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Síntese Básica | Fiscal

Fonte: Relatórios de Gestão e Relatórios Fiscais – RJ 

Investimentos Estoque dos restos a pagar
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Evolução da Razão entre Receita de (IPVA + ITD 
+ IRRF) e Receita de Royalties (2007-2022) 
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Síntese Básica
Orçamento, compras, organização do Estado e pessoal

• Diagnóstico Sintético

• Orçamento Incremental

• Excessivas Vinculações

• Excessiva autonomia orçamentária dos Poderes

• Proliferação de Fundos autônomos

• Amplo espaço para aprimoramento do SIGA

• Amplo espaço para melhoria de gestão de bens e ativos do Estado

• Necessidade de aprimoramento da organização e da estrutura do Estado

• Número excessivo de carreiras

• Progressões e promoções desvinculadas do mérito

• Pagamento indiscriminado de gratificações

• Salários de entrada muito elevados

5



Síntese Básica 
Governo Digital e Agências Reguladoras

• Diagnóstico Sintético

• Uso rudimentar de tecnologia: e-Government e e-Participation

• Atuais indicadores de uso tecnológico são precários

• Baixo padrão tecnológico no estado

• Ausência de corpo técnico e diretoria com experiência em regulação

• Nomeações de diretoria nem sempre técnicas

• Inexistência de regras processuais claras

• Não exigência de análise prévia de impacto regulatório

• Ausência de marco legal que permita conversão de multas em investimentos

• Reduzido corpo técnico de carreira

• Demora nos processos de revisão tarifária

• Inadequação de competência da Agetransp
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Aprimoramento Fiscal
Propostas preliminares



Proposições Legislativas e 
emergenciais

1. Elaborar Proposta de Reforma da Previdência, nos moldes definidos na EC 103/2019 contendo a previsão de

instituição de alíquota extraordinária e medidas adicionais de equacionamento do passivo previdenciário,

como por exemplo destinar cotas de Fundo Imobiliário, parcela da receita do IRRF dos servidores e,

eventualmente, parte da Receita Livre da Dívida Ativa;

2. Elaborar Proposta de Legislação definindo a obrigatoriedade de os Poderes compartilharem as insuficiências 

previdenciárias, conforme previsto na Legislação Constitucional e infraconstitucional em vigor, prevendo 

prazo de ajustamento, para não ocorrência de desenquadramento perante a LRF e;

3. Elaborar Proposta de Lei de Responsabilidade Fiscal, nos moldes da legislação federal e incluindo uma seção 

sobre responsabilidade previdenciária que defina pelo menos que toda e qualquer contratação de pessoal 

contenha detalhado estudo de impacto previdenciário

Propostas Emergenciais
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Proposições emergenciais 
Receita e Despesa

• Do lado da Receita:

1. Desenvolver programa de recuperação da dívida ativa, incluindo a possibilidade de securitização de créditos inadimplidos;

2. Estabelecer controle semanal da inadimplência e estimular a autorregularização do contribuinte e;

3. Desenvolver iniciativas para melhora da CAPAG, retomando a capacidade de captar operações de crédito: de imediato, focar a 

atenção no indicador de liquidez (redução de Restos a Pagar Liquidados e não pagos) e no Indicador de Poupança Corrente 

(Despesa Corrente/Receita Corrente líquida de deduções ao Fundeb e outras)

• Do lado da Despesa:

1. Dimensionar força de trabalho necessária, considerando a demanda futura pelos serviços estaduais e o uso de novas

tecnologias para sua produção. Priorizar as áreas da Saúde, Educação e Assistência Social, evitando a substituição automática

de funcionários, por motivo de aposentadoria e outros;

2. Apresentar Projeto de Lei ajustando o quadro de pessoal previsto em lei, por carreira, ao quadro atual de pessoal; e

3. Rever a estrutura de cargos em comissão, a cessão de funcionários a outros níveis de governo, visando estabelecer trajetória 

de redução das despesas com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida.
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Proposições 
Área Tributária e Gestão Tributária

