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O pacote de medidas apresentado pelo Poder Executivo propondo 
isenções tributárias, moratória de multas, e ainda, a redução do 

IPTU ao patamar de 2017, foi tema do debate público realizado nesta 
quarta-feira (11), em ambiente virtual, por iniciativa do presidente do Le-
gislativo municipal, vereador Jorge Felipe (DEM).  No início da agenda, o 
parlamentar esclareceu que a convocação dos técnicos da Prefeitura teve 
como base os pareceres da Procuradoria do Legislativo e da Secretaria 
Geral da Mesa Diretora que apontam a necessidade de esclarecimento 
relativas ao impacto nas contas do município em 2021.

Jorge Felippe também criticou o fato das propostas serem apresentadas 
a uma semana do pleito eleitoral. Por este motivo, além de convocar o 
debate, o presidente do Legislativo enviou um despacho à Prefeitura soli-
citando os seguintes esclarecimentos: apresentação de Projeto de Lei Or-
çamentária Anual para 2021 com as alterações propostas; detalhamento 
do impacto orçamentário-financeiro das propostas nos exercícios finan-
ceiros de 2020, 2021 e 2022; e planilha comprobatória do equilíbrio das 
contas públicas considerando a renúncia fiscal. As informações do Execu-
tivo foram publicadas na edição de hoje no Diário da Câmara Municipal. 

Ao iniciar a discussão, o vereador Jorge Felippe lembrou que o art. 14 
da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece condições para a redução 
de tributos e exige previsão de eventual compensação financeira. O pro-
curador do município, Marcelo Marques, esclareceu que o pacote de me-
didas é fruto da sensibilidade política do prefeito Marcelo Crivella que, 
ao anunciar a última fase do programa de flexibilização – período conser-
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vador – com ampla re-
abertura do comércio, 
também divulgou as 
propostas que visam 
estimular a retomada 
econômica da cidade, 
bem como a redução 
da inadimplência. “A 
redução da carga tri-
butária objetiva pro-
mover a reabertura de 
empresas de pequeno 
e médio porte que ti-
veram suas atividades 
suspensas ou encerra-
das”, informou o pro-
curador, lembrando que a Lei Complementar nº 173/20, que estabelece 
o estado de calamidade pública no país, permite a concessão de remis-
são fiscal no ano eleitoral, exemplificando com a recente aprovação pelo 
Legislativo de uma nova edição do Concilia Rio.

Já a secretária de Fazenda, Rosemary Carvalho, informou aos verea-
dores que as medidas não foram elaboradas pelos técnicos da pasta. 
Disse ainda que a previsão de perda de receita em 2021 e 2022 será 
no total de R$ 1,1 bilhão. Além disso, informou que não há tempo há-
bil para refazer novo projeto de lei orçamentário para ser reenviado à 
Câmara Municipal, porque demanda estudo detalhado e redimensio-
namento de recursos em cada pasta. Quanto à redução da inadimplên-
cia, a gestora da Fazenda afirmou que não é possível estimar, neste 
momento, o que será recuperado em função da aprovação das isen-
ções tributárias. Lembrou ainda que a pasta vem trabalhando ao longo 
dos anos para aumentar a arrecadação, dando como exemplo o des-
conto de 20% concedido este ano para o pagamento do IPTU, também 
aprovado pelo Legislativo. “Essa medida resultou na média histórica 
de redução de inadimplência em 30%”, acrescentou.

O subsecretário de Licenciamento e Fiscalização de Atividades Eco-
nômicas, Carlos Roberto Guerra, destacou que a redução de taxas para 
emissão de alvará, TUAP e publicidade ajudarão feirantes, donos de 
bancas e quiosques, além de proprietários de bares e restaurantes, 
segmentos muito impactados com as medidas restritivas da pandemia, 
a retomarem seus negócios.

CONTINUAÇÃO



4

O procurador Marcelo Marques reforçou que a anistia proposta é sobre 
a moratória e o tributo devido será postergado com pagamento parcelado 
para aquelas atividades econômicas que retornarem até 31 de dezembro.

