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EM PAUTA

O Poder Executivo apresentou o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2021 
com expectativa de arrecadar R$ 31,3 bilhões no próximo ano. O valor está 

previsto no Projeto de Lei n° 1.943/2020, que estima a receita e fixa a despesa 
para o município. Cerca de 70% do total arrecadado irá para as Secretarias de Casa 
Civil, Educação e Saúde. 
A Prefeitura estima arre-
cadar R$ 31,3 bilhões em 
2021. A maior parte virá 
do recolhimento de impos-
tos, taxas e contribuições 
de melhoria, que deverão 
totalizar R$ 13,1 bilhões. 
O ISS, utilizado para medir o 
nível de atividade econômi-
ca, será o principal imposto 
e somará R$ 6,2 bilhões, se-
guido pelo IPTU, estimado em R$ 4 bilhões. Também ganham destaque no orçamen-
to as transferências correntes, previstas em R$ 10,5 bilhões, sendo R$ 2,7 bilhões do 
Fundeb, R$ 2 bilhões do SUS e R$ 2,1 bilhões de Cota-Parte do ICMS, entre outros.
A contribuição dos servidores para custear o sistema de previdência somará 
R$ 1,8 bilhão e a Prefeitura estima arrecadar mais R$ 1,4 bilhão com o Impos-
to de Renda Retido na Fonte.
As despesas com o pagamento de pessoal e encargos sociais somarão R$ 19,5 bilhões. 
O Executivo prevê alocar R$ 9,1 bilhões na manutenção de atividades de natureza con-
tinuada e pagar R$ 694 milhões em juros e encargos da dívida. A Secretaria da Casa 
Civil ficará com a maior parte do orçamento, R$ 8,5 bilhões, seguida pelas Secretarias 
de Educação e Saúde, que receberão R$ 7,1 bilhões e R$ 6,5 bilhões, respectivamente. 
Nos anos anteriores, a receita orçamentária realizada ficou abaixo da expectativa. Em 
2018, a Prefeitura arrecadou R$ 27,7 bilhões e, em 2019, houve um acréscimo para 
R$ 28,8 bilhões. Ambos com frustração de receita, ou seja, com saldo negativo entre o 
valor de arrecadação previsto e o realizado. 
Segundo o chefe do Poder Executivo, o montante arrecado em 2020 será fortemente 
impactado pela pandemia. “Esperava-se que a dinâmica da economia brasileira con-
gregasse ao longo do ano a recuperação econômica, mas a pandemia pôs fim a qual-
quer esperança de recuperação do PIB, tanto no curto quanto no médio prazo”, afirma.

Prefeitura envia proposta 
orçamentária para 2021
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Parlamentares do Legislativo carioca realizaram uma reunião, nesta se-
gunda-feira (5), com o objetivo de discutir a criação do Instituto Munici-

pal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária 
(IVISA-RIO). A medida permitirá a legalização dos produtores de alimentos ao 
criar o serviço de inspeção municipal. O principal ponto de divergência entre 
os servidores é o estabelecimento da jornada de 30 horas semanais para os 
médicos veterinários. A criação do Instituto está prevista no Projeto de Lei 
n° 1.910/2020, já aprovado em primeira discussão. A intenção do governo é 
aprovar em segunda discussão nesta semana para seguir à sanção ou veto do 
chefe do Poder Executivo.
A subsecretária de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses 
(SUBVISA), Marcia Farias Rolim, explica que a proposta cria o serviço de ins-
peção municipal, dando oportunidade a todos os produtores de alimentos da 
cidade de se legalizarem e terem o serviço de inspeção municipal. Segundo a 
técnica, a pasta criou o serviço de inspeção responsável por fiscalizar mais de 
400 mil estabelecimentos e se tornou um órgão de arrecadação, que permi-
tiu devolver R$ 40 milhões para a fonte 100. Marcia Farias Rolim afirma que 
o Projeto transforma 42 categorias de funcionários em apenas três, e fixa a 
jornada de trabalho semanal do médico veterinário em 30 horas semanais. 
“Passamos a ser um órgão de Estado, já que agora temos a atribuição de fis-
calização”, destacou.
A servidora ainda destacou os avanços realizados pela pasta nos últimos 
anos, como a emissão de licenças de forma desburocratizada, emitida em 
dez minutos por meio da autodeclaração, e o aumento de 75 mil para 500 mil 
animais vacinados.
O vereador Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA) critica o decreto que atribui à 
Guarda Municipal a competência para realizar fiscalização sanitária e emitir 
multas sem a presença de um técnico da SUBVISA. Segundo o parlamentar, 
a questão pode ser judicializada, uma vez que a fiscalização sanitária é atri-
buição exclusiva da SUBVISA. O vereador ainda alerta para a lei que obriga os 
aplicativos de delivery de alimentos a exigir de cada estabelecimento o alvará 
e a licença sanitária. 
O vereador Paulo Pinheiro (PSOL) declara ser favorável ao Projeto, mas 
aponta para a divergência entre os servidores sobre a jornada de tra-
balho dos médicos veterinários. “É preciso discutir e entender a posi-

Proposta amplia autonomia da 
Vigilância Sanitária 

AUDIÊNCIA PÚBLICA
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ção de um grupo que prefere 
manter a jornada de 40 horas 
semanais, enquanto outro 
defende as 30 horas”. 
O presidente do Sindicato 
dos Médicos Veterinários do 
Estado do Rio de Janeiro, Dr. 
Claudio Sergio Pimentel Bas-
tos, afirma que a jornada se-
manal de 40 horas com dedi-
cação exclusiva foi pleiteada 
pelos médicos veterinários e 
questiona se a transição para 
30 horas será voluntária. 
“Não somos contra a criação 

do Instituto, mas por que a inclusão das 30 horas? A transferência é 
voluntária? Os colegas vão optar?”, indaga o sindicalista. 
A subsecretária Marcia Farias Rolim informou que a legislação não permite 
o aumento de despesas neste ano, mas convidou os servidores e o sindica-
to para discutir um novo Projeto de Lei, desta vez com impacto financeiro, 
que criará uma gratificação.

