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APRESENTAÇÃO

 
O presente relatório integra o Projeto “Planejamento e Gestão Governamental na Esfera Esta-
dual: uma análise comparativa dos processos, conteúdos e sistemas de acompanhamento dos 
PPAs”, coordenado pelo Ipea em parceria com o Ministério do Planejamento e instituições de 
pesquisa e ensino nos estados brasileiros. Ao todo, o projeto avaliou dez experiências estaduais 
(Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo).

O objetivo geral da pesquisa consiste em apreender, analisar e apresentar, em perspectiva 
comparada, as experiências recentes das administrações estaduais concernentes à utilização 
do instrumento de planejamento consubstanciado no PPA referente ao período 2012-2015. 
Busca-se construir uma visão panorâmica acerca da conexão entre o plano de governo e a 
condução da atividade governativa e, dessa forma, contribuir para a modernização da gestão 
pública no país e para reforçar sua natureza democrática. Para tanto, as análises enfatizam três 
dimensões principais: o processo de elaboração do PPA, a concepção  e o conteúdo programá-
tico do documento, e o desenho e funcionamento do sistema de monitoramento da progra-
mação proposta.  

Todos os relatórios estão disponíveis ao público nos sítios do Ipea (Rede Ipea – Plataforma de 
Pesquisa em Rede) e do Ministério do Planejamento.
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1. INTRODUÇÃO

O Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas (CEEP), da Fundação Centro de Estudos e Pesqui-
sas do Estado do Rio de Janeiro (CEPERJ), participou em 2010 do projeto “Fortalecimento Ins-
titucional e Qualificação da Gestão Municipal”, no âmbito de uma parceria com o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Esse projeto, vinculado ao Programa de Apoio a Redes de 
Pesquisa (PROREDES) do IPEA e da Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pes-
quisa e Estatística (ANIPES), resultou em estudos sobre os processos relativos à Gestão Pública 
Municipal fluminense, por meio da análise dos processos e fragilidades da gestão e qualifica-
ção pública municipal nas áreas de Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de 
Capital e Infraestrutura e Gestão de Tecnologia de Informação.

A participação do CEPERJ neste projeto abriu novas linhas de reflexão e pesquisa sobre a si-
tuação institucional do planejamento público no Estado do Rio de Janeiro e a necessidade de 
integrar-se à REDE IPEA para a realização de pesquisas integradas, o intercâmbio institucional e 
a produção de conhecimento nas áreas de Planejamento e Gestão.

Nos últimos anos, a equipe do CEEP/CEPERJ realizou outros projetos inseridos no eixo temático 
“Infraestrutura Econômica, Social e Urbana” do IPEA, tais como os Objetivos do Milênio Estadu-
al e a Dinâmica Urbana dos Estados, que integra o Projeto Rede Urbana do Brasil e América do 
Sul e visa caracterizar aspectos da urbanização dos estados participantes.

A pesquisa que resultou na elaboração deste relatório sobre o PLANEJAMENTO E GESTÃO GO-
VERNAMENTAL NA ESFERA ESTADUAL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DOS PROCESSOS, CON-
TEÚDOS E SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS PLURIANUAIS foi realizada entre 
os meses de julho de 2012 a março de 2013 por uma equipe do CEEP/CEPERJ, atendendo às 
orientações do Termo de Referência apresentado pelo Projeto REDE do IPEA.

Este projeto tem como objetivo estudar, em perspectiva comparada, experiências recentes das 
administrações estaduais concernentes à utilização do instrumento de planejamento que com-
põe os Planos Plurianuais (PPAs) referentes ao período 2012-2015, enfatizando três dimensões 
analíticas principais: o processo de elaboração do PPA, a concepção e o conteúdo programático 
do documento e o sistema de monitoramento das ações planejadas e executadas.1

A Constituição Federal de 1988 (art. 165) e a Constituição Estadual do Rio de Janeiro de 1989 
(art. 209) definem o PPA como o instrumento de organização, planejamento e gestão fiscal 
transparente e responsável da administração pública. Em 2000, a Lei de Responsabilidade Fis-
cal trouxe novo enfoque à gestão dos recursos públicos, integrando os três instrumentos de 
planejamento previstos na Constituição Federal de 1988: PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e Lei de Orçamento Anual (LOA). O PPA é a estrutura básica que orienta a formulação 
e execução dos programas de governo, a elaboração da LDO e a elaboração e execução do 
Orçamento Anual (LOA). O Plano Plurianual deve conter as diretrizes, objetivos e metas da ad-
ministração pública para as despesas de capital e outras despesas que delas decorram, bem 

1    Ver IPEA: Termo de Referência (versão 29/03/2012), Plataforma de Pesquisa em Rede. Item 6.1 - Objetivo Geral.
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como para as despesas relativas aos programas de duração continuada. O PPA tem a duração 
de quatro anos, com vigência a partir do segundo ano de mandato até o primeiro ano da ges-
tão seguinte, e configura-se como planejamento de médio prazo nas entidades públicas. 

Com a participação de instituições parceiras estaduais que aderiram à Rede IPEA, dez experiên-
cias estaduais das administrações públicas para o mesmo período foram estudadas concomi-
tantemente durante este projeto. Além do Rio de Janeiro, foram analisados os PPAs dos estados 
da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul e São Paulo. Os resultados serão consolidados em um relatório analítico 
final, em perspectiva comparada, a ser elaborado pela equipe do IPEA (Diretoria de Estudos e 
Políticas de Estado, Instituições e Democracia – DIEST), proporcionando “subsídios para o apri-
moramento da administração pública no tocante à sua capacidade de conceber e coordenar as 
políticas e ações do governo” (TR IPEA - versão 29/03/2012).

A equipe da Fundação CEPERJ, responsável por este relatório, foi composta por um sociólogo 
(coordenador), um economista, uma antropóloga, um especialista em letras e uma pedagoga. 
Uma pesquisadora economista senior, selecionada por meio de chamada pública do Projeto, 
compõe a equipe como bolsista do IPEA.

Cabe destacar a contribuição especializada da equipe de gestores da Secretaria Estadual de 
Planejamento e Gestão (SEPLAG), que disponibilizou dados, documentos e informações, além 
de orientações pertinentes durante todo o período da pesquisa. Entretanto, o conteúdo deste 
relatório final é de inteira responsabilidade da equipe do CEPERJ.
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Com base nos parâmetros e procedimentos comuns definidos pela coordenação geral do IPEA 
para as pesquisas nas várias unidades federativas envolvidas na Plataforma de Pesquisa em 
Rede, o método adotado foi o do Estudo de Caso, uma abordagem qualitativa para a coleta de 
dados na área de estudos organizacionais a partir de múltiplas fontes: bibliográfica, documen-
tal, entrevistas dirigidas e base de dados secundários. 

Estudos de Caso são particularmente adequados para a compreensão de determinados fenô-
menos, abordando em profundidade questões do tipo “como” e “por que” na produção de co-
nhecimento sobre experiências vividas. A análise da experiência das administrações estaduais 
de planejamento requer obter informações sobre atores, redes, saberes e práticas associadas a 
“decisões” e “prioridades” de programas e ações públicas. Nessa perspectiva, torna-se possível 
compreender processos que definiram caminhos e a inclusão ou exclusão de determinados 
programas e ações no planejamento estadual. Estas questões fazem parte das investigações 
sobre Estado e Sociedade. O olhar sociológico e histórico desse processo deve partir do enten-
dimento das metodologias aplicadas para entender, a posteriori, o que o processo de constru-
ção do planejamento realmente significa.

A compreensão do processo de planejamento estatal no Rio de Janeiro exigiu pesquisa em 
diferentes fontes de dados, tanto a memória documental como a experiência de múltiplos ato-
res compuseram material de análise, diversificando as fontes de evidência e a triangulação de 
dados. Cada ator do processo de construção do instrumento PPA entende a sua ação tendo em 
vista seu grau de envolvimento com o tema, hierarquia do cargo ocupado, segmento social a 
que pertence, funções que desempenhou no processo, ou mesmo sua função em relação ao 
processo global. No processo em pauta, o Governador é o principal ator do processo.

A pesquisa foi realizada em três etapas, de acordo com os procedimentos comuns definidos no 
projeto geral do IPEA:

a)  Realização da pesquisa de campo (maio a novembro de 2012): coleta e análise de dados 
e elaboração de versão preliminar do relatório de pesquisa sobre a experiência de 
planejamento do Estado do Rio de Janeiro.

b)  Participação na Oficina do Projeto, organizada pela equipe do IPEA (dezembro de 2012): 
apresentação das versões preliminares dos relatórios de pesquisa das unidades da 
federação e avaliação crítica dos resultados.

c)  Produção da versão final do relatório (janeiro a março de 2013): segunda parte da pesquisa 
de campo (janeiro e fevereiro/2013) e elaboração de relatório final.