1. Simplificação das obrigações acessórias;

2. Busca por uniformização de alíquotas de ICMS;

3. Expansão para 20 anos para obtenção de isenção de IPVA de veículos;

4. Revisão do benefício tributário para portadores de deficiência física, limitando a faixa de isenção a 50 salários-mínimos;

5. Criação da “faixa verde” para contribuintes que preencherem protocolo de conduta, limitando a fiscalização por amostragem;

6. Revisão de benefícios fiscais com contratualização dos benefícios;

7. Implantação de sistema de indicadores fiscais para avaliação de Auditores Fiscais;

8. Revisão dos critérios para concessão de PPE, limitando a percepção de aposentados e pensionistas a até 3 anos desde sua 

condição de beneficiário do sistema de previdência;

9. Extinção do benefício concedido a veículos com kit gás; e

10. Modernização do GCT

Sugestões
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Aprimoramento da 
Gestão Fiscal
Propostas preliminares



Orçamento Fiscal
Pontos Relevantes

• Ações para tratamento de 

Restos a Pagar (RP);

• Ações nos Fundos de 

Destinação Própria;

• Ações de Desvinculação de 

Receitas Estaduais (DREs)

• Ações para a Previsão de 

Receitas Orçamentárias

Despesa Receita

• Ações  nos Sistemas SIGA-

SIGO-SIAFI;

• Ação para implantação do 

Manual de Créditos 

Adicionais

Gestão

Contextos
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Restos a Pagar (RPs)

1. Prover regras diferenciadas para cancelamento de RP por grupo da despesa, com previsão de

sanções severas aos administradores que as descumprirem.

• 1.1. Com relação as despesas correntes, o RP não liquidado ou não pago até 3 meses após seu 

registro, deveria ser cancelado;

• 1.2. Para as despesas de capital, o prazo pode ser mais alongado, em torno de seis meses, 

ressalvadas as operações de crédito efetivamente realizadas;

2. A semelhança da exigência que a LRF faz para o último período de mandato de titular de

Poder ou órgão, a restrição ao registro em RP ao saldo da disponibilidade de caixa deveria ser

estendida a todos os exercícios financeiros

Sugestões
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Fundos Específicos

1. Promover a revisão e/ou ajuste na alocação dos recursos existentes em fundos específicos de

destinação própria ou ao menos em seu superávit ao fim do exercício

• 3.1 Fundos a serem tratados do Poder Executivo, (19 Fundos)

• 3.2 Fundos a serem tratados de outros poderes, (5 Fundos)

2. Vedar a criação de novos fundos de destinação específica.

Sugestões
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Previsão de Receitas Orçamentárias

1. Uma das maneiras de impor restrições a tendência da Assembleia, na reestimação das receitas seria garantir que a 

receita que venha a constar da PLOA, seja absolutamente idêntica à que constou da LDO, onde a definição dos 

parâmetros macroeconômicos, da estimativa das receitas e dos grandes agregados de despesa já estivesse 

predeterminada na LDO;

2. Opção de instituir um comitê de receitas, com metade de seus membros indicados pelo Poder Executivo e a outra 

metade composta por representantes da Assembleia, onde seria atribuído a esse comitê a definição das receitas 

que fariam parte da PLOA. Ou alternativamente, delegar a estimativa de receitas para alguma entidade não 

governamental com ampla credibilidade. 

3. Propor que o eventual acréscimo na estimativa das receitas identificado durante a apreciação legislativa seja 

incorporado à reserva de contingência da LOA, para eventual utilização somente durante sua execução, no ano 

seguinte. 