O presidente da Câmara Municipal declarou que o Legislativo carioca 
sempre foi contra qualquer aumento de tributo. Entretanto, foi convenci-
do em 2017 que o aumento do IPTU era necessário “para a sobrevivência 
do ente federativo”. Ao constatar que a revisão do tributo foi injusta em 
algumas áreas da cidade, diversos projetos foram apresentados com a fi-
nalidade de readequar os valores, porém sem sucesso. “Hoje constatamos 
que o conjunto de propostas apresentado resulta da sensibilidade política 
do prefeito, sem contar com a manifestação da Secretaria de Fazenda na 
sua elaboração”, analisou o parlamentar.

O vereador Tarcísio Motta (PSOL) questionou sobre o impacto de R$ 370 
milhões, calculado pela Prefeitura. Conforme cálculos do seu mandato, 
comparando a previsão de arrecadação do IPTU de 2021 e o arrecadado 
em 2018, o impacto seria de R$ 800 milhões.

A vereadora Tânia Bastos (REPUBLICANOS) defendeu aprovação das me-
didas para que a cidade possa recuperar a economia, extremamente prej-
udicada pela pandemia.

Para o vereador Carlo Caiado (DEM), existem vários mecanismos para 
auxiliar na arrecadação do município, como uma nova legislação para a 
publicidade e o incentivo à construção formal na cidade.

Átila A.Nunes, também do Democratas, reforçou que uma das atribuições mais 
importantes do Poder Legislativo é a análise e a aprovação do orçamento munic-
ipal. Do mesmo partido, o vereador Prof. Célio Luparelli, membro da Comissão 

de Finanças e Fiscalização Fi-
nanceira, também criticou a 
apresentação das medidas na 
reta final das eleições.

Ao encerrar o debate, o 
presidente Jorge Felippe  re-
afirmou que a Câmara Mu-
nicipal “é sensível à revisão 
da planta de valores do 
IPTU, mas que uma ampla 
discussão do tema será real-
izada apenas na próxima se-
mana, após a realização do 
1º turno das eleições mu-
nicipais”, finalizou.

CONTINUAÇÃO

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=267&np=TaniaBastos&nome_politico=T%E2nia%20Bastos
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=231&np=CarloCaiado&nome_politico=Carlo%20Caiado
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=250&np=ProfCelioLupparelli&nome_politico=Prof.C%E9lio%20Lupparelli
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EM PAUTA
Animais domésticos permitidos 

em transporte público
Os cariocas poderão ter o 

direito de transitar pela 
cidade com o animal de esti-
mação utilizando o transporte 
público coletivo. Para garantir o 
direito, o vereador Dr. Marcos 
Paulo (PSOL) e outros vereado-
res apresentaram o Projeto de 
Lei n° 1.235/2019, já aprovado 
em segunda discussão, que au-
toriza e estabelece regras para 
o transporte de animais de pequeno porte nos modais. Não será necessá-
rio pagar outra passagem ou qualquer valor adicional.

Os animais deverão ter no máximo 49 centímetros de altura e pesar até 
25 quilos para terem acesso aos modais ônibus e Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT). A critério do responsável, os animais também poderão ser sedados 
para a viagem sob a supervisão de médico veterinário. O proprietário ain-
da precisará apresentar carteira de vacinação atualizada com as vacinas 
antirrábica e polivalente em dia. 

Com exceção dos cães-guias acompanhados de pessoas com deficiência 
visual, o animal somente poderá entrar no transporte se estiver acomo-
dado em dispositivo resistente, que garanta a segurança do animal, dos 
passageiros e dos funcionários do veículo. Caso a higienização do recipien-
te seja necessária, o responsável pelo animal deverá descer na parada se-
guinte. O transporte será limitado a quatro animais por ônibus ou vagão, 
por viagem.

O descumprimento acarretará à empresa infratora pena de multa, que 
poderá variar de R$ 5 mil a R$ 100 mil, e de suspensão ou cassação da li-
nha, que será designada para outra concessionária.