10

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

2.1. Caminhos metodológicos adotados pela pesquisa

A primeira etapa da pesquisa compreendeu a coleta de dados a partir de fontes bibliográficas 
e documentais e entrevistas estruturadas e não estruturadas com a equipe da SEPLAG, resul-
tando na elaboração de dois relatórios: “Breve Histórico do Planejamento no Estado do Rio de 
Janeiro” e uma versão preliminar do Relatório de Pesquisa, apresentados durante Oficina orga-
nizada pelo IPEA em dezembro de 2012.

Nesta etapa, buscou-se conhecer o instrumento de planejamento aprovado pela Assembleia 
Legislativa e iniciar o levantamento, junto à equipe da SEPLAG, das três dimensões analíticas 
adotadas pelo Projeto de Pesquisa, quais sejam: a elaboração do PPA-RJ 2012-2015, a concep-
ção e o conteúdo programático do documento e o sistema de monitoramento e avaliação. O 
ciclo de gestão do PPA inclui, ainda, a Revisão do Plano, que no Rio de Janeiro ocorre anual-
mente, resultando do processo de monitoramento e avaliação.

A primeira iniciativa da equipe do CEEP/CEPERJ para a realização do Estudo de Caso foi buscar 
o engajamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), à qual a Fundação 
CEPERJ está vinculada. Em maio de 2012 foram realizados os primeiros contatos e o trabalho de 
campo teve início com a realização de reuniões na SEPLAG, das quais participaram a equipe de 
técnicos da Fundação CEPERJ, a bolsista do IPEA e a equipe de gestores e superintendentes da 
Secretaria. Na primeira reunião, realizada em 16 de maio de 2012, foi apresentado o Projeto de 
Pesquisa e a equipe do CEEP recebeu os documentos básicos para análise. Na ocasião, tomou-
-se conhecimento do organograma de coordenação do Plano Plurianual e foram identificados 
os principais técnicos do processo de estruturação do PPA 2012-2015.

Por solicitação da Diretoria do Centro de Estatística e Estudos (CEEP) do CEPERJ, a Subsecreta-
ria de Planejamento do Estado (SUBPL/SEPLAG) indicou a Coordenadora da Coordenadoria de 
Instrumentos Institucionais de Planejamento (COPLA) como interlocutora e um Coordenador 
de Planejamento como responsável pela interface para os projetos da Rede IPEA. Em junho de 
2012 foram feitos os primeiros contatos e a equipe da SUBPL/SEPLAG apresentou um resumo 
do processo de construção do PPA 2012-2015. 

A partir do conhecimento do processo de construção do PPA, a equipe do CEPERJ estruturou 
um questionário contendo as três dimensões propostas pelo Termo de Referência do IPEA, en-
caminhando-o para a SUBPL/SEPLAG. Responderam ao questionário a Coordenadora do Pla-
nejamento e uma gestora do setor. Concomitantemente, foi realizada uma entrevista com a 
Superintendente de Planejamento Institucional (SUPLI) da SEPLAG.

A segunda etapa da pesquisa ampliou e diversificou as fontes de informação através de entre-
vistas com outros agentes públicos, equipes de planejamento setoriais, gestores de governos 
anteriores, representantes da sociedade civil e da Assembleia Legislativa, e especialistas em 
planejamento, além da identificação e análise de documentos suplementares ao PPA do perí-
odo 2012-2015. 

Além dos atores diretamente responsáveis pela gestão do PPA no Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, foram realizadas entrevistas com responsáveis pelas Comissões Setoriais nas áreas de 
Saúde e de Segurança, com deputados e assessores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (ALERJ), tanto da situação como da oposição, e com especialistas no assunto.

As entrevistas estruturadas foram conduzidas a partir de questionários ou de roteiros, confor-
me resumido a seguir:
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	Questionário estruturado para equipe de gestores do PPA da SEPLAG2;

	Roteiro de entrevista com responsáveis pelas Comissões Setoriais (Saúde e Segurança)3;

	Roteiro de entrevista para deputados da ALERJ, da situação e da oposição. 

 
A terceira e última etapa da pesquisa foi dedicada à análise dos resultados do estudo de caso e 
à elaboração do relatório final.

A pesquisa junto às fontes documentais consistiu no levantamento, leitura, fichamento e análi-
se de documentos oficiais, textos legais, estudos e reflexões sobre o tema. As principais fontes 
documentais consultadas estão resumidas no próximo subitem (2.2.) deste relatório e identifi-
cadas na Referência Bibliográfica ao final. As informações sobre as entrevistas realizadas estão 
detalhadas no subitem 2.3. deste relatório.

Para a compreensão do planejamento adotado na elaboração do PPA 2012-2015 pelo Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, seu conteúdo e modelo de monitoramento e avaliação, a Coor-
denação estadual do projeto considerou relevante incluir a dimensão histórica na pesquisa e 
pensar a trajetória do planejamento estadual desde 1975, ano em que se deu a fusão do antigo 
Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. O capítulo 3 deste relatório compreende 
um breve histórico do planejamento no Estado do Rio de Janeiro, entre 1975 e 2006. A experi-
ência de olhar o passado abre caminhos para novas descobertas metodológicas na organiza-
ção das informações, permitindo contextualizar melhor a atuação governamental no presente 
de forma comparada. 

2.2. Principais fontes documentais utilizadas 

Os documentos diretamente relacionados ao PPA 2012-2015 e que resumem os instrumentos 
de planejamento, gestão e monitoramento, estão disponíveis na íntegra no site do Governo do 
Rio de Janeiro (http://www.rj.gov.br/web/seplag), na página relativa ao Planejamento RJ/Plano 
Plurianual (PPA): Planejamento e Monitoramento. São organizados conforme segue:

	PPA 2012-2015:

•	 Plano Plurianual 2012-2015 – Volume I

•	 Plano Plurianual 2012-2015 – Volume II

•	 PPA de Bolso 2012-2015

•	 Manual de Monitoramento – PPA 2012/2015

•	 Comissões de Gestão do PPA 2012-2015

•	 Manual de Elaboração do Plano Plurianual – PPA 2012/2015

	Revisão exercício 2013:

•	 Revisão Plano Plurianual 2013 – Volume I

2   Ver Anexo 5: Modelo de Questionário Estruturado.
3   Ver Anexo 6: Roteiro de Entrevista na Comissão Setorial de Saúde.
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•	 Revisão Plano Plurianual 2013 – Volume II

•	 Manual de Revisão do Plano Plurianual 2013

	 Atos Legais:

•	 Lei que dispõe sobre a revisão do PPA 2012-2015/2013 – Nº 6.379

•	 Decreto para Revisão do Plano Plurianual 2012/2015 – Nº 43.585

•	 Resolução sobre treinamento para Revisão do Plano Plurianual 2012/2015 – Nº 607

•	 Lei que estabelece o PPA 2012-2015 – Lei Nº 6.126

No mesmo site e página, estão disponíveis também os Relatórios de Acompanhamento de Pro-
dutos das Ações Realizadas e o Planejamento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro:

	Plano Estratégico do Governo do Estado do Rio de Janeiro 2012-2031 (março de 2012);

	Plano Estratégico do Governo do Rio de Janeiro 2007-2010.

A seguir, estão relacionados, em ordem cronológica, e resumidos os principais documentos 
consultados ao longo da pesquisa. A relação completa pode ser encontrada na Referência Bi-
bliográfica ao final deste relatório.

Documento 1 – I Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio de Janeiro – I PLAN-
RIO - 1976-1979.
Relatório oficial. Responsabilidade técnica: Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral. 
Divulgação por meio impresso. Data da edição: 1975. 787pp.
Resumo Executivo: Elaborado na Administração Faria Lima (1975-1979), no contexto da fusão 
dos antigos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, esse foi o primeiro Plano a estabelecer 
políticas e programas voltados para a estrutura territorial do Estado, apontando para as dispa-
ridades regionais e propondo uma Integração Espacial, Setorial e Governamental. Foi instituída 
uma divisão do Estado em seis Regiões-Programa, como base estratégica de uma política com 
foco no território. O planejamento foi adotado como método de atuação de governo, visando 
a promover o desenvolvimento econômico e social do Estado mediante a execução de planos, 
programas e projetos, orçamento-programa anual, orçamento plurianual de investimentos e 
programação financeira de desembolso. A concepção do planejamento fortemente centrali-
zado reunia todas as funções em uma só Secretaria (SECPLAN – Secretaria de Planejamento e 
Coordenação Geral), inclusive as atividades de produção de estatísticas, estudos e pesquisas, 
integração da programação, orçamentação e modernização administrativa.

