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Há cerca de 100 anos o mundo presenciou a maior pandemia do sécu-
lo XX: a gripe espanhola, responsável por cerca de 14 mil mortes, en-

tre outubro e dezembro de 1918, na então capital Rio de Janeiro. Hoje, o 
enfrentamento à recente pandemia do coronavírus evidenciou a ausência 
de clareza sobre a atribuição de cada órgão e dos entes da federação duran-
te a emergência médica-sanitária, e o Poder Judiciário precisou ser aciona-
do para esclarecer questionamentos sobre a legislação vigente. A Consulto-
ria e Assessoramento Legislativo apresentou o Estudo Técnico nº 2 /2020/
CAL/MD/CMRJ, que relata o histórico de tratamento de calamidades públi-
cas no Brasil e apresenta soluções baseadas na legislação de outros países.
O conceito de “calamidade pública” nunca esteve claro na legislação brasileira. A 
Constituição de 1891 determinava à União o dever de prestar socorro “ao Esta-
do que, em caso de calamidade pública, os solicitar”, sem conceituar a situação 
que configuraria a emergência ou informar quais mudanças seriam aplicáveis 
aos direitos e deveres dos cidadãos. A dúvida permanece até os dias de hoje.
Em 2016, o governador do Rio de Janeiro inovou ao decretar a calamidade 
pública devido à situação financeira do estado, sem que qualquer evento ca-
tastrófico tivesse ocorrido. Outros estados, como o Rio Grande do Sul e Minas 
Gerais, seguiram o exemplo.
A decretação da calamidade pública por administração financeira facilita o re-

cebimento de recur-
sos, mas não impõe 
qualquer restrição à 
utilização das verbas. 
A omissão permite 
que um ente solicite 
verbas para combater 
um evento catastrófi-
co desvinculadas des-
ta finalidade, e utilize 
o valor em obras não 
emergenciais que po-
deriam ser realizadas 
após a calamidade.

Consultoria apresenta estudo sobre 
calamidade pública no Brasil

http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/file/doc/Estudo%20Calamidade%20Publica.pdf
http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/file/doc/Estudo%20Calamidade%20Publica.pdf
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CONTINUAÇÃO
Alguns exemplos internacionais demonstram como outros países enfrentam 
desastres e como a legislação brasileira pode evoluir para apresentar respos-
tas mais rápidas em situações de emergência. 
A legislação portuguesa, por exemplo, permite que o governo imponha limites 
à liberdade de locomoção em razão de segurança, existe um limite global de 
custo para a realização de contratos e há garantias de publicidade e transpa-
rência na aplicação das verbas. 
Na Espanha, o governo pode limitar – ou condicionar ao cumprimento de re-
quisitos predeterminados – a circulação de pessoas e veículos, assim como 
intervir em empresas e requisitar seus funcionários. 
A Itália é um país com longa experiência em desastres naturais. A legislação con-
cede poderes ao Conselho de Ministros, que decide a duração, extensão territo-
rial e normas para 
combater a emer-
gência. O órgão 
pode moldar, sem 
limitação legal, o 
estado de exce-
ção, concedendo 
amplo poder ao 
Poder Executivo.
Segundo o estu-
do da Consultoria 
e Assessoramen-
to Legislativo, é 
preciso delimitar 
de forma clara o 
conceito de cala-
midade pública 
no ordenamento 
jurídico brasileiro, 
para que permita 
apenas a restrição 
de direitos de lo-
comoção, de reu-
nião e de proprie-
dade. A utilização dos recursos públicos deve ser direcionada exclusivamente 
para eliminar a situação que gerou a emergência. Também é preciso adequar a 
legislação para que forneça ao Poder Público as ferramentas necessárias para 
combater os desastres naturais que colocam em risco a vida da população.
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EM PAUTA

Foi aprovado em primeira dis-
cussão o Projeto de Lei Com-

plementar n° 129/2019, de auto-
ria do vereador Thiago K. Ribeiro 
(DEM), que estabelece um conjun-
to de exigências para a prestação do 
serviço de motofrete na cidade. O 
objetivo é garantir a segurança dos 
profissionais e a qualidade do servi-
ço, por meio de medidas como cur-
so especializado, equipamentos de 
segurança e autorização prévia da 

Secretaria Municipal de Transportes (SMTR). A Prefeitura ainda terá que reservar 
5% das vagas rotativas do Centro da cidade para o uso exclusivo de motocicletas.

O serviço de transporte remunerado de mercadorias, cargas ou volumes por 
motocicleta, chamado de moto frete, será realizado mediante prévia autoriza-
ção da SMTR, que verificará o cumprimento de um conjunto de exigências. A 
autorização será provisória, com validade por 90 dias e renovável uma vez, tor-
nando-se permanente se não houver penalidade ou desvio comportamental do 
condutor. Caso o serviço seja prestado por pessoa jurídica constituída na forma 
de sociedade empresária, o cadastro na SMTR terá validade de cinco anos. 

Para trabalhar como motofretista, o condutor deverá: ter, no mínimo, 21 anos 
de idade e habilitação por dois anos na categoria “A”; ser aprovado em curso es-
pecializado; apresentar certidões negativas criminais a cada cinco anos; e utilizar 
equipamentos de segurança, como capacete e colete dotados de dispositivos 
retrorrefletivos; entre outros.