Segundo os parlamentares, “muitos proprietários de animais não pos-
suem veículo próprio e o Táxi Dog não é um serviço acessível à população 
de baixa renda, o que impossibilita o transporte do animal inclusive para 
clínicas veterinárias. Assim, dentro das condições de higiene, saúde e se-
gurança apresentadas neste Projeto, inexiste risco aos passageiros e fun-
cionários do serviço de transporte coletivo que justifique a proibição”.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/83c1de135a72ffd7832583d80078fd26?OpenDocument&Highlight=0,1235%2F2019
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/83c1de135a72ffd7832583d80078fd26?OpenDocument&Highlight=0,1235%2F2019
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EM PAUTA
Isenção de pedágio para veículos 

oficiais será desburocratizada

O vereador Jones Moura (PSD) quer desburocratizar o trânsito de veí-
culos oficiais pelos pedágios da cidade e apresentou o Projeto de Lei 

n° 1.434/2019, que estabelece meios para a utilização das pistas automáti-
cas. A medida já foi aprovada em segunda discussão e seguirá para sanção 
ou veto do Poder Executivo.

Os veículos oficiais utilizados pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal 
– assim como seus respectivos órgãos, departamentos, autarquias ou fundações 
públicas, bem como do corpo diplomático – já são isentos do pagamento da tarifa 
de pedágio no âmbito das vias municipais concedidas na cidade do Rio de Janeiro.

Entretanto, o autor da medida alega que alguns procedimentos podem 
causar transtornos e prejudicar o andamento dos serviços prestados para 
a população. Cita, como exemplo, a obrigatoriedade de passar pela cance-
la, já que muitos veículos oficiais são alugados e precisam ser cadastrados 
pela operadora do pedágio.

Para desburocratizar o trânsito dos servidores, a medida estabelece que a isen-
ção ocorra nas pistas automáticas por meio da implantação de equipamento nos 
veículos que permita a passagem. Já os veículos oficiais de polícia, fiscalização e 
operação de trânsito, socorro de incêndio e salvamento e as ambulâncias ficam 
dispensados de instalar o dispositivo para transitar pelas pistas automáticas.

“Os veículos oficiais se destinam a atender as demandas da sociedade e muitas 
vezes o tempo é um fator determinante. Por isso, alguns minutos na fila da praça 
do pedágio podem incidir sobre a eficiência no desempenho dos diversos agen-
tes públicos, sejam aqueles que trabalham para garantir a vida, bem como os que 
intercedem sobre os problemas de utilidades públicas”, afirma o vereador.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/c0796613efb1975e83258449004d9244?OpenDocument&Highlight=0,1434%2F2019
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/c0796613efb1975e83258449004d9244?OpenDocument&Highlight=0,1434%2F2019
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EM PAUTA
Prática de atividade física  

reconhecida como essencial
A prática de exercícios físicos pode melhorar as funções imunológicas 

do organismo e auxiliar no combate a doenças infecciosas. Com o 
objetivo de autorizar essa atividade em tempos de pandemia, um grupo de 
parlamentares apresentou o Projeto de Lei n° 1.929/2020, já aprovado em 
segunda discussão, que reconhece a prática de atividade física e deexercí-
cio físico como essenciais à saúde da população carioca. A medida aguarda 
a sanção ou veto do chefe do Poder Executivo.

A proposta reconhece a prática de atividade física e de exercício físico 
como essenciais à saúde da população carioca, mesmo em tempos de crise 
ocasionados por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Segundo 
a medida, caberá aos órgãos oficiais da Prefeitura autorizar as atividades 
relacionadas à prática de exercícios.

Os autores destacam que “a prática regular de exercícios físicos está asso-
ciada à melhora das funções imunológicas em seres humanos, otimizando 
as defesas do organismo diante de agentes infecciosos, correspondendo a 
uma importante ferramenta no tratamento e prevenção de doenças como 
diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, entre outras. Por exem-
plo, pessoas com estas patologias estão mais suscetíveis às complicações 
e ao agravamento pela Covid-19. Sendo assim, não resta a menor dúvida 
de que os estabelecimentos que prestem tais serviços são essenciais para 
o enfrentamento”.

A proposta é de autoria dos vereadores Felipe Michel (PROGRESSISTAS), 
Dr. Jairinho (SOLIDARIEDADE) e Carlos Bolsonaro (REPUBLICANOS).

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/ef7b8800799b045d032585d6006bd061?OpenDocument
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=102&np=DrJairinho&nome_politico=Dr.%20Jairinho
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=24&np=CarlosBolsonaro&nome_politico=Carlos%20Bolsonaro
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