Documento 2 - Plano Estratégico do Governo do Rio de Janeiro 2007-2010.
Relatório oficial. Responsabilidade técnica: o Plano foi construído por toda a equipe do Go-
verno do Rio de Janeiro, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento e Gestão, e contou 
com a consultoria e o apoio técnico da empresa Macroplan Prospectiva Estratégica & Gestão. 
Divulgação por meio eletrônico e material impresso. Data da edição: 2007.
Resumo executivo: Compreende orientações estratégicas do Governador Sérgio Cabral e men-
sagem do Secretário de Planejamento e Gestão Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins. O Plano 
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está dividido em seis capítulos e consolida a estratégia de planejamento para o PPA 2008-2011 
do Rio de Janeiro. O Capítulo 1 apresenta uma Análise Situacional e Prospectiva com uma sín-
tese do diagnóstico do estado, principais gargalos e potencialidades, e análise de tendências 
consolidadas e invariantes do ambiente externo e interno. No horizonte 2027, formula quatro 
cenários exploratórios, divididos, cada um deles, em três cenas para os períodos 2007-2010, 
2010-2014 e 2014-2027. O segundo Capítulo apresenta a Visão de Futuro de longo prazo para 
o Rio de Janeiro com horizonte de 2027, sintetizando, em termos quantitativos e qualitativos, 
um conjunto de nove atributos desejáveis e respectivos indicadores. O Capítulo 3 define a es-
tratégia do Governo a partir do legado que pretende entregar à população. São definidas 68 
prioridades estratégicas de atuação para os próximos quatro anos de governo, divididas em 
nove grandes grupos, denominados áreas de resultados. O quarto Capítulo apresenta a nova 
estratégia de promoção de investimentos do estado, principais conceitos, desafios e linhas de 
ação iniciais. O Capítulo 5 apresenta o desdobramento do plano na forma de Projetos Estratégi-
cos. No Capítulo final, são apresentadas as orientações de implementação, gerenciamento, mo-
nitoramento e avaliação do processo de gestão estratégica do plano para o período 2007-2010.

Documento 3 – Plano Plurianual 2008-2011. 
Lei Nº 5.181, de 2 de janeiro de 2008. Responsabilidade técnica: Secretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão – SEPLAG. Divulgação por site (meio eletrônico) e material impresso. Data da 
edição: 2008. 625p.
Resumo executivo: Compõem o PPA o Texto da Lei e seis Anexos. O Anexo I estabelece as di-
retrizes estratégicas compatíveis com as prioridades da Administração Pública Estadual e com 
o Plano Estratégico do Governo 2007/10 e apresenta os Projetos Estratégicos do Governo. O 
Anexo II apresenta o detalhamento dos programas finalísticos setoriais do poder Executivo. O 
Anexo III apresenta a programação finalística a cargo dos Outros Poderes. O Anexo IV apresenta 
os Demonstrativos Consolidados. O Anexo V estabelece as Metas e Prioridades para 2008, em 
cumprimento ao disposto na Lei Nº 5.066, de 9 de julho de 2007, Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO). E o Anexo VI apresenta as Emendas Parlamentares.

Documento 4 – Plano de Governo do Rio de Janeiro 2011-2014.
Documento apresentado ao TRE em 2010, pelo candidato à reeleição ao governo do Estado do Rio de 
Janeiro, Sérgio Cabral. Divulgação por meio impresso. Data: 30 de junho de 2010.108p.
Resumo executivo: O Plano apresenta um resumo das principais realizações no mandato ante-
rior (2007-2010) e principais projetos para as áreas de: Planejamento, Gestão e Finanças; Saú-
de; Segurança; Educação; Infraestrutura; Transporte e Logística; Desenvolvimento Econômico; 
Meio Ambiente; Assistência Social; Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e Abastecimento.

Documento 5 – Decreto Estadual Nº 42.808, de 19 de janeiro de 2011.
Ato legal do Governador Sérgio Cabral. Publicado no D.O. de 24.01.2011.
Dispõe sobre a elaboração e revisão do Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro – PPA 
2012/2015 e dá outras providências.

Documento 6 - Manual de Elaboração do Plano Plurianual. PPA 2012-2015.
Relatório oficial. Responsabilidade técnica: Subsecretaria de Planejamento – SUBPL/SEPLAG. 
Divulgação por site (meio eletrônico) e material impresso. Data da edição: Março de 2011. 64p.
Resumo executivo: O Manual tem o objetivo de orientar os atores envolvidos na elaboração 
do Plano Plurianual, fornecendo a base conceitual, normativa, metodológica e as orientações 
gerais que envolvem o processo de planejamento para todos os órgãos setoriais e entidades 
da Administração Pública Estadual, buscando-se ajustar os resultados previstos aos recursos 
disponíveis e à efetiva capacidade de execução do gestor. Compreende (i) Fundamentos do 
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Plano Plurianual (arcabouço legal, objetivos, ciclo de gestão e condicionantes das despesas 
elencadas); (ii) Bases Estratégicas (macro-objetivos, objetivos setoriais, cenário macroeconômi-
co nacional e estratégia de desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, Finanças 
Públicas do Estado do Rio de Janeiro, oportunidades e parcerias, dimensão territorial do plane-
jamento); (iii) Programação do Plano Plurianual (Programas/Ação/Produto) e Operacionaliza-
ção do SIGO (Sistema Integrado de Gestão Orçamentária).

Documento 7 - Plano Plurianual - PPA/RJ 2012-2015
Lei Nº 6.126, de 28 de dezembro de 2011. Responsabilidade técnica: Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão – SEPLAG. Divulgação por site (meio eletrônico) e material impresso. 
Data da edição: Dezembro de 2011. 464 f.; 2 volumes.
Resumo executivo: o PPA 2012-2015 foi concebido para ser um instrumento de gestão, marco 
de referência para formulação e execução das ações governamentais e, ainda, para o desenvol-
vimento do território estadual. Compreende, no capítulo inicial - Anexo I – a contextualização 
estratégica, tratando de cenários macroeconômicos e estratégias de desenvolvimento, das fi-
nanças públicas do Estado, de oportunidades e parcerias, da dimensão territorial do planeja-
mento e dos macro-objetivos e objetivos setoriais do governo. No Anexo II é apresentada a 
programação do Plano por área setorial (Secretarias de governo e suas entidades vinculadas). 
A composição do PPA compreende: Mensagem do Governador; Texto do Projeto de Lei e seus 
Anexos – Texto do projeto de lei, Anexo I Contextualização Estratégica, Anexo II Programação 
Setorial do Poder Executivo, Anexo III Programação das Empresas Estatais Independentes, Ane-
xo IV Programação dos Demais Poderes, Anexo V Projetos do Plano de Desenvolvimento Sus-
tentável do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, e Anexo VI Metas e Prioridades para 
2012 (em cumprimento ao disposto na Lei Nº 6010, de 18 de julho de 2011, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias).

Documento 8 - Plano Estratégico do Governo do Estado do Rio de Janeiro 2012-2031.
Relatório oficial. Responsabilidade técnica: Subsecretaria de Planejamento – SUBPL/SEPLAG. 
Divulgação por meio eletrônico e material impresso. Data da edição: 2012.
Resumo executivo: Compreende apresentação do Governador Sérgio Cabral e do Secretário 
de Planejamento e Gestão Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins. O Plano Estratégico do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro 2012-2031 é produto de atualização da versão publicada em 2007 
com horizonte restrito ao ano de 2027. Tem a virtude de apontar, em um período de 20 anos, 
os eixos de atuação do Poder Executivo a serem ajustados ao modelo de gestão pública para 
resultados. O estudo exibe dados, análises e projeções com base em um trabalho de reflexão 
coletiva do Governo Estadual realizado nos últimos cinco anos. 

Documento 9 – Manual de Monitoramento e Avaliação do PPA/RJ 2012-2015.
Relatório oficial. Responsabilidade técnica: Subsecretaria de Planejamento – SUBPL/SEPLAG. 
Divulgação por site (meio eletrônico) e material impresso. Data da edição: 2012. 50p.
Resumo executivo: O Manual estabelece os procedimentos e orienta os órgãos e entidades do 
Poder Executivo da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro para os trabalhos de 
monitoramento e avaliação da execução do PPA 2012-2015 bem como o processo de sua ava-
liação anual. “O manual está estruturado em cinco capítulos. O capítulo 1 apresenta o modelo 
de gestão do PPA/RJ 2012-2015. Nos capítulos 2 e 3 são apresentadas as formas de monito-
ramento propostas para o Plano. No capítulo 4 é apresentada a metodologia proposta para a 
classificação da programação do PPA, em 2012. No capítulo 5 o manual trata do processo de 
avaliação do Plano e do uso de indicadores. O manual ainda apresenta como anexos o arca-
bouço legal e um glossário de termos técnicos que serão usados ao longo dos capítulos com 
o fim de uniformizar a linguagem de planejamento utilizada.” (p. 7) O Manual apresenta uma 
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nova ferramenta – o Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG), desenvolvido 
com o objetivo de dar suporte aos instrumentos de planejamento: o PPA, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária (LOA). O sistema agiliza a interação da SEPLAG com 
os órgãos setoriais no ciclo de gestão.

Documento 10 – Resolução SEPLAG Nº 667, de 20 de março de 2012.
Ato Legal. Responsabilidade técnica: SEPLAG. Publicada em Diário Oficial (DOERJ) de 22.03.2012.
Cria, no âmbito da SEPLAG, a Comissão Central de Gestão do Plano Plurianual – PPA e no âmbito 
das demais Secretarias de Estado as Comissões Setoriais de Gestão do Plano Plurianual – PPA.

