da saúde pública e afeta a sociedade como um todo”.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/dc05d92e0258b21a0325859a007f44ab?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/dc05d92e0258b21a0325859a007f44ab?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/dc05d92e0258b21a0325859a007f44ab?OpenDocument
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EM PAUTA
Vereadores querem sustar decreto 

que retira recursos da cultura
Um grupo de parlamentares da Câmara do Rio apresentou o Proje-

to de Decreto Legislativo n° 249/2020 com o objetivo de sustar 
parte de um decreto emitido pelo prefeito, que retira recursos da cul-
tura. Os vereadores alegam que o chefe do Poder Executivo exorbitou o 
poder de regulamentar a matéria ao contrariar a legislação municipal.

O prefeito emitiu o Decreto nº 47.393/2020 para regulamen-
tar a desvinculação das receitas municipais. Entre as medidas pro-
postas, está a interrupção do incentivo fiscal de Imposto so-
bre Serviços (ISS) em benefício da produção de projetos culturais. 

Entretanto, a Lei n° 5.553/2013 determina que a Lei Orçamentária fixe o 
percentual mínimo de 1% da receita do ISS de pessoas jurídicas como incen-
tivo fiscal para o apoio à realização de projetos culturais. Para assegurar o 
cumprimento da legislação, os vereadores apresentaram a proposta de sustar 
os efeitos das partes do Decreto que contrariam aLei de Incentivo à Cultura.

Os parlamentares ainda alegam que o Decreto impactará negativamente 
na retomada do crescimento econômico da cidade. “Muitos apostam no es-
perançoso desempenho dos setores de entretenimento, de cultura, de ar-
tes e de turismo. Essa insegurança 
jurídica e legislativa afugentará os 
agentes privados investidores e pa-
trocinadores que poderão garantir 
empregos e a sequência da cadeia 
econômica e cultural. O turismo 
comporta cerca de 52 segmentos 
econômicos e será um dos nossos 
principais focos para a retomada eco-
nômica do Rio”, afirmam os autores.

O projeto é de autoria do vereador 
Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA) 
e recebeu a coautoria dos verea-
dores Átila A. Nunes (DEM), Tar-
císio Motta (PSOL), Reimont (PT), 
Marcelo Arar (PTB), Veronica Cos-
ta (DEM), Marcello Siciliano (PRO-
GRESSISTAS), Alexandre Isquierdo 
(DEM) e Paulo Messina (MDB).

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/9c80f1746ffe50da83256eee0070965e/5198493537ac44c50325856f007534f1?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/9c80f1746ffe50da83256eee0070965e/5198493537ac44c50325856f007534f1?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/e92622ad94d853e603257af5006c6bbd?OpenDocument&Highlight=0,5553
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=290&np=AtilaANunes&nome_politico=%C1tila%20A.%20Nunes
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=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=278&np=MarceloArar&nome_politico=Marcelo%20Arar
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=59&np=VeronicaCosta&nome_politico=Veronica%20Costa
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=59&np=VeronicaCosta&nome_politico=Veronica%20Costa
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=287&np=AlexandreIsquierdo&nome_politico=Alexandre%20Isquierdo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=265&np=PauloMessina&nome_politico=Paulo%20Messina
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As políticas de visita a pacientes internados com o novo corona-
vírus são restritivas e causam bastante angústia, tanto entre os 
pacientes quanto seus familiares. Tendo isso em mente, o vereador 
Zico  (REPUBLICANOS) apresentou o Projeto de Lei n° 1.815/2020 , 
que busca realizar visitas virtuais, por meio de videochamadas, de 
familiares de pacientes internados em decorrência de Covid-19.

A medida tem como objetivo proteger pacientes, familiares e pro-
fissionais de saúde. Visando proteger os profissionais da saúde, de-
verão ser aplicados todos os protocolos sanitários e de segurança.

A realização da videochamada deverá ser previamen-
te autorizada pelo profissional responsável pelo tra-
tamento do paciente e caberão às instituições de 
saúde, públicas e privadas, o fornecimento de apoio ope-
racional e logístico para a realização das visitas virtuais.

Em justificativa, o parlamentar argumentou que, “por motivos 
de segurança, as políticas de visita a pacientes internados diag-
nosticados com o novo coronavírus são bastante restritivas, algo 
que causa bastante angústia tanto em quem está doente, quanto 
em seus respectivos familiares. A medida busca uma alternativa 
viável, respeitando todos os protocolos sanitários e de segurança, 
para que o paciente não fique tanto tempo sem ter contato com 
seus familiares. A visita virtual deve ser autorizada previamen-
te pelo profissional responsável pelo tratamento do paciente”. 

EM PAUTA
Pacientes internados por Covid-19 
terão visitas por videoconferência

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=300&np=Zico&nome_politico=Zico
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/39b562793777bc9903258573004bdfe4?OpenDocument
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DA TRIBUNA

“Deixou-me perplexo aquele bar que 
não zelou pela saúde dos seus clientes, 
não só pela aglomeração como também 
servindo produtos fora da validade” 
Rocal (PSD)

“Durante a pandemia, 52% dos en-
tregadores tiveram aumento na car-
ga de trabalho e queda de rendimen-
to. 64,3% dos que trabalham mais 
de 15 horas por dia perderam renda” 
Renato Cinco (PSOL)

“Em vários locais os bares e restauran-
tes respeitaram os protocolos da Vigi-
lância Sanitária: mesas distanciadas, 
garçons com máscara e álcool em gel 

nas mesas” 
Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA)

“Os entregadores recebiam um pe-
queno plus quando saíam da área. 

Mas acabaram com isso. O valor é o 
mesmo se o entregador sai do Centro 

até o Alto da Boavista” 
Reimont (PT)
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