CONTINUAÇÃO

A criação do IVISA-RIO não acarretará acréscimo de despesas por-
que o órgão será oriundo da extinção da Subsecretaria de Vigilân-
cia, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses (SUBVISA). O 
objetivo é dotar o órgão de condições infraestruturais, organizacio-
nais e funcionais modernas, indispensáveis ao seu funcionamento. 
O presidente do Instituto será escolhido pelo prefeito entre os servidores 
do corpo funcional do IVISA-RIO, com cargo técnico-especializado, for-
mação superior completa e inscrição no órgão fiscalizador do exercício 
profissional, prática comprovada em gestão na Administração Pública, 
exercício na função por no mínimo dez anos, entre outras exigências.  
O IVISA-RIO terá a competência para controlar locais de uso compartilha-
do e eventos de massa ou de menor amplitude, com o objetivo de fiscali-
zar as condições ambientais de higiene e salubridade que possam indicar 
riscos à saúde individual e coletiva, sempre com base em informações 
sistematizadas e em evidências científicas.
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EM PAUTA

O Programa Atualiza Rio foi bastante criticado por parte dos parlamenta-
res devido aos aumentos equivocados de IPTU calculados com base em 

imagens de drones. O vereador Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA) quer facilitar 
a correção dos erros, eliminando a exigência de documentos não essenciais, e 
apresentou o Projeto de Lei n° 1.934/2020 para instituir a Revisão Cadastral Pro-
vocada de imóveis afetados pelo Programa Atualiza Rio.

A Revisão Cadastral Provocada permite ao interessado solicitar, de forma menos 
burocrática, a revisão do acréscimo de área erroneamente apurado pelos drones do 
Programa Atualiza Rio. Os contribuintes detentores da posse do imóvel – que não 
consigam comprovar a propriedade ou a titularidade – poderão solicitar a revisão. 
Neste caso, a alteração do elemento cadastral Área Edificada ex officio será promovi-
da pela Secretaria Municipal de Fazenda, a depender de cada caso, produzindo efei-
tos estritamente tributários e não relacionados à propriedade ou à titularidade do 
imposto. A revisão concedida produzirá efeitos a partir do exercício fiscal seguinte.

Para solicitar a revisão, o interessado deverá comparecer a um posto de atendi-
mento do IPTU com os seguintes documentos: originais e cópias do documento 
de identidade e das guias de notificação expedidas pelo Programa Atualiza Rio; 
croqui simplificado do imóvel que identifique as suas partes e respectivas áreas; 
fotos que demonstrem as alegações e outros meios de prova necessários.

O parlamentar alega que as dificuldades procedimentais geradas pela Prefeitura 
impedem a revisão do benefício. “A intervenção estatal deve ser presente única e 
exclusivamente para a garantia de direitos e não para dificultá-los ou suprimi-los. 
Exige-se o Registro Geral de Imóveis, Termo de Inventariança ou qualquer outra docu-
mentação do tipo, sob pretexto de legitimar o pedido, para simplesmente contestar 
o lançamento errado da área edificada no IPTU, concebido pela própria Prefeitura, 
sem qualquer efeito na propriedade de fato do imóvel ou sequer na titularidade do 
imposto. Eliminar a ineficiência de tamanha amarra procedimental, possibilitando 
nova análise ex officio, diminuirá os casos do tipo”, afirma.

Atualiza Rio: Projeto facilita 
revisão cadastral
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EM PAUTA

Servidores municipais 
que atuam diretamen-

te no combate à Covid-19 re-
ceberão suporte psiquiátrico e 
psicológico da Prefeitura. O ve-
reador Dr. Marcos Paulo (PSOL) 
defende que o município se res-
ponsabilize pela saúde mental dos seus agentes e apresentou o Projeto de 
Lei n° 1.912/2020, que cria o programa de suporte psiquiátrico e psicológi-
co para servidores públicos municipais que atuam no combate à Covid-19.

O programa terá como objetivo orientar as categorias sobre a importân-
cia de cuidar da saúde mental, assim como desenvolver entre os servidores 
o hábito de se consultar, periodicamente, com psicólogos ou psiquiatras. A 
medida também buscará difundir informações de forma clara e simplifica-
da sobre as doenças psiquiátricas – sinais, sintomas, formas de prevenção 
e tratamentos – que acometem os servidores públicos que atuam no com-
bate à Covid-19, assim como disponibilizar o tratamento.

Para executar a medida, a Prefeitura poderá estabelecer convênios 
com outros entes da federação, da sociedade civil, empresas privadas, 
cooperativas, associações e demais entidades voltadas à área da saúde.

O parlamentar destaca a relação entre o trabalho dos profissionais 
que atuam no combate à Covid-19 e a necessidade do tratamento das 
doenças psiquiátricas. “Na tentativa de reduzir a disseminação do ví-
rus e os seus efeitos avassaladores, a cidade passou a adotar medidas 
drásticas em todos os setores. Os servidores públicos passaram a sofrer 
impactos justamente por terem papel estratégico no enfrentamento da 
pandemia. É obrigação do Estado garantir melhorias nas condições de 
trabalho desses profissionais”, justifica.

Servidores 
receberão 
suporte 
psiquiátrico e 
psicológico
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