Documento 11 – Resolução SEPLAG Nº 676, de 30 de março de 2012.
Ato Legal. Responsabilidade técnica: SEPLAG. Publicada em Diário Oficial (DOERJ) de 02.04.2012.
Institui, no âmbito da SEPLAG, a Comissão Central de Gestão do PPA. 

Documento 12 – Resolução SEPLAG Nº 711, de 12 de junho de 2012.
Ato Legal. Responsabilidade técnica: SEPLAG. Publicada em Diário Oficial (DOERJ) de 13.06.2012.
Institui, no âmbito da SEPLAG, a Comissão Central de Gestão do PPA. 

Documento 13 – Avanços e Perspectivas – Secretaria de Planejamento e Gestão – documen-
to informativo sobre o balanço das ações da Secretaria realizadas no período de 2008-2011 
e às perspectivas para o período 2012—2014 – Imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro 
– 2012.

Documento 14 – Manual de Revisão do PPA/RJ 2012-2015. Revisão 2013.
Relatório oficial. Responsabilidade técnica: Subsecretaria de Planejamento – SUBPL/SEPLAG. 
Divulgação por site (meio eletrônico) e material impresso. Data da edição: Maio de 2012. 41p.
Resumo executivo: Este Manual é complementar ao de Elaboração do PPA, formulado em 2011, 
servindo de instrumento de apoio a todos os gestores públicos estaduais na elaboração da 
Revisão de 2013 do PPA/RJ 2012-2015. O objetivo da revisão do PPA é realizar uma análise das 
ações do Governo, apontando para a atualização e aperfeiçoamento da programação já defini-
da por cada órgão ou entidade da Administração Pública estadual, contribuindo para a trans-
parência e para a adequação aos objetivos de governo. O processo de revisão pode resultar em 
atividades de inclusão, exclusão ou alteração de programas e atributos dos mesmos, na missão 
de manter o PPA permanentemente atualizado e compatível com a melhoria constante e pro-
gressiva da realidade da sociedade fluminense. O processo de revisão permite, também, reali-
nhar os Programas e Ações do PPA aos macro-objetivos e objetivos setoriais, atualizando-os e 
aperfeiçoando-os, para a integração entre eles e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
a Lei Orçamentária Anual (LOA). O manual está organizado em nove capítulos: 1. Introdução; 2. 
Base legal do processo de revisão; 3. Pressupostos para a revisão do PPA; 4. Processo de revisão 
do PPA 2012-2015; 5. Atributos da Revisão do PPA; 6. Validação das propostas de revisão do PPA 
2012-2015; 7. Programação finalística a cargo de Fundos; 8. Glossário; 9. Anexos.

Documento 15 - Plano Plurianual – PPA/RJ 2012-2015 – Revisão 2013.
Lei Nº 6.379, de 9 de janeiro de 2013. Responsabilidade técnica: Subsecretaria de Planejamento 
– SUBPL/SEPLAG. Divulgação por site (meio eletrônico) e material impresso. Data da edição: 
Janeiro de 2013. 366 f.; 2 volumes.
Resumo executivo: Inicialmente, o documento transcreve a Lei Nº 6.379, de 9 de janeiro de 
2013, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2012/2015, instituído pela Lei Nº 6.126, 
de 28 de dezembro de 2011. Está organizado com Introdução e quatro Anexos. Segundo texto 
introdutório: “optou-se por dar um tratamento específico à questão regional com base no pres-
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suposto de que a ação setorizada do poder público, por se realizar necessariamente no territó-
rio, ainda não reflete uma estratégia de atuação que possibilite a interação entre as ações” (p. 
7). De fato, com o objetivo de permitir uma reflexão sobre a programação apresentada e seus 
possíveis efeitos na estruturação do território, o Anexo I, “Planejamento Regional no Estado do 
Rio de Janeiro”, apresenta um histórico do planejamento no Estado pós-fusão, evidenciando 
a ausência de uma abordagem territorial integrada das políticas setoriais com vistas à redu-
ção das desigualdades regionais. Na sequência, apresenta as “Regiões de Governo do Estado 
do Rio de Janeiro” e o uso da regionalização pelas secretarias de estado (educação, saúde, se-
gurança, meio ambiente, turismo, agricultura e pecuária). Conclui com uma reflexão sobre os 
desafios do planejamento integrado para o desenvolvimento regional. O Anexo II apresenta 
a “Programação Setorial do Poder Executivo”, com a revisão do detalhamento dos programas 
finalísticos de cada uma das 10 secretarias estaduais. O Anexo III compreende a “Programação 
das empresas independentes” (Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, e Imprensa 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro). O Anexo IV trata da “Programação dos demais poderes” do 
Estado (Assembléia Legislativa – ALERJ, Tribunal de Contas – TCE-RJ,Tribunal de Justiça – TJRJ, 
Ministério Público – MPRJ).

2.3.  Identificação dos entrevistados

Foram realizadas entrevistas com atores dos principais segmentos envolvidos no proces-
so de elaboração, monitoramento e avaliação do PPA 2012-2015. Na Secretaria Estadual de 
Planejamento e Gestão (SEPLAG), responsável por planejar e coordenar a elaboração, o 
acompanhamento e o controle de planos, programas e projetos globais e regionais 
da ação governamental, com duração anual e plurianual, foram realizadas entrevistas 
estruturadas e reuniões com assessores e gestores do PPA 2012-2015. Com vistas a obter 
maior detalhamento dos ciclos de planejamento nas áreas prioritárias do Governo, foram 
entrevistados membros das Comissões Setoriais de Saúde e de Segurança. Na Assembléia 
Legislativa foram entrevistados dois deputados da oposição, além de um técnico parlamentar 
especialista em planejamento da base aliada e um assessor parlamentar da oposição. Foram 
solicitadas entrevistas com dois deputados da base aliada, mas não houve confirmação por 
parte dos parlamentares.

Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG:

01) Entrevista  – Coordenadora de Planejamento 
Função: Coordenadoria de Instrumentos Institucionais de Planejamento (COPLA), vinculada 
à Superintendência de Planejamento Institucional (SUPLI)/ Subsecretaria de Planejamento 
(SUBPL).
Tipo de entrevista: questionário estruturado
Data: 24.07.2013

02) Entrevista – Superintendente de Planejamento Institucional (SUPLI), vinculada à Subse-
cretaria de Planejamento (SUBPL)
Função: Coordenadora do PPA no Estado do Rio de Janeiro.
Técnicos presentes na entrevista: Maria Alice Carvalho (Coordenadora da pesquisa, CEPERJ), 
Wagner Santos (Coordenador de Planejamento da SEPLAG); Maria Alice Miranda (bolsista do 
IPEA).
Tipo de entrevista: semi-estruturada. Gravada.
Data: 31 de julho e 8 de agosto de 2012.
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03) Entrevista – Gestora  Pública da  Coordenação de Planejamento
Coordenadoria de Instrumentos Institucionais de Planejamento (COPLA), vinculada à Superin-
tendência de Planejamento Institucional (SUPLI)/ Subsecretaria de Planejamento (SUBPL).Tipo 
de entrevista: questionário estruturado
Data: 24.07.2013
04) Reunião - Com a equipe do CEEP/CEPERJ e Assessores da SEPLAG
Data: 16.08.2012

05) Reunião ampliada com a presença da Subsecretária de Planejamento, da Diretora do 
Centro de Estatística, Estudos e Pesquisas do CEPERJ, da Coordenadora da Pesquisa Plane-
jamento e Gestão – Rede IPEA, dois Superintendentes e um Assessor de Planejamento, sobre 
o documento apresentado em Brasília na segunda oficina do IPEA.
Local: SEPLAG
Data: 27.12.2012

Comissões Setoriais:

06) Entrevista – Superintendente de Orçamento da Secretaria de Saúde (SES) – Coordenado-
ra da Execução Orçamentária da Secretaria Executiva da SES  e duas assessoras técnicas da 
Assessoria de Planejamento - Secretaria Geral da Secretaria Estadual de Saúde
Função: Membros da Comissão Setorial da Saúde
Participantes na entrevista: Coordenação de Planejamento da Subsecretaria - SEPLAG ; Asses-
sora da Subsecretaria de planejamento - SEPLAG ; Técnico do CEEP/CEPERJ ; Coordenadora do 
Projeto PLANEJAMENTO E GESTÃO – CEEP/CEPERJ
Tipo de entrevista: semi-estruturada (roteiro) - Gravada
Data: 22.01.2013

07) Entrevista – Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Subsecretário 
de Segurança Pública
Função: Membro da Comissão Setorial de Segurança
Participantes na entrevista: Assessor da Subsecretaria de Planejamento (SEPLAG), bolsista do 
IPEA para o Projeto.
Tipo de entrevista: semi-estruturada (roteiro)
Data: 11.01.2013

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ):

08) Entrevista – Assessor Parlamentar especialista em  orçamento 
Partido: PT. 
Tipo de entrevista: não estruturada (roteiro)
Data: Data: 20/12/2012