A motocicleta deverá ser de categoria aluguel com potência mínima de 125 cilin-
dradas, possuir equipamento de proteção para pernas e motor em caso de tomba-
mento e dispositivo aparador de linha fixado no guidom. O veículo ainda deverá pas-
sar por uma vistoria anual obrigatória. O profissional terá que contratar um seguro de 
responsabilidade civil com cobertura de R$ 25 mil por morte e R$ 5 mil por invalidez. 

“Um dos serviços que avançaram e se popularizaram muito foi o motofrete. 
A sua amplitude e a quantidade de vidas envolvidas na execução do serviço, ou 
seja, na condução das motocicletas, justificam a definição e aplicação de parâ-
metros que busquem garantir a qualidade do serviço bem como resguardar vi-
das”, afirma o autor da medida.

Regulamentação pode garantir mais 
segurança a motofrete

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/b28210522560f8b88325846a006d09d3?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/b28210522560f8b88325846a006d09d3?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=291&np=ThiagoKRibeiro&nome_politico=Thiago%20K.%20Ribeiro
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EM PAUTA

As entidades responsáveis por manter as tradições portuguesas na 
cidade enfrentam dificuldades para sobreviver à crise econômi-

ca. Para dar fôlego financeiro àqueles que preservam a cultura e a his-
tória da nação irmã, os vereadores Rafael Aloisio Freitas (CIDADANIA), 
Jorge Felippe (DEM) e Paulo Pinheiro (PSOL) apresentaram o Proje-
to de Lei n° 1.412/2019, que isenta de IPTU os clubes sociais de origem 
portuguesa. A medida já está inserida na Ordem do Dia para votação.

Ficarão isentos de pagamento do IPTU os imóveis ocupados por clubes sociais 
de origem portuguesa localizados nos bairros das regiões fiscais B e C da cidade. A 
parte da cidade beneficiada pela medida é vasta e inclui diversas áreas das zonas 
Norte, Sul, Centro e Oeste, em bairros como: Centro, Penha, Ilha do Governador, 
Jacarepaguá, Tijuca, Copacabana, Flamengo e Barra da Tijuca, entre outros.

Para receber a isenção, as entidades deverão manter e desenvolver hábitos e tra-
dições culturais de Portugal para reforçar os laços entre as nações irmãs, além ce-
der o imóvel à Prefeitura, temporariamente e sem ônus, para as ações e programas 
de governo de qualquer natureza nos momentos em que o clube estiver ocioso.

“A relação histórica entre as duas nações por si só já deveria assegurar que toda 
a cultura e tradição envolvidas deveriam ser no mínimo mantidas. Com receitas 
espremidas após um ciclo econômico de recessão, os clubes sociais penam para 
sobreviver e é por isso que este Projeto de Lei deve ser aprovado, para preservar 
parte da cultura tradicional portuguesa e integrá-los às políticas sociais desenvol-
vidas pelo Governo municipal”, afirmam os autores.

Clubes sociais de origem 
portuguesa terão isenção de IPTU

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=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
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/249cb321f17965260325775900523a42/52145abe108703d28325844f0052f80a?OpenDocument&Highlight=0,1412%2F2019
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/52145abe108703d28325844f0052f80a?OpenDocument&Highlight=0,1412%2F2019
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EM PAUTA

A Prefeitura quer modificar 
a definição das funções de 

magistério exercidas na rede pú-
blica de ensino com o objetivo 
de incluir os professores de edu-
cação infantil e excluir os espe-
cialistas de educação. A matéria 
está prevista no Projeto de Lei n° 

1.673/2020, apresentado pelo Poder Executivo e aprovado em primeira discussão. 
A proposta inclui, entre as funções de magistério exercidas nas unidades esco-

lares da Rede Pública de Ensino, o Professor Adjunto de Educação Infantil que 
esteja em regência de turma. 

O mesmo Projeto exclui os especialistas de educação ocupantes do cargo 
comissionado de diretor IV, da função gratificada de diretor adjunto e da 
função gratificada de coordenador pedagógico.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional considera como funções 
de magistério “as exercidas por professores e especialistas em educação no 
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimen-
to de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além 
do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordena-
ção e assessoramento pedagógico”. 

Entretanto, o chefe do Poder Executivo afirma que a proposta busca adequar a 
legislação à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). “A proposta tem por esco-
po a inclusão do cargo de professor adjunto de educação infantil, que passa a com-
por o quadro permanente de pessoal do Poder Executivo do município do Rio de 
Janeiro. Por outro lado, verifica-se a necessidade de excluir o cargo de especialista 
da educação. Não obstante o fato de figurar na redação dada pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, como função de magistério, o que se observa é que 
não pode assim ser concebido tal cargo, por força da declaração de inconstitucio-
nalidade, pelo STF, no julgamento da ADI nº 3.772 DF. A proposta de exclusão visa 
a atender a decisão proferida pelo STF”, afirma o chefe do Poder Executivo.

Definição de 
funções de 
magistério 

será alterada

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/cf10e7dae20ef60d032584fd00597900?OpenDocument&Highlight=0,1673%2F2020
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/cf10e7dae20ef60d032584fd00597900?OpenDocument&Highlight=0,1673%2F2020
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