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EM PAUTA
Aprovada norma sobre ocupação 
de calçadas por mesas e cadeiras

O uso da calçada por comer-
ciantes que desejam insta-

lar mesas e cadeiras no local será 
regulamentado. A proposta está 
prevista no Projeto de Lei Com-
plementar n° 153/2019, que es-
tabelece restrições para preservar 
o fluxo de pedestres e fixa prazo 
para a Prefeitura deliberar sobre o 
requerimento. A medida é de au-
toria dos vereadores Rafael Aloisio 

Freitas (CIDADANIA), Dr. Gilberto (PTC), Jorge Felippe (DEM) e Felipe Michel (PRO-
GRESSISTAS), foi aprovada em segunda discussão e seguirá para sanção ou veto do 
chefe do Poder Executivo.

Segundo o Projeto, a colocação de mesas e cadeiras no passeio e afastamento 
frontal do comércio poderá ser requerida por hoteis, restaurantes, bares e padarias, 
entre outros. Para assegurar o fluxo de pessoas, deverão ser garantidos uma faixa de 
dois metros nas entradas principais das edificações, meio metro para cada lado nos 
acessos às garagens, além de um metro e vinte centímetros para a livre circulação de 
pedestres. A área utilizada poderá ser demarcada por muretas, gradis ou jardineiras, 
com a altura máxima de um metro.

Os comerciantes nos polos gastronômicos ainda poderão ocupar temporariamen-
te as vagas para estacionamento de veículos nas sextas-feiras, sábados, domingos e 
feriados, a partir das 19 horas.

Dentro da área ocupada na calçada, o comerciante não poderá produzir ruídos, 
aglomerações e incômodos à vizinhança, ou permitir atrações musicais, ainda que 
conste do alvará de licença ou autorização do estabelecimento. Também será proibi-
da a preparação de alimentos, como o uso de churrasqueiras.

Para garantir a celeridade na autorização, a Prefeitura terá o prazo de 30 dias, a 
partir do protocolo do pedido de licenciamento, para deliberar sobre o uso das calça-
das. A partir desse prazo, a inércia da Prefeitura equivalerá à autorização tácita, com 
exceção dos passeios tombados ou preservados.

“Este Projeto se torna extremamente relevante para a recuperação da combalida 
economia carioca, que possui potencial turístico e gastronômico gigantesco”, argu-
mentam os vereadores.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/f6d54a9bf09ac233032579de006bfef6/b8a17c29c94ca7a5832584b6005e8115?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/f6d54a9bf09ac233032579de006bfef6/b8a17c29c94ca7a5832584b6005e8115?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=273&np=DrGilberto&nome_politico=Dr.%20Gilberto
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=319&np=FelipeMichel&nome_politico=Felipe%20Michel


3

EM PAUTA
Legislativo quer limitar gastos 
desnecessários da Prefeitura
O vereador Paulo Pinheiro (PSOL) quer restringir as despesas do Poder 

Executivo com homenagens, coffee breaks e eventos desnecessários. 
A limitação está no Projeto de Lei n° 1.551/2019, de autoria do parlamen-
tar, que já está incluído na Ordem do Dia para votação.

A medida proíbe o Poder Executivo de contratar empresas para o forne-
cimento de produtos e serviços para eventos com o objetivo de realizar 
inaugurações, promover a administração ou lançar projetos que não pos-
suam lastro financeiro no orçamento municipal. A mesma proibição alcan-
ça os eventos para realizar reuniões com empresários e representantes da 
sociedade civil ou homenagens a servidores e autoridades públicas.

O parlamentar alerta que, em 2019, a Secretaria de Fazenda abriu licita-
ção no valor de cerca de R$ 300 mil com o objetivo de contratar empresa 
para fornecimento de coffee breaks. De acordo com o site RIOTRANSPA-
RENTE, desde 2009 até o ano passado, a Prefeitura já gastou R$ 167,8 mi-
lhões apenas com duas empresas que possuem expertise em eventos.

“De forma sistemática, os governos municipais utilizavam-se do orçamen-
to público para contratação de empresas para o fornecimento de produtos 
e serviços destinados a eventos. Apenas com essa ‘desculpa’, o Erário já 
desembolsou milhões de reais. Milhões destes que seriam melhor utili-
zados na educação, saúde e no combate das desigualdades. A aprovação 
da medida contribuirá de forma significativa para a redução de gastos pú-
blicos desnecessários e com a manutenção de verbas que podem efetiva-
mente fazer a diferença nas áreas realmente caras à sociedade”, destaca o 
vereador.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=76&np=PauloPinheiro&nome_politico=Paulo%20Pinheiro
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/f6d54a9bf09ac233032579de006bfef6/8e723712900d4fde83258486004e94c0?OpenDocument
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EM PAUTA
Pagamento de servidores 

no segundo dia útil

Os servidores da Prefeitura poderão voltar a receber a remuneração 
no segundo dia útil do mês. É o que determina o Projeto de Lei n° 

1.980/2020, de autoria do vereador Cesar Maia (DEM), que fixa data limite 
para pagamento dos salários dos servidores públicos ativos, aposentados e 
pensionistas do município do Rio de Janeiro.