09) Entrevista – Deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha
Partido: PSDB. Oposição. Reeleito para o terceiro mandato em 2010. Presidente da Comissão 
de Fiscalização Tributária, membro da Comissão de Constituição e Justiça, Líder da Bancada do 
PSDB.
Tipo de entrevista: semi-estruturada (roteiro) - Gravada
Data: 21.01.2013
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10) Entrevista – Deputada estadual Janira Rocha
Partido: PSOL. Oposição. Em seu primeiro mandato, é integrante das comissões de Orçamento 
e de Saúde.
Tipo de entrevista: semi-estruturada (roteiro)
Data:10.03.2013

11) Entrevista – Assessora parlamentar da Deputada estadual Janira Rocha, especialista em 
Orçamento 
Função: Economista e especialista em Orçamento.
Tipo de entrevista: semi-estruturada (roteiro) - Gravada
Data: 10/03/2013
Especialistas:

12) Entrevista – Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS (2010-2012), 
ex Secretária Municipal de Assistência Social de Niterói, ex-Presidente do Conselho Regional 
de Serviço Social.
Tipo de entrevista: semi-estruturada (roteiro) - Gravada
Data: 28.01.2013

13) Entrevista - Secretário de Planejamento do primeiro Governo Brizola e Subsecretário de 
Ciência e Tecnologia do segundo Governo Brizola.
Tipo de entrevista: semi-estruturada (roteiro) - Gravada
Data: 04.03.2013

2.4. Bases de dados utilizados na pesquisa e no PPA

Não foram utilizados dados secundários ao longo da pesquisa. Entretanto, cabe destacar a base de dados secun-
dários utilizada na elaboração do PPA 2012-2015.

Os principais dados secundários utilizados na elaboração do PPA são apresentados no Anexo 3 do documento, 
“Contextualização estratégica”, que é composto de cinco capítulos: Cenário Macroeconômico e Estratégias de De-
senvolvimento, Finanças Públicas do Estado, Oportunidades e Parcerias, Dimensão Territorial do Planejamento 
e Macro-objetivos e Objetivos Setoriais. Segundo o documento, constituem “referenciais básicos com vistas ao 
perfil reflexivo proposto pelo PPA, de modo a torná-lo um documento vivo e aberto ao debate” (p.15).

O IBGE é a principal fonte dos dados utilizados para a construção do Cenário Macroeconômico, que são de natu-
reza variada: Contas Regionais do Brasil 2002-2008, Síntese de Indicadores Sociais, Pesquisa Mensal de Emprego, 
Pesquisa Mensal do Comércio, Pesquisa Industrial Anual e Mensal de Produção Física Regional. Dados de RAIS e 
Caged, do Ministério do Trabalho, também são apresentados, assim como os do Banco Central relativos à Balanço 
de Pagamento. 

O capítulo dedicado às Finanças Públicas do Estado partiu dos Demonstrativos Fiscais e Financeiros: balanços, 
relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal e informações complementares.  As principais fontes são a Secretaria 
Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZRJ) e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Mas também foram 
utilizadas as bases de dados do próprio IBGE (IPCA e ICMS), do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) 
e dos Tribunais de Contas.

As informações que embasam os diagnósticos são provenientes de registros administrativos 
estaduais e federais e pesquisas econômicas e sociais do IBGE, Censo e PNAD, e de outras fon-
tes, como o Anuário CEPERJ, DATASUS, INEP, FIRJAN, etc, que são apresentados no Anexo 4 do 
PPA 2012-2015.
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3. BREVE HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1975-2006)

A experiência da atividade de planejamento no Estado do Rio de Janeiro como racionalização 
de um processo social remonta efetivamente ao período da fusão do Estado da Guanabara 
com o antigo Estado do Rio de Janeiro, em 1975. Nesse período houve uma convergência para 
propor estratégias que pudessem superar os desequilíbrios históricos entre a “velha província” 
e a cidade do Rio de Janeiro, antiga capital do país. A integração política entre os dois Estados 
ensejou a discussão do planejamento, que esteve presente no nascimento do Governo do Es-
tado do Rio de Janeiro, assentada numa visão com ênfase sobre a realidade metropolitana e 
territorializada e que foi abandonada pelos vários governos após a fusão.

Governadores do Estado do Rio de Janeiro e Planos de Longo Prazo
1975-2011

Floriano Peixoto Faria Limahj 1975-1979 I Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado 
do Rio de Janeiro – I PLANRIO (1976-1979)

Antônio de Pádua Chagas Freitas 1979-1983 Plano de Desenvolvimento Econômico e Social (1979)

Leonel de Moura Brizola 1983-1987 Projeto Rio – Ano 2000 (1985-2000)

Programa Especial de Educação (PEE)

Wellington Moreira Franco 1987-1991 Plano de Desenvolvimento Econômico e Social da Adminis-
tração Moreira Franco (1988-1991)

Leonel de Moura Brizola – Nilo Batista 1991-1994 II Programa Especial de Educação (PEE)

Programa de Despoluição da Baía de Guanabara

Marcello Nunes de Alencar 1995-1998 Plano Plurianual 1996-1999

Programa Estadual de Desestatização

Anthony Garotinho – Benedita da Silva 1999-2002 Plano Plurianual 2000-2003

Planejamento Participativo / Planejamento Estratégico Situa-
cional (PES)

Rosinha Garotinho 2003-2006 Plano Plurianual 2004-2007

Sérgio Cabral 2007-2010 Plano Estratégico 2007-2010

PPA 2008-2011, incluindo Diretrizes Estratégicas.

Sérgio Cabral 2011- Plano Estratégico 2012-2031

PPA 2012-2015

No Governo Faria Lima foi criada a Secretaria de Planejamento e apresentado o “I Plano de 
Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro – I PLANRIO”, para o período 
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1976-79, posteriormente transformado na Lei Estadual nº 53 de 10 de junho de 1976. A impor-
tância desse primeiro plano foi sua ênfase territorial, adotando um planejamento centralizado 
e integrado no âmbito governamental, setorial e espacial.

O I PLANRIO instituiu a divisão do Estado em seis Regiões-Programa. Foi também criado o 
Sistema de Informações para o Planejamento Estadual (SIPE), gerando informações ao nível 
global, setorial, regional ou local para ajustar ações setoriais às diretrizes gerais do Governo. 
No âmbito da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral (SECPLAN), duas fundações 
passaram a apoiar o planejamento estadual voltado para um desenvolvimento equilibrado do 
novo Estado: a Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
(FUNDREM) com atribuições de elaboração e coordenação de programas e projetos para a Re-
gião Metropolitana do Rio de Janeiro; e a Fundação Instituto de Desenvolvimento Econômico 
e Social do Rio de Janeiro (FIDERJ), com atribuições de estudo, pesquisa e análise da realidade 
física, econômica e social para o planejamento global do Estado4. A FUNDREM foi uma espécie 
de agência centralizadora das políticas públicas para a região metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo a Superintendente de Planejamento Institucional da SEPLAG5, há mais de 40 anos no 
setor de planejamento do Estado, a administração do almirante Faria Lima, nomeado pelo en-
tão Presidente Ernesto Geisel, apesar de representante de um período discricionário da política 
nacional, ficou marcada como uma gestão eminentemente técnica, referência recorrente do 
pensamento sobre planejamento territorializado no Estado.

O deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha (PSDB)6 lembra que o município do Rio de Janeiro tem 
uma experiência de planejamento de longo prazo desde a época do antigo Distrito Federal, 
com o Plano Agache, em 19307. Posteriormente, o Plano Diretor de Carlos Lacerda (1964) teve 
alguma significação por compreender projeções numéricas de crescimento demográfico, sis-
tema viário e outros. Com a fusão do Estado, o Governador Faria Lima trouxe uma equipe de 
técnicos especializados para a FUNDREM, recém-criada, e para as secretarias de estado, absor-
vendo as experiências municipais do Rio de Janeiro com os planos diretores. Ainda segundo 
o deputado, todos esses ganhos estratégicos perderam força nos anos posteriores. O Governo 
Chagas Freitas (1979-1983) adotou uma preocupação mais político eleitoral nas ações da ad-
ministração pública estadual e menos pautada em planejamento estratégico de longo prazo. 
Após a redemocratização e a Constituição de 1988, a FUNDREM, desprestigiada, segundo o 
deputado, como entulho autoritário , foi extinta no Governo de Moreira Franco. Os políticos 
governantes adotaram o discurso contra o planejamento e a favor do “fazejamento”. E o pla-
nejamento, no sentido da visão territorial do Estado, deixou de existir. A própria Secretaria de 
Planejamento se transformou, gradativamente, numa Secretaria única e exclusivamente orça-
mentária, receptora das propostas das diversas pastas da administração pública para compati-
bilização geral. Para o deputado, o processo se inverteu, a Secretaria de Planejamento deixou 
de promover estudos e adotar a vanguarda nas propostas de governo e passou apenas a com-
por a “colcha de retalhos” que cada órgão executor encaminha.

