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A CPI criada em 2019 para investigar o contrato de concessão da Linha 
Amarela identificou um conjunto de irregularidades, sobrepreços e 

obras não realizadas. O trabalho dos parlamentares contou com o apoio do 
corpo técnico da Prefeitura e do Tribunal de Contas do Município e apurou 
que o valor correto da tarifa no ano de 2018 seria R$ 2,06, enquanto os usu-
ários estavam sendo cobrados em R$ 15. Para acabar com a cobrança exor-
bitante, os vereadores aprovaram a Lei Complementar n° 213/2019, que 
autoriza a Prefeitura a encampar a Linha Amarela. A medida foi contestada 
judicialmente, mas o Poder Judiciário reconheceu a constitucionalidade da 
Lei na última sexta-feira (18).
A partir da entrada em vigor da Lei aprovada pelos vereadores, a Prefeitura 
conseguirá encampar a operação e a manutenção da Linha Amarela. Se 
houver indenização a ser quitada, será amortizada conforme os prejuízos 
apontados pelo trabalho realizado por parlamentares, técnicos da Prefeitu-
ra e do Tribunal de Contas. A conservação da via poderá continuar sendo 
terceirizada, inclusive aproveitando os trabalhadores que já operam no lo-
cal, mas o valor do serviço seguirá o previsto no Sistema de Custos de Obras 
da Prefeitura (SCO).
A Controladoria Geral do Município apresentou alternativas para o resta-
belecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, como o pa-

gamento R$ 1,6 bi-
lhão ao município 
com permanência 
das tarifas e do 
prazo contratual 
vigentes; ou redu-
ção da tarifa para 
R$ 2,06 no valor de 
2018; ou suspen-
são da cobrança de 
pedágio em uma 
das vias por um 
pouco mais de 11 
anos, entre outras 
alternativas. 

Câmara do Rio autorizou prefeito a 
encampar Linha Amarela

AGORA É LEI

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/7a3ccdcda3b5a77a832584aa004d7f84?OpenDocument
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O vereador Fernando William (PDT), que foi presidente da CPI, afirma que 
“o pedágio cobrado pela LAMSA é o mais caro do mundo: são R$ 15, ida e 
volta, por 17 Km”. O parlamentar destaca que nove obras não foram realiza-
das e que os ajustes executados elevaram o prazo do contrato de concessão 
de 10 para 40 anos.
“A própria Linha Amarela informa que arrecada R$ 1 milhão por dia – são 
R$ 365 milhões por ano – e diz que tem lucro líquido R$ 114 milhões. Então 
ela gasta em torno de R$ 251 milhões com a manutenção da via. Como é 
possível se a Prefeitura gastou, em 2018, R$ 200 milhões com a cidade in-
teira? A Linha Amarela custou R$ 51 milhões a mais do que todo o restante 
da cidade”, critica o vereador Fernando William.
Para o presidente do Legislativo carioca, vereador Jorge Felippe (DEM), a 
aprovação da encampação por unanimidade, sem voto contrário, deixa cla-
ro qual é o posicionamento do Legislativo a respeito desse tema. “A co-
brança é absolutamente injusta, exorbitante. Nós esperamos que o Poder 
Executivo tome as providências necessárias para efetivar a encampação”.

CONTINUAÇÃO

A CPI da Linha Amarela foi criada em 
11/06/2019 para apurar irregularida-
des na concessão entre o município e o 
Consórcio Linha Amarela S/A (LAMSA). 
Em sete meses de trabalho, a Comissão 
realizou 14 audiências para estudar o 
contrato, os acordos de prorrogação e os 
11 Termos Aditivos estabelecidos entre 
a Prefeitura e a LAMSA. 
Entre os questionamentos dos parla-
mentares da Comissão, está a pror-
rogação do prazo de concessão de 10 
para 40 anos. Uma das justificativas é 
o Termo Aditivo n° 5, que ampliou a via 
em 2,5 Km em troca de um aumento no 
prazo de 13,5 para 25 anos. 
Foi identificado que nos Termos Aditi-
vos n° 4 e 11 havia uma diferença de 
140% entre os custos apresentados 
pela concessionária e os cálculos da 

Prefeitura. Os parlamentares aponta-
ram sobrepreço nos valores orçados 
em obras na via, que elevou o valor 
dos R$ 97 milhões originais para R$ 
225 milhões, somente no Termo Aditi-
vo n° 11, além de aumentos acima do 
Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA).
A falta de transparência por meio de um 
sistema que possibilite acompanhar as 
finanças da concessionária também foi 
apontada por técnicos que colabora-
ram com a CPI. Os servidores estimam 
que o prejuízo ao erário público alcança 
o montante de R$ 1,6 bilhão.
Participaram da Comissão os verea-
dores Fernando William (PDT), Thiago 
K. Ribeiro (DEM), Alexandre Isquierdo 
(DEM), Inaldo Silva (REPUBLICANOS), 
Italo Ciba (AVANTE) e Babá (PSOL)

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=87&np=FernandoWilliam&nome_politico=Fernando%20William
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=87&np=FernandoWilliam&nome_politico=Fernando%20William
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=291&np=ThiagoKRibeiro&nome_politico=Thiago%20K.%20Ribeiro
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=291&np=ThiagoKRibeiro&nome_politico=Thiago%20K.%20Ribeiro
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=313&np=InaldoSilva&nome_politico=Inaldo%20Silva
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=312&np=ItaloCiba&nome_politico=Italo%20Ciba
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=301&np=Baba&nome_politico=Bab%E1
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EM PAUTA

A distribuição de absorventes higiênicos 
para mulheres de baixa renda é uma ques-

tão de saúde pública. O vereador Dr. Jairinho 
(SOLIDARIEDADE) quer garantir que o produto 
seja acessível a todas as mulheres e apresentou 
o Projeto de Lei n° 1.933/2020, que obriga a dis-
tribuição gratuita de absorventes higiênicos em 
unidades da rede municipal de saúde.