Sugestões
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Desvinculação de Receitas Estaduais 
(DREs)

1. Evidenciar esforços para permitir o cumprimento conjunto das vinculações de saúde e educação, de modo que o gestor setorial que

processar a liquidação orçamentária menos que o mínimo constitucional previsto, com uma das duas funções, possa compensar,

liquidando mais na outra;

2. Promover entendimento comum com o TCE-RJ de ser operacionalizado o processo de cumprimento do vínculo constitucional através do

ato de “Empenho”, dirimindo as dúvidas referentes quanto ao cumprimento do vínculo pela “Liquidação” ou mesmo pelo desembolso

(gasto);

3. Desassociar o vínculo entre gasto obrigatório e receita a ser realizada no exercício, mudando para um valor nominal inicial corrigido pela

inflação a partir da receita realizada no exercício anterior. Esforço de entendimento efetuado previamente junto ao TCE-RJ;

4. Proibição de criação de novas vinculações por legislação infraconstitucional estadual;

5. Propor legislação própria para abolir a vinculação da Ciência e Tecnologia (Faperj);

6. Caso, entretanto, seja possível avançar em uma desvinculação parcial ou total, no ERJ, abre-se a oportunidade para a criação de um teto

de gastos a nível estadual, consistente, que não seja afetado pelo aumento de despesa gerado pelas vinculações nos períodos de

aumento de receitas.

Sugestões
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Logística, compras e 
aprovisionamento
Propostas preliminares



Logística, compras e aprovisionamento
Propostas preliminares

1. Promover a integração no sistema SIGA com os demais sistemas públicos de                                

acompanhamento de, execução orçamentária e financeira (SIGO-SIAFE), evitando a reinserção de 

informações, aumentando a agilidade dos processos, a transparência e a consistência dos dados;

2. Embora presente, a função relativa ao Catálogo de Materiais e Serviços, necessita sucessivas 

inclusões e atualizações de novos itens, modernizando a coleta de preços e a alimentação do 

resultado do processo licitatório, fechando um ciclo que aumenta a confiabilidade e a segurança do 

Sistema;

3. Incluir no módulo de gestão dos fornecedores, funcionalidades que promovam a reestruturação do 

relacionamento do estado do Rio de Janeiro, com fornecedores, implementando melhorias em sua 

mensuração através de desempenho de prazos, cumprimento de contratos, (“Inteligencia Contratual”)

4. Dentre as funcionalidades presentes no SIGA, ainda não foram contemplados (dada a natureza de sua 

especificidade), a gestão, aquisição e aprovisionamento do ciclo de contratação de obras públicas.
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7. Prever um controle centralizado das Atas de Registro de Preços pelas Secretarias que comandam grandes 

compras setoriais tais como as de Saúde, de Segurança, de Educação, etc.., mas procurando manter a 

gestão individualizada dos contratos por cada órgão;

8. Quanto a administração do aprovisionamento, cabe ressaltar a necessidade de procurar sempre equalizar 

o ponto de ressuprimento para alcance do nível de estoque de segurança ótimo reduzindo dessa forma o 

nível médio de estoque, e, consequentemente, os custos correspondentes de estocagem e administração 

dos almoxarifados (“Inteligencia de Ressuprimento˜).

Logística, compras e aprovisionamento
Propostas preliminares

5. Com relação a administração logística de suprimento, devem ser agrupadas e classificadas as despesas de Custeio de Materiais

às proposições das respectivas Família de Compras. O conceito de agrupamento por família de compras facilita a administração, 

o aprovisionamento e o registro de preços correspondentes ;

6. Centralizar as compras de itens comuns a mais de um órgão do Estado (ex. suprimentos hospitalares). Esses itens compostos 

por diversas naturezas têm órgãos demandantes centrais, não obstante, as demandas estejam diluídas em órgãos do estado 

(Polícia Militar, Secretaria da Administração Penitenciária, Secretária de Saúde, etc.). A centralização aumenta a economia de 

escala e gera substancial redução no valor dos lotes e nos tempos de entrega;
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Modernização do 
Estado 
Algumas Propostas preliminares