Segundo a proposta, o Poder Executivo ficará obrigado a efetuar o paga-
mento dos salários dos servidores da ativa, aposentados e pensionistas até 
o segundo dia útil de cada mês subsequente à competência do mês tra-
balhado. A medida também será aplicada aos empregados das empresas 
públicas e sociedades de economia mista do município.

O vereador esclarece que os servidores do município receberam o salário 
nesta data durante vinte e quatro anos consecutivos, mas o calendário foi 
alterado pela atual gestão.

“Tal alteração acarretou grande desequilíbrio nas datas de pagamento 
de contas básicas, como água, luz, telefone, gás e compromissos como es-
colas, cursos e outros assumidos pelos servidores. Acréscimos moratórios, 
multas e perda de descontos causaram, indiretamente, perdas salariais”, 
alerta o parlamentar.

Não é a primeira vez que parlamentares apresentam propostas para 
manter a previsibilidade no pagamento dos servidores. Já está aprovado, 
em primeira discussão, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 13/2017, 
de autoria do vereador Prof. Célio Lupparelli (DEM), que fixa datas para 
o pagamento do décimo terceiro salário. Segundo a proposta, o benefício 
será pago em duas parcelas, a primeira no mês de julho e a segunda em 
dezembro. 

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/b3cc887e9cc050f603258616004979de?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/b3cc887e9cc050f603258616004979de?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
https://mail.camara.rj.gov.br/Apl/Legislativos/scpro1720.nsf/774679911fe3240083257dda0065591f/92464a92f50825dd8325816f0047df1f?OpenDocument&Highlight=0,SERVIDOR,D%C3%89CIMO,TERCEIRO
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=250&np=ProfCelioLupparelli&nome_politico=Prof.C%E9lio%20Lupparelli
https://br.freepik.com
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EM PAUTA
Condomínios deverão comunicar 

violência doméstica
Parlamentares aprovaram 

em segunda discussão o 
Projeto de Lei n° 1.827/2020 
com o objetivo de tornar mais 
rápida a comunicação de casos 
de violência doméstica às auto-
ridades policiais. A medida, de 
autoria dos vereadores Junior 
da Lucinha (PL), Jorge Felippe 
(DEM) e Jones Moura (PSD), 
seguirá para sanção ou veto do 
chefe do Poder Executivo.

Segundo a proposta, os con-
dôminos deverão comunicar ao 
síndico ou à administração os 
casos que presenciarem de vio-
lência ou grave desavença en-
tre casais, ou prática de maus-
-tratos e abandono sofridos por 
crianças e idosos. O sigilo na comunicação deverá ser assegurado.

Após tomar conhecimento da violência ou abandono, o síndico ou res-
ponsável pela administração do condomínio deverá comunicar o fato à de-
legacia com jurisdição na área e ao disque-denúncia. O descumprimento 
sujeitará o responsável às infrações penais previstas por omissão no orde-
namento jurídico nacional.

O parlamentar destaca que, segundo dados da Ouvidoria Nacional dos 
Direitos Humanos (ONDH), o número 180 teve aumento de 9% em chama-
das nos 15 primeiros dias de quarentena, enquanto as Polícias Militares 
tiveram um aumento em torno de 15%.

“O objetivo é dar celeridade ao combate à violência doméstica e aos 
maus-tratos contra mulheres, crianças e idosos. A necessidade de confi-
namento trouxe como resultado indesejado um grande número de casos 
de violência e maus-tratos domésticos. Cabe destacar que a violência do-
méstica é toda forma de agressão, mesmo que verbal, ocorrida dentro do 
âmbito familiar, ressaltando que, segundo dados, esta sofre aumento de 
incidência nos finais de semana”, argumentam os vereadores.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/dae2d07e76e9c9a503258582004ee3ed?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=288&np=JuniordaLucinha&nome_politico=Junior%20da%20Lucinha
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=288&np=JuniordaLucinha&nome_politico=Junior%20da%20Lucinha
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
https://br.freepik.com
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