Os absorventes serão distribuídos em quanti-
dade adequada para mulheres de baixa renda, 
que não tenham recursos para a aquisição do produto durante o período mens-
trual. A Prefeitura deverá priorizar a distribuição de absorventes sustentáveis com o 
objetivo de reduzir o impacto ambiental. 

O combate à pobreza menstrual – falta de recursos para que meninas e mulheres 
possam adquirir absorventes – cresce nos últimos anos. O objetivo é reduzir im-
postos sobre produtos necessários à higiene íntima e promover a sua distribuição 
gratuita, uma vez que a falta de acesso a absorventes coloca a mulher em condição 
de desigualdade em relação aos homens, por estarem impedidas de frequentar a 
escola ou local de trabalho durante o período menstrual. 

Segundo o parlamentar, apesar de ser essencial para a saúde e trazer dignidade 
para a mulher, o produto ainda é inacessível para boa parte da população feminina. 
“A chamada precariedade menstrual é um problema de saúde pública, que pode 
levar mulheres a recorrer a soluções precárias e insalubres durante seu período 
menstrual. A proposição prioriza a utilização de produtos sustentáveis, em atenção 
à diminuição do impacto ambiental de absorventes tradicionais, para os quais já 
existem alternativas reutilizáveis e recicláveis”, defende o parlamentar.

Absorvente 
será 
distribuído 
em unidades 
de saúde

O FORNECIMENTO DE ABSORVENTES 
EM ESCOLAS JÁ É OBRIGAÇÃO 
A Lei n° 6.603/2019, de autoria do ve-
reador Leonel Brizola (PSOL), obriga 
a distribuição dos absorventes higiê-
nicos para as estudantes, por meio 
de máquinas de reposição instaladas 
nos banheiros das escolas públicas 
municipais.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=102&np=DrJairinho&nome_politico=Dr.%20Jairinho
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/bb64b9424705211d032585e60070ff26?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=255&np=LeonelBrizola&nome_politico=Leonel%20Brizola
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EM PAUTA
Cuidadores de idosos deverão elaborar 

relatórios diários
Pessoas físicas e jurídicas que realizam atendimento contínuo a idosos precisa-

rão tomar novos cuidados para identificar casos de Covid-19 e notificar imedia-
tamente os órgãos de saúde pública. As medidas de prevenção estão previstas no 
Projeto de Lei n° 1.876/2020, de autoria do vereador Felipe Michel (PROGRESSIS-
TAS), que busca ampliar a proteção dos idosos durante a pandemia.

As pessoas físicas ou jurídicas que realizam atendimento contínuo a idosos, ou 
seja, por período de permanência superior a 24 horas, deverão seguir as orienta-
ções determinadas pelos órgãos de saúde. 

Os cuidadores terão que elaborar, e deixar permanentemente à disposição dos 
órgãos de saúde, relatórios diários sobre o quadro geral da saúde das pessoas ido-
sas atendidas. Caso o idoso apresente qualquer sintoma típico da infecção pela Co-
vid-19, o responsável deverá comunicar imediatamente aos órgãos de saúde. 

A remoção ou transferência poderá ser determinada a qualquer tempo pelos ór-
gãos de saúde. Neste caso, será realizada às expensas da pessoa física ou jurídica 
que realize o atendimento contínuo.

“As pessoas físicas ou jurídicas que realizem atendimento contínuo à 
pessoa idosa prestam serviço de grande valor ao município, todavia 

precisam estar adequados à nova realidade e manter contato permanente 
com os órgãos oficiais de saúde” - Vereador Felipe Michel

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/0526df9a06cf87ed032585ba006da934?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=319&np=FelipeMichel&nome_politico=Felipe%20Michel
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EM PAUTA
Vendedores de balas e biscoitos terão 

atividade regulamentada
A venda de balas e biscoitos no transporte público e nas calçadas é 

uma tradição na cidade, mas a atividade precisa ser regularizada 
para que o trabalhador possa se desenvolver e sair da informalidade. A 
autorização para o vendedor ambulante desses produtos poderá ser con-
cedida após a aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 189/2020, 
de autoria do vereador Marcello Siciliano (PROGRESSISTAS), que 
regulamenta a ati-
vidade dos vende-
dores, conhecidos 
como baleiros.

Os ambulantes in-
teressados poderão 
ser cadastrados pela 
Prefeitura por meio 
de edital contendo o 
quantitativo por área 
de planejamento. 
Quem já estiver exer-
cendo a atividade terá 
prioridade na seleção 
e no local onde trabalha, mas o trabalhador poderá solicitar a mudança de 
lugar, que poderá ser concedida se houver condições de atendimento.

O vendedor receberá autorização individual para apenas um local 
de venda: espaço público ou transporte coletivo. Para exercer a ati-
vidade, o ambulante deverá portar crachá, colete colorido – com cor 

diferenciada para espaço público ou 
transporte coletivo – e numeração 
concedidos pela Prefeitura.

Somente poderão ser comercializa-
dos produtos que estiverem de acor-
do com as normas definidas pela 
Subsecretaria de Vigilância, Fiscali-
zação Sanitária e Controle de Zoo-
noses (Subvisa). 

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/19c1cf7a9b497ef9032585cb0063f90f?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=314&np=MarcelloSiciliano&nome_politico=Marcello%20Siciliano
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