Absorção/Extinção de Órgãos e/ou de 
Empresas Estatais de Economia Mista 

1. Avaliar a possibilidade de extinção da CASERJ com a absorção da de suas funções residuais pela CEASA;

2. Avaliar a possibilidade de extinção da TURISRIO com a absorção da de suas funções residuais pela Secretaria de 

Turismo;

3. Avaliar a possibilidade de extinção da SUDERJ com a absorção de suas funções residuais pela correspondente 

Secretaria de Estado de Esporte;

4. Avaliar a possibilidade de extinção do DETRO e absorção das funções pela Agência Reguladora pertinente (antiga 

AGETRANSP) – O DETRO Autoriza a operação das linhas de ônibus intermunicipais e discute e autoriza tarifas 

correspondentes intermunicipais enquanto a AGENERSA, regula e autoriza tarifas intermunicipais dos trens 

metropolitanos (Supervia) e das Barcas sem qualquer interação com as linhas de ônibus;

5. Extinção do IEEA (Instituto de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro) – Instituto puramente 

ficcional sem qualquer função executiva, mas com diretoria nomeada, conselhos, sede, etc.

Propostas Preliminares
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Fusão/Reestruturação/Municipalização 
de Órgãos 

1. Com as pertinências devidas de impacto na despesa de pessoal, avaliar a possibilidade de 

incorporação da empresa Rio Trilhos pela empresa Central e reestruturação da mesma, 

monetizar o Patrimônio Imobiliário de ambas e incorporar funções residuais pela 

correspondente Secretaria de Transporte;

2. Reduzir a Operação da Central ao acompanhamento do sistema e municipalização do

Sistema de Bondes de Santa Tereza, em caso de sucesso, avaliar como consequência a

extinção da Central e da Rio Trilhos;

3. Com as pertinências devidas de impacto pessoal, avaliar a possibilidade de Incorporação da

Pesagro pela EMATER e reestruturação complementar;

Propostas Preliminares
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Fusão/Reestruturação/Municipalização 
de Órgãos 

4. Avaliar transferência (municipalização) da Fundação Leão XIII ao Município do Rio 

de Janeiro;

5. Avaliar fusão da UERJ com a UEZO.

Creio que essa proposta já está sendo sinalizada pelo atual governo, 

Embora ainda não tenha sido implementada;

6. Evidenciar esforços de receita complementar para tornar o IVB (Instituto Vital 

Brasil) em empresa independente do orçamento estadual

Propostas Preliminares
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Acelerar o processo de Extinção das atuais 
empresas em Liquidação

• Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro - BD RIO;

• Centrais Elétricas Fluminense S/A – CELF;

• Companhia de Transporte Coletivo do Estado do Rio de Janeiro – CTC;

• Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - METRÔ;

• Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado do Rio de Janeiro - DIVERJ;

• Empresa Estadual de Viação do Estado do Rio de Janeiro – SERVE;

• Companhia Fluminense de Securitização – CFSEC*;

• Companhia Fluminense de Trens Urbanos - FLUMITRENS.

Na hipótese de um programa de securitização dos direitos creditórios, aí incluída a Dívida Ativa, ela poderia ser reativada.
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Governo Digital
Propostas preliminares



Governo Digital

• Ajustamento da Estrutura

1. Retirada de atribuições estratégicas da PRODERJ, concentrando sua atuação em serviços de infraestrutura, mas 

mantendo-a vinculada à Casa Civil;

2. Avaliar possibilidade de extinção do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação – CONSETI;

3. Criação de uma Secretaria Especial de Tecnologia e Inovação em Governo, vinculada diretamente ao 

Governador. Definir por decreto as seguintes competências:

• acesso a todos os dados sob gestão do Governo do Estado, para a definição de diretrizes estratégicas;

• limites éticos e jurídicos para o uso de tecnologia e inovação no Governo do Estado;

• prestar suporte especializado às secretarias para projetos de tecnologia e inovação alinhados às diretrizes estratégicas; 

• propor e acompanhar KPIs de resultados para as demais secretarias em conjunto com a SEPLAG; e 

• estabelecer convênios e parcerias com atores externos do setor público, privado e da academia em busca de soluções de tecnologia e 

inovação em governo.