A década de 1980 é caracterizada como um período de poucos repasses voluntários de re-
cursos da União para o Estado do Rio de Janeiro, afetando a capacidade de planejamento de 
médio e longo prazo. Apesar das dificuldades financeiras do Estado pós-fusão, Chagas Freitas 

4   Ver “Planejamento Regional no Estado do Rio de Janeiro”. SEPLAG/SUBPL: PPA/RJ 2012-2015 – Revisão 2013. Anexo I, Vol. I. Rio de Janeiro, 
2013: p.13-14.
5   Entrevistas realizadas em 31/07 e 8/8/2012.
6   Entrevista realizada em 21.01.2013.
7   Primeiro Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro. PREFEITURA DO DISTRICTO FEDERAL; AGACHE, A. Cidade do Rio de 
Janeiro: Extensão- Remodelação-Embellezamento. Paris: Foyer Brésilien, 1930.
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apresentou um conjunto de metas para sua administração por meio do Plano de Desenvol-
vimento Econômico e Social, de novembro de 1979. O Plano estava dividido em três partes: 
condicionantes externos e internos; diagnóstico sócio-econômico do estado e metodologia 
de ação para alcançar os objetivos gerais do governo; e um conjunto de programas prioritários 
para diferentes áreas8. 

“São definidos os seguintes objetivos gerais do governo: melhoria das condições 
sociais e econômicas da população; elevação de taxa de investimentos do estado; 
estímulos à iniciativa privada; controle da poluição ambiental, e preservação do 
patrimônio natural do estado e ocupação racional do território.” (FREIRE, 1999: 203)

Os pressupostos gerais do plano de desenvolvimento de Chagas Freitas são característicos da 
chamada “era do planejamento”, com linguagem eminentemente técnica e alusões ao “plane-
jamento científico”, e soluções que exigem ação exclusiva do poder público, numa visão do 
Estado como agente planificador e regulador das forças do mercado:

“Não há maiores referências a parcerias ou a qualquer outra forma de atuação da 
sociedade civil no processo de desenvolvimento econômico e social do estado.” 
(FREIRE, 1999: 203)

Entretanto, a crítica situação financeira da capital e do estado, decorrente do contexto da fusão, 
é o principal foco do Plano, sem grandes perspectivas de futuro:

“Os programas e projetos são apresentados de forma muito genérica. Não há interesse 
em comprometer o poder público com maiores gastos. O que existe na verdade é a 
clara intenção de apresentar uma administração austera e ciente das dificuldades do 
momento.” (FREIRE, 1999: 203-204)

 
Envidando esforços, Chagas Freitas conseguiu o auxílio de agências federais com recursos para 
implementar duas metas prioritárias: a continuidade das obras do metrô e o estabelecimento 
de uma infraestrutura de serviços básicos em municípios fluminenses, onde o esquema eleito-
ral chavista se mostrou mais forte.

Com a redemocratização, Leonel de Moura Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro em 
1982, particularmente apoiado nos votos da Região Metropolitana. O plano de governo para o 
período 1984-87 se opôs ao estilo tecnocrático que, segundo o governador, havia conduzido a 
um quadro de afastamento entre a vontade do povo e a atitude dos governantes. O foco da ad-
ministração de Brizola foi o Programa Especial de Educação (PEE) com o modelo de educação 
em tempo integral e a criação dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP). A situação 
econômica desfavorável do Estado, agravada pela dificuldade de obtenção de recursos fede-
rais, tendo em vista a posição do governador de enfrentamento ao Governo Federal, resultou 
em intervenções marcadamente pontuais ou setoriais, atendendo demandas das populações 
menos favorecidas. 

Foi nesse período que se promoveu a primeira reforma da estrutura administrativa do Estado 
pós-fusão. Cabe destacar, ainda, o “Projeto Rio - Ano 2000”9, um exercício quantitativo e quali-
tativo de construção de cenários futuros, com horizonte de quinze anos (1985-2000), realizado 
por meio de um convênio entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

8   Ver FREIRE, Américo. “O governador do estado do Rio de Janeiro”. In: SARMENTO, Carlos Eduardo (org.) Chagas Freitas. Rio 
de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, ALERJ, 1999: 195-245.
9   Rio de Janeiro: “Projeto Rio – Ano 2000: Relatório Final”. Rio de Janeiro:SECPLAN, Fevereiro de 1987. 
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(FAPERJ) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Controle (SECPLAN) por uma equipe de 13 
técnicos e dois assessores, sob coordenação geral de Yedda Botelho Salles. Esse Projeto adotou 
o modelo de experimentação numérica de Oscar Varsavsky (Modelo Numex)10, que permite 
ensaiar diferentes estilos de desenvolvimento:

“No caso da aplicação ao Estado do Rio de Janeiro, formulou-se um cenário ‘laissez 
faire’, caracterizado pela projeção de dados históricos, isto é, um futuro desprovido 
de ações do Governo de forte conteúdo social. Definiu-se, então, uma evolução 
moderadamente consumista para a população do Estado, cuja inviabilidade foi 
constatada, conforme se relata. Essa aplicação consistiu, portanto, em examinar as 
conotações que teria – para distintos aspectos essenciais – uma projeção, durante 15 
anos, das estruturas e modalidades características do atual processo de crescimento. 
Como se trata de prolongar no tempo a evolução que se vem registrando, supôs-se que 
todos os parâmetros técnicos conservaram suas tendências históricas. Os resultados 
são dramáticos, a ponto de podermos caracterizar essa evolução como catastrófica.” 
(Projeto Rio – Ano 2000: 15)

O segundo Governo de Leonel Brizola (1991-1994) manteve a mesma lógica do planejamento 
adotado no primeiro mandato, de atendimento das necessidades sociais da sociedade flumi-
nense, com foco na educação como fator prioritário para a autonomia e participação igualitária 
da sociedade, com destaque para o Programa Especial de Educação, interrompido no Governo 
Moreira Franco, os Centros Integrados de Ensino Público (CIEPs), os Ginásios Públicos e a cria-
ção da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).

Os instrumentos de planejamento utilizados hoje (PPA, LDO e LOA) foram introduzidos pela 
Constituição Federal de 1988, durante o Governo de Moreira Franco no Rio de Janeiro (1987-
1991). Por oposição ao “planejamento discursivo” de Brizola, o Plano de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social da Administração Moreira Franco para o período 1988-1991 embasou-se na 
realização de diagnósticos da realidade econômica. Foram apresentados programas com cus-
tos definidos, compatibilizados com a proposta orçamentária para 1988 e com o Orçamento 
Plurianual de investimento. O objetivo desse planejamento seria o de “fundamentar a análise e 
a seleção dos investimentos públicos estaduais, evitar a duplicação de esforços e o desperdício 
de recursos e promover a integração e cooperação entre as ações projetadas” (Plano de Desen-
volvimento Econômico e Social 1988-1991).

3.1. Reforma gerencial do Estado

Alinhado com o Governo Federal, o Governo de Marcello Alencar (1995-1998) ingressou no 
processo da Reforma Gerencial do Estado impulsionada por Bresser Pereira no Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), durante a presidência de Fernando Henri-
que Cardoso.11 O Programa Estadual de Desestatização do Governo Marcello Alencar privati-
zou diversas empresas estatais do setor de transporte público (ônibus, metrô, trens de subúr-

10   Oscar Varsavsky, matemático argentino, elaborou modelos matemáticos aplicados às ciências sociais, desenvolvendo um 
método de simulação computacional denominado Experimentação Numérica. Este Modelo foi aplicado à Venezuela pelo 
“Grupo de Modelos Matemáticos”, do “Centro de Estudios del Desarrollo”, da Universidade Central de Venezuela, na década de 
1970. O modelo adota a linguagem matemática (“a única suficientemente precisa e ampla para expressar tão grande número 
de variáveis em suas conexões e evoluções temporais”) e é apto a processamento computacional (Projeto Rio – Ano 2000: 16).
11   Ver BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. “Do Estado Patrimonial ao Gerencial”. IN: Pinheiro, Wilheim e Sachs (orgs.), Brasil: Um Século de 
Transformações. S. Paulo: Cia. das Letras, 2001: 222-259.
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bio, barcas, terminais rodoviários), de gás (Companhia Estadual de Gás – CEG), de eletricidade 
(Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro – CERJ), e do setor bancário (BANER-
J).12

Durante a administração de Marcello Alencar, na segunda metade dos anos 1990, a economia 
fluminense mostra sinais de recuperação econômica, interrompendo a trajetória de esvazia-
mento econômico regional, alavancada especialmente pela expansão da atividade petrolífe-
ra13.

A Reforma Gerencial de 1995 resultou na adoção de um novo modelo de administração voltada 
para resultados, ou “modelo gerencial”, fundado no princípio da eficiência, e novas instituições 
normativas fundamentais foram criadas através da Emenda Constitucional Nº 19/9814. 

Decorrem desta Reforma, também, inovações na sistemática de planejamento, centradas no 
PPA. Modificações importantes na modernização dos processos de planejamento e orçamen-
to nos três níveis da federação (Municípios, Estados e União) com vistas a uma administração 
menos burocrática e mais gerencial, orientada para resultados, foram instituídas através do 
Decreto Nº 2829/98 (que estabeleceu normas para a elaboração e execução do PPA e dos Or-
çamentos) e pela Portaria Nº 42 do Ministério do Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999.  

