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EM PAUTA
TCM destaca austeridade fiscal 

do Legislativo carioca
O Tribunal de Contas do Município (TCM) decidiu aprovar por unani-

midade a Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal, refe-
rente aos exercícios de 2017 e 2018, em pareceres que destacam o corte 
de gastos. Os relatórios originaram os Projetos de Decreto Legislativo n° 
267/2020 e 268/2020, que foram votados e aprovados pelos parlamenta-
res do Legislativo Carioca, em segunda discussão, nessa terça-feira (8). 

O TCM analisou o resultado de auditorias e o cumprimento da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF) nos exercícios de 2017 e 2018. O relatório con-
clui pela regularidade das Contas de Gestão da Mesa Diretora e apresenta 
sugestões de melhoria. 

O relatório destaca diversas ações de austeridade realizadas pelo órgão, 
como a adoção do sistema contábil utilizado pelo Tribunal, a redução de 
custos na frota de veículos com doação de 17 automóveis para a Vigilân-
cia Sanitária, o corte em 50% das despesas com material de escritório e a 
criação de banco de preços para 
dar agilidade na pesquisa para li-
citações, entre outros. 

As economias nos dois exercí-
cios analisados alcançaram R$ 40 
milhões, que foram doados para a 
Secretaria de Saúde da Prefeitura, 
mesmo a Câmara tendo recebido 
menos recursos do que em anos 
anteriores. 

Segundo o relatório do Tribunal, 
a Câmara do Rio cumpriu o limite 
de gastos previsto na Constituição 
Federal e na LRF. Em 2018, a des-
pesa total do Legislativo alcançou 
3,65% da receita tributária, valor 
inferior ao teto constitucional de 
4%, enquanto as despesas com 
folha de pagamento ficaram em 
64,99%, abaixo dos 70% determi-
nados pela LRF.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/73e8459dbe55a22a832566ec00172e92/948eff32bff5182d0325863400783046?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/73e8459dbe55a22a832566ec00172e92/948eff32bff5182d0325863400783046?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/73e8459dbe55a22a832566ec00172e92/00f1516c491004f0032586340079f576?OpenDocument
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EM PAUTA
Aprovado parecer sobre  

contas da Prefeitura de 2018

Os vereadores aprovaram na terça-feira (8) o Projeto de Decreto Le-
gislativo n° 270/2020, que indica concordância com o Parecer Prévio 

do TCM para as contas da Prefeitura referente ao exercício de 2018. O Tri-
bunal emitiu relatório favorável pela aprovação, mas propôs recomenda-
ções e apresentou ressalvas, alertas e determinações.

O relatório destaca a insuficiência de disponibilidade financeira – que al-
cançou o montante de R$ 3,25 bilhões em 2018 – e critica o descumpri-
mento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a ausência de contabilização de 
passivos, que, segundo o TCM, deixou a população sem conhecer a real 
situação financeira da Prefeitura.

O TCM determina que os procedimentos licitatórios sejam planejados e 
realizados com a devida antecedência, evitando, assim, as sucessivas con-
tratações emergenciais e pede a climatização de toda a frota de ônibus e 
maior fiscalização em contratos com OSs e ONGs. O relatório ainda critica 
o descumprimento dos prazos determinados pela LRF para realização de 
audiências públicas visando a análise das metas fiscais.

Em atenção aos recorrentes déficits atuariais da previdência dos servi-
dores, o Tribunal recomenda que seja realizada uma revisão do Plano de 
Capitalização do FUNPREVI.

Durante a mesma Sessão, os parlamentares votaram favoravelmente, 
em segunda discussão, aos Projetos de Decreto Legislativo n° 269/2020 e 
271/2020, que aprovam as prestações de contas de Gestão dos Ordenado-
res de Despesas do próprio TCM, referentes aos exercícios de 2018 e 2019, 
respectivamente.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/73e8459dbe55a22a832566ec00172e92/7feba8457def68c10325863400770699?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/73e8459dbe55a22a832566ec00172e92/7feba8457def68c10325863400770699?OpenDocument
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EM PAUTA
Mulheres vítimas de violência doméstica 

receberão aluguel da Prefeitura

É grande o número de mulheres que so-
frem com a violência doméstica e não 

conseguem quebrar o ciclo por não terem 
outro lugar para morar. A saída apontada 
pela vereadora Veronica Costa (DEM), por 
meio do Projeto de Lei n° 2.002/2020, é a 
concessão de um auxílio-aluguel às mulheres 
vítimas de violência doméstica e seus filhos. 

Segundo a proposta, a Prefeitura concederá o benefício no valor de R$ 500 
às mulheres e seus filhos sujeitas a toda forma de violência, praticada no lar, 
que coloque em risco sua integridade física e moral. O enquadramento dos ca-
sos será realizado pelo Conselho dos Direitos da Mulher da Cidade do Rio de 
Janeiro (CODIM-Rio), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos (SMASDH).

A concessão do benefício terá validade de doze meses, podendo ser pror-
rogado por igual período, uma única vez, mediante avaliação do CODIM-Rio. 
Será permitida a participação de outros órgãos ou entidades da sociedade civil 
organizada com comprovada atuação na defesa da mulher.

“Uma das dificuldades enfrentadas pela mulher vítima de violência domés-
tica é a saída deste ciclo de violência, que a prende de diversas maneiras, pois 

o agressor, de modo geral, faz com 
que a vítima seja dependente dele 
em mais de uma esfera. A criação de 
uma saída destinada a essas mulhe-
res, que são financeiramente depen-
dentes do agressor, lhes daria segu-
rança para quebrar esse ciclo. Ciclo 
este que, na maioria das vezes, inclui 
também filhos menores de 18 anos 
e igualmente dependentes”, afirma 
a vereadora. 

“Precisamos criar uma saída para mulheres 
vítimas de violência doméstica que são financei-

ramente dependentes do agressor”
Vereadora Veronica Costa

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=59&np=VeronicaCosta&nome_politico=Veronica%20Costa
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/bd36da03f6fda9490325862300540715?OpenDocument
http://br.freepik.com
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DA TRIBUNA

“Faz mil dias que Marielle foi assassi-
nada. Precisamos cobrar da Prefeitura 
a regulamentação de suas leis para 
não encerrarmos a legislatura sem que 
tenham sido colocadas em prática” 
Tarcísio Motta (PSOL)

“É inacreditável que a Prefeitura não 
tenha dinheiro para pagar o salário 
dos 16 mil profissionais de saúde 
que trabalham em 180 unidades 
geridas pela RioSaúde” 
Paulo Pinheiro (PSOL)

“Mil dias é uma vergonha, para nosso 
país, para a luta dos direitos huma-

nos, para as instituições, que não 
conseguem responder quem mandou 

matar Marielle” 
Reimont (PT)

“Peço que se faça um esforço para 
sustar o novo Código de Ética do 

Servidor, assinado pelo prefeito, que 
proíbe críticas públicas sobre a ges-

tão municipal” 
Cesar Maia (DEM)
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