Propostas Preliminares
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Governo Digital

• Planejamento da estratégia Digital de Longo Prazo

1. Criar modelo de revisão bianual no Planejamento de Estratégia Digital de Longo Prazo com atores relevantes do setor 

público, do setor privado, da sociedade civil e da academia;

2. Elaborar, em parceria com as instituições de ensino e pesquisa e com o setor privado, Planejamento de Estratégia 

Digital de Longo Prazo – 2050, a ser amplamente debatido com a sociedade durante não mais do que 6 meses, 

prevendo, pelo menos:

• Governo como plataforma de serviços digitais, e não como provedor de entraves burocrático 

• Governo como plataforma única, sem distinção de portas de acesso (no wrong door) e estratégias que garantam o once-only policy, 

ou seja, o cidadão não deve ser obrigado a realizar uma relação com o Estado mais de uma vez 

• Implementação do digital first como estratégia de governo, ou seja, todos os novos serviços devem ser pensados tendo o digital 

como prioridade. Eventuais migrações de serviços do analógico para o digital devem evitar a digitalização da burocracia

• Buscar novos modelos de contratação com o setor privado que premiem o resultado através da inovação e da eficiência

Propostas Preliminares
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Governo Digital

• Qualificação de Pessoal

1. Identificar possibilidades de atuação em conjunto com Fundações, Centros de Pesquisa, Instituições de Ensino e Fundos para 

apoio à pesquisa para desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada em Tecnologia e Inovação em Governo, com 

capacitação e treinamento do corpo concursado de servidores;

2. Elaborar programa de benefícios para qualificação de servidores, tais como possibilidades de promoção a cargos com 

melhores remunerações, bônus e licenças para estudo, para servidores que apresentem resultados em projetos de Tecnologia 

e Inovação em Governo, nos moldes do programa Líderes Cariocas da Prefeitura do Rio de Janeiro (em conformidade com os 

princípios definidos para gestão de RH, mas com foco em tecnologia e inovação);

3. Elaborar programa para o desenvolvimento de equipes no padrão squads (equipes mistas para desenvolvimento rápido) para 

atuação junto às secretarias e órgãos públicos, seja com a qualificação de pessoal, através da convênios ou mesmo por meio 

de terceirização se as dotações resultantes do replanejamento das estruturas de fundos e fundações permitirem; e

4. Estabelecer critérios objetivos de formação acadêmica e de experiência prévia para a seleção de cargos em comissão que 

integrem os squads, com chamamento público e seleção em formato transparente.

Propostas Preliminares
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Agência 
Reguladoras
Propostas preliminares



Agências Reguladoras

• Ajustes na melhoria

1. Extinção do Detro, com absorção de suas competências pela Agetransp;

2. Proibição de recurso, em sede administrativa, contra decisões finais das agências reguladoras (podendo essas decisões ser

questionadas apenas em juízo);

3. Exigência de que as agências reguladoras passem a divulgar planos estratégicos plurianuais, plano de gestão anual e agenda 

regulatória, submetendo-os à consulta pública, para discussão com a sociedade dos temas que serão priorizados;

4. Exigência de realização de análise de impacto regulatório, consultas e audiências públicas previamente à tomada de qualquer 

decisão de teor normativo ou com impacto significativo sobre os setores regulados;

5. Exigência de que todas as sessões regulatórias sejam públicas e transmitidas ao vivo pela internet, ressalvados casos 

classificados como reservados nos termos da lei. Vedação a deliberações de temas regulatórios em reuniões internas;

6. Instituição de regras claras para os procedimentos de revisão ordinária e extraordinária das tarifas, evitando-se que se 

prolonguem no tempo, estabelecendo-se prazos para a agência reguladora decidir;

Propostas Preliminares
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Agências Reguladoras