A Portaria Nº 42 atualiza a discriminação da despesa por funções de que tratam o inciso I, do 
parágrafo 1º, do art. 2º, e do parágrafo 2º, do art. 8º, ambos da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 
1964, estabelecendo conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade, operações 
especiais e outras providências. O disposto nesta Portaria se aplicou aos orçamentos da União, 
dos Estados e do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2000 e seguintes, e aos Municí-
pios a partir do exercício financeiro de 2002. 

Segundo conceituação da Portaria Nº 42, entende-se por programa o instrumento de orga-
nização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo 
mensurado através de indicadores estabelecidos no plano plurianual; projeto o instrumen-
to de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de 
operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão 
ou o aperfeiçoamento da ação de governo; e atividade o instrumento de programação para 
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam 
de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da 
ação de governo. A Portaria estabelece, também, que cada ente federado, através de atos pró-
prios, deverá organizar suas estruturas de programas, códigos e identificação. Essa reforma 
funcional-programática privilegiou o aspecto gerencial dos planos e orçamentos, retirando da 
estrutura o conteúdo classificador, representado pelo rol das funções, que, juntamente com as 
subfunções, constituirá uma classificação independente dos programas. 

Segundo gestores do PPA-RJ 2012-2015, da SUPL/SEPLAG, essa nova metodologia foi desen-
volvida por José Paulo Silveira15, então Secretário de Planejamento do Ministério do Planeja-

12   Ver PINTO, Francisco Antonio Caldas de Andrade; CASTELLO BRANCO, José Eduardo Sabóia; AZEM, Paula Lemos. “A Reforma Gerencial no Estado 
do Rio de Janeiro”. Apresentado no II Congresso Consad de Gestão Pública – Painel 51: MacropolíticadegestãonosEstadosRealizadoemmaiode2009. 
(http://www.escoladegoverno.pr.gov.br/arquivos/File/Material_%20CONSAD/paineis_II_congresso_consad/painel_51/a_reforma_gerencial_
no_estado_do_rj.pdf )
13   Ver SILVA, Robson Dias da: “A economia do Rio de Janeiro na década de 90”. In: Revista de Economia Fluminense. Rio de 
Janeiro, Fundação CIDE: Ano I, Nº 3, Maio 2005: 12 – 21.
14   Ver ABRUCIO, Fernando Luiz. “Trajetória recente da gestão pública brasileira: um balanço crítico e a renovação da agenda 
de reformas”. Revista de Administração Pública – RAP. Rio de Janeiro, Edição Especial Comemorativa 1967-2007, 2007: 67-86. 
Disponível em <http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/59.pdf> Acesso em 18/02/2013.
15   Paulo Silveira participou, anos depois, da construção do planejamento estratégico do Estado do Rio de Janeiro, como sócio 
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mento, Orçamento e Gestão. Na época, técnicos de todas as unidades da Federação participa-
ram de inúmeras oficinas na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) para equalizar o 
conhecimento na nova metodologia de construção do Planejamento.

3.2. A experiência do planejamento participativo

Foi apenas em 1999, no Governo de Anthony Garotinho (1999-2002), que a nova metodologia 
passou a ser adotada para a construção do PPA estadual: programa, objetivos que definem 
ações e seus respectivos produtos e as metas dos produtos, associando o PPA ao Orçamento.

Eleito com apoio de Leonel Brizola e de uma coalizão de partidos de esquerda (PDT, PT, PSB 
e PCdoB), o Governador Garotinho adotou uma modalidade de Orçamento Participativo no 
início de seu governo. Jorge Bittar, deputado estadual pelo PT, foi nomeado secretário de Pla-
nejamento do Estado e no primeiro ano de governo foi o responsável por esta ação.

O PPA elaborado no primeiro ano de governo adotou como base o Planejamento Estratégico 
Situacional (PES), do economista chileno Carlos Matus, na concepção de seus programas e ên-
fase no planejamento regional.16 Sob a coordenação da Secretaria de Planejamento, o PPA foi 
construído com a participação ativa de todas as secretarias de Estado.

“(...) os investimentos públicos e privados têm de estar voltados para o combate à 
exclusão social, à melhoria da distribuição de renda e das atividades econômicas, à 
preservação do meio ambiente, bem como à democratização do acesso à saúde e à 
educação públicas de qualidade, entre outros. Foi inclusive com tais propósitos que 
adveio o Plano Rio – Desenvolvimento Humano, a partir de diálogo com o Governo 
Federal, com os Prefeitos e diversos segmentos da sociedade, em todas as regiões do 
Estado, num processo participativo, que permitiu recolher importantes contribuições 
que se somaram àquelas oriundas da elaboração técnica do Governo. O resultado foi a 
construção de um plano multifacetado, que procurou situar o Estado do Rio de Janeiro 
no cenário nacional e do próprio Mercosul, identificando projetos estruturantes para 
cada região do Estado e contemplando programas setoriais e multissetoriais, tudo 
em conformidade com o desafio de promover o desenvolvimento humano.” (Anthony 
Garotinho, Mensagem do governador à ALERJ, apresentação do Projeto de Lei Nº 
959/99, dispõe sobre o Plano Plurianual de 2000/2003. Rio de Janeiro, 30 de setembro 
de 1999.)

Ainda em 1999, o PT rompeu a aliança com o Governo Garotinho e a coordenação do planeja-
mento participativo perdeu força. Em 2000, o governador rompeu também com Leonel Brizola 
e ingressou no PSB. 

A Superintendente de Planejamento Institucional (SUPLI), da SEPLAG, com longa experiência 
no planejamento do Estado, informou, em entrevista realizada para este projeto, que a equi-
pe de planejamento na época criou um sistema próprio para acompanhamento das ações do 
PPA que durou até 2001. Até aquele momento, o planejamento participativo não tinha sido 
desarticulado totalmente e representantes dos municípios e de outros segmentos mantinham 
oficialmente uma participação, causando muita desorientação política. Falando sobre o plane-

da empresa Macroplan, que prestou consultoria ao Governo de Sérgio Cabral.
16   Ver “Planejamento Regional no Estado do Rio de Janeiro”. SEPLAG/SUBPL: PPA/RJ 2012-2015 – Revisão 2013. Anexo I, Vol. I. 
Rio de Janeiro, 2013: 18.
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jamento participativo, a entrevistada relatou dificuldades no processo. As equipes de discussão 
do planejamento, governamentais e não governamentais, não se entendiam e disputavam o 
papel oficial de controle das obras e ações do Governo.

Em 2000, foi criada a Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio, também denominada Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), que tem como objetivo regular os artigos 163 a 169 do Capítu-
lo II do Título VI da Constituição Federal. Estabeleceu normas de finanças públicas voltadas à 
responsabilidade fiscal, dando ênfase às ações de planejamento, controle e transparência dos 
atos das gestões públicas para um período de quatro anos, nos três níveis: municipal, estadual 
e federal. Com reflexos diretos na administração pública, a LRF inseriu novas obrigações aos 
gestores com relação às diretrizes orçamentárias e às leis orçamentárias anuais. O único artigo 
da LRF que trataria do Plano Plurianual foi vetado pelo então Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e, sobre o tema, continuou vigorando a legislação precedente.17 No que se refere ao 
PPA, de qualquer forma, a LRF estabelece a compatibilização da Lei de Orçamento (LOA) com o 
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A estreita vinculação do planejamento com o orçamento, como definido pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, num primeiro momento, não foi adotada no Rio de Janeiro. Antes de deixar 
o Governo para se candidatar a Presidente da República, Garotinho decidiu desalojar o setor 
de planejamento retirando-o para outra área de governo. A Secretaria passou a se chamar Se-
cretaria de Controle, com a responsabilidade de controle do orçamento. Com perda de status 
dentro do Governo, o planejamento, por sua vez, compôs uma nova Secretaria de Planejamen-
to e Desenvolvimento Econômico, alocando as ações de planejamento e orçamento em dois 
órgãos diferentes.

No governo seguinte, de Rosinha Garotinho (2003-2006), as funções de planejamento retorna-
ram à Secretaria de Controle e Gestão, onde foi criada uma subsecretaria com essa finalidade. 
Na Secretaria de Controle havia um sistema de gerenciamento do orçamento, o Sistema Inte-
grado de Gestão Orçamentária (SIGO). A Secretaria de Controle alojou o planejamento até o fim 
daquele período de Governo. Esse período de gestão da governadora Rosinha ficou marcado 
como uma continuidade do Governo Garotinho, mantendo como “eixos prioritários de atua-
ção a implementação de ações de combate à pobreza e à exclusão social associadas a ações 
setoriais que exigem uma atuação permanente e sistemática na oferta de serviços de saúde, 
educação e segurança pública” (Rosinha Garotinho, Mensagem da governadora à ALERJ, apre-
sentação do Projeto de Lei Nº 2018/2004, que dispõe sobre a revisão do PPA 2004/2007, em 30 
de setembro de 2004).