• Ajustamento da Estrutura

7. Exigência de que as agências reguladoras passem a divulgar planos estratégicos plurianuais, plano de gestão anual e agenda

regulatória, submetendo-os à consulta pública, para discussão com a sociedade dos temas que serão priorizados;

8. Previsão em lei da possibilidade de celebração de termos de ajustamento de conduta para conversão de multas em novos 

investimentos no setor da concessão (a conversão tem que ser para novos investimentos, e não para aqueles que já sejam, 

por contrato, obrigações da concessionária);

9. Exigência de manifestação da Agência Reguladora previamente à assinatura, pelo poder concedente, de contratos de 

concessão e aditivos contratuais;

10. Revisão dos cargos em comissão das Agência para que sejam efetivamente relacionados a competências de direção, chefia e

assessoramento, realizando-se concurso para os quadros permanentes; e

11. Criação de cargos de Ouvidor-Geral e de Corregedor da Agenersa e da Agetransp, ambos com mandato e nomeação

submetida ao mesmo procedimento de nomeação e regras de impedimento dos Diretores.

Propostas Preliminares
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Agências Reguladoras

• Novas Concessões

1. Envolver as agências reguladoras nas discussões das modelagens dos novos contratos;

2. Exigência de publicidade e transparência com relação a estudos, colocando-os em consulta pública;

3. Confiar a estruturação das modelagens a instituições com elevada reputação no tema, como BNDES e órgãos 

multilaterais (Banco Mundial/IFC; BID; etc); Alteração no regulamento de licitações da Agência de Fomento do 

Estado do Rio de Janeiro S.A. (AGERIO) para introdução do mecanismo de shortlist;

4. Criação de estrutura administrativa especializada na estruturação de projetos de infraestrutura e sua 

priorização (à semelhança do conselho gestor do PPI em nível federal), para coordenação das múltiplas faces 

dos projetos (engenharia, ambiental, social, etc.); e

5. Priorizar a regulação por contrato em cotejo com a regulação discricionária: buscar clareza no desenho das 

matrizes de riscos e responsabilidades nos contratos.
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Síntese Básica
Proteção ao Gestor

• Diagnóstico Sintético

• Há, atualmente, grande desequilíbrio de proteção aos agentes públicos no exercício de suas atividades;

• O escopo de atuação dos Tribunais de Contas inclui critérios de análise e julgamento subjetivos e abstratos;

• Com base nisso, os TCs têm uma capacidade virtualmente ilimitada de punir administradores públicos;

• E isso tem ocorrido mesmo diante de situações em que não há qualquer dano ao Erário e todos os

procedimentos técnicos e jurídicos tenham sido cumpridos;

• Em um sistema democrático de pesos e contrapesos, de checks and balances não pode haver um agente que 

pode tudo e não tem nenhum custo de um lado e, de outro, um agente que nada pode e arca com todo o custo.

Realidade é que excelentes, reconhecidos e probos gestores do Estado do Rio de Janeiro têm enfrentado uma profusão 

infindável de processos e condenações por parte do TCE-RJ por razões que estão a quilômetros de distância do que se 

poderia denominar “dano ao Erário” ou dolo. 
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Proteção ao Gestor

• Duas linhas de Ajustes

1. Aprimoramento Institucional 

• 1.1. Emenda Constitucional; e

• 1.2. Diversas Mudanças na Lei 63/90 (As propostas de ajustamento estão devidamente indicadas no texto 

completo).

2. Proposição por parte do Executivo de Projeto de Lei para que gestores tenham os custos jurídicos de 

defesa integralmente ressarcidos, em caso de não comprovação de “DANO AO ERÁRIO” ou “DOLO” por 

parte do Jurisdicionado, seja por meio de seguro, seja por ressarcimento direto do Estado; e

3. A legislação a ser proposta deve contemplar que caso o item 2 seja cumprido, os custos sejam deduzidos 

do orçamento anual do Tribunal de Contas.
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