Os principais destaques da Administração de Garotinho foram: a renegociação com o Governo 
Federal do pagamento da dívida do estado e os investimentos no interior, novo polo dinâmico 
da economia fluminense (Macaé e Rio das Ostras, com o setor petroleiro; Angra dos Reis, com 
a indústria naval; Resende Porto Real com a indústria automobilística; o polo gás-químico em 
Caxias, etc.).

A forma como se deu a fusão do antigo Estado do Rio de Janeiro, velha província, com o Estado 
da Guanabara, cidade do Rio de Janeiro, em 1975, não propiciou uma efetiva integração do ter-
ritório fluminense. A década inicial do Século XXI, ao contrário, foi marcada por uma política 
econômica e social voltada para a articulação do desenvolvimento integral do estado.

17  Ver BIRCK, Luiz Gilberto; SHIKIDA, Francisco Assis; SCHALLENBERGER, Erneldo. “O Município na Lei de Responsabilidade 
Fiscal”. In: Revista Brasileira de Gestão de Negócios – FECAP. Ano 6, Nº 16, Dezembro de 2004: 15-28. (http://200.169.97.104/
seer/index.php/RBGN/article/viewFile/25/23)
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Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro passa por uma fase de grandes investimentos, certa-
mente a maior de sua história recente. Fatores estruturais e conjunturais explicam esse novo 
ciclo. O crescente conhecimento e interesse pela Bacia de Campos – a maior do Brasil – de onde 
se retiram 85% do petróleo brasileiro, a extraordinária demanda internacional por commodi-
ties siderúrgicas, a proximidade de mercados que concentram quase 70% do PIB brasileiro e a 
disponibilidade de vastas retroáreas, próximas da zona costeira, explicam a maior parte dos 
investimentos contratados ou previstos para o Estado, que somam mais de R$100 bilhões. 
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4. CONTEXTO POLÍTICO E ANTECEDENTES 
DA ATIVIDADE PLANEJADORA DO PPA 

2012-2015S

 
Análises do processo histórico convergem para o fato de que o Rio de Janeiro sofreu fratura de 
sua dinâmica institucional com a mudança da capital para Brasília, mas que só se daria conta 
nos anos 8018 Este processo de erosão econômica pós 1960 foi acentuado com a fusão do Esta-
do da Guanabara com o antigo Estado do Rio de Janeiro e as políticas não foram estruturadas, 
levando-se em conta o processo histórico e suas potencialidades. A crise econômica dos anos 
80 e a visão dos anos 90 “teriam impedido uma necessária articulação entre uma política rea-
lizada regionalmente e as ações federais na região, mantendo-se o processo iniciado nos anos 
1960, quando os fatores de divergência superariam os de convergência”.19 O planejamento 
mais recente apresenta programas de grande envergadura com destaque para a preparação 
para sediar a Copa em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, grandes obras viárias como o Arco 
Metropolitano e em especial os de infraestrutura e transporte, com a compra de novos trens 
e o metro (Linha 4) na Barra da Tijuca. Quanto ao interior, o enfoque no planejamento atual é 
no sentido de superar gargalos logísticos da produção regional e desonerar a transferência de 
cargas de um modal para outros (PPA 2012-2015).

4.1. Contexto político do atual Governo

O PPA 2012-2015 do Estado do Rio de Janeiro foi elaborado no contexto do segundo governo 
de Sérgio Cabral (2011-2014), reeleito governador pelo PMDB no primeiro turno das eleições 
de 2010 com mais de 66% do total dos votos válidos20. 

Apoiada por uma ampla coligação reunindo 16 partidos políticos (PP / PDT / PT / PTB / PMDB 
/ PSL / PTN / PSC / PSDC / PRTB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PCdoB), intitulada “Juntos pelo 
Rio”, a candidatura de Sérgio Cabral teve como adversários os candidatos do PSTU (Cyro Gar-
cia), do PCB (Eduardo Gonçalves Serra), do PSOL (Jefferson Moura), e das coligações PR/PTdoB 
(Fernando Peregrino) e PPS/DEM/PV/PSDB (Fernando Gabeira), segundo colocado, com quase 
21% dos votos válidos.

Na mesma eleição, a base governista na Assembléia Legislativa foi reduzida em relação à legis-
latura anterior. O PMDB, partido do governador, apesar de manter a maior bancada da Casa, 
elegeu 12 deputados estaduais, sete a menos do que a bancada partidária no mandato ante-

18   SILVA, Mauro Osório. Rio Nacional, Rio Local: Mitos e Visões Sobre a Crise Carioca e Fluminense. Rio de Janeiro: SENAC, 2005: 
59.
19   Idem ibidem
20   TER-RJ, Resultado das Eleições de 2010 por UF: 10/12/2010 / 17:39:39 / Gerenciamento 2010 / Eleições 2010 / 1º Turno. (http://
www.tre-rj.gov.br/site_novo/eleicoes/2010/resultado2010/result_2010.jsp) 
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rior. Entretanto, o resultado da composição da nova Assembléia Legislativa, integrada por 70 
Deputados, conferiu maioria à base aliada do governador, conforme quadro a seguir. 

ELEIÇÕES 2010
Composição da Assembléia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro
Deputado estadual

Partido / Coligação Nº de deputa-
dos eleitos

PMDB 12

PDT 11

PR 9

PPS/DEM/PSDB 8

PT 6

PMN/PSB 5

PSC 3

PSL/PRTB 2

PTB/PSDC 2

PRB 2

PP 2

PV 2

PSOL 2

PTN/PHS 1

PRP 1

PCdoB 1

PTdoB 1

PSTU 0

PCB 0

PTC 0

Total 70

Fonte: TRE-RJ.21

O PDT foi o partido que teve o maior crescimento de bancada na ALERJ, subindo de seis para 
11 deputados estaduais. Contando os 16 partidos que apoiaram a reeleição do governador, a 
bancada governista deveria totalizar 46 deputados em sua base, um a menos para obter dois 
terços da ALERJ. No entanto, alguns deputados da coligação “Juntos Pelo Rio” não apoiaram o 
governador. Por outro lado, membros dos partidos adversários eram seus aliados pessoais22. 

Entre os partidos adversários durante a campanha eleitoral, o PSDB e o DEM tiveram suas ban-
cadas reduzidas na nova legislatura. O PSDB caiu de cinco para quatro deputados e o DEM de 

21    Resultado das Eleições de 2010 por UF: 10/12/2010 / 17:39:39 / Gerenciamento 2010 / Eleições 2010 / 1º Turno. In: www.tre-rj.gov.br/
site_novo/eleicoes/2010/resultado2010/result_2010.jsp
22   João Pequeno, “PMDB perde sete na ALERJ, Cabral conta com aliados de fora”. 4/10/2010, atualizado às 14h32. In: noticias.
terra.com.br/eleicoes/2010/noticias
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três para um deputado eleito. O PR, o PV e o PSOL aumentaram sua representação na Casa: o PR 
aumentou sua bancada de seis para nove deputados; sem representação anterior, o PV elegeu 
dois deputados; e o PSOL aumentou de um para dois sua bancada.

Com a criação do Partido Social Democrático (PSD) em 2011, a composição partidária atual da 
ALERJ sofreu grande alteração e está resumida no quadro a seguir:

Composição da Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro

Fevereiro de 2013

Partido Nº de deputados

PSD 12

PMDB 11

PDT 8

PT 6

PSB 5

PR 4

PSC 3

PSDB 3

PP 2

PSDC 2

PRB 2

PSOL 2

PPS 2

PV 2

PCdoB 1

PTdoB 1

PTN 1

PSL 1

PRTB 1

PEN 1

Total 70

Fonte: Site da ALERJ23.

A maior bancada partidária na ALERJ passou a ser a do PSD, que assumiu aliança com o Governador 
Sérgio Cabral no Rio de Janeiro. Os partidos com posição interna de oposição ao atual governo são o 
PSDB, o PSOL e o PR. Na maioria das votações, entretanto, alguns deputados do PPS, do PDT e do PP 
votam com a oposição.

Segundo o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha (PSDB), em entrevista realizada para esta 
pesquisa no início de 2013, a composição atual da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro compreende 
uma bancada de 58 deputados da situação e apenas 12 da oposição.

Tendo em vista o cenário de discussões sobre temas relacionados à Copa de 2014 e às Olimpíadas de 

23       In: www.alerj.rj.gov.br/deputados2.htm, consulta em 18/02/2013.
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2016, alguns analistas políticos consideram o perfil da oposição na ALERJ como mais propositivo. Uma 
oposição mais sistemática ao Governo é exercida por parlamentares do PR.24

Em seu discurso de posse na ALERJ, em 1º de janeiro de 2011, o governador menciona os prin-
cipais resultados de seu Governo anterior, a prioridade para a área de segurança e a organi-
zação das finanças públicas, e atribui o sucesso das realizações de governo, legitimadas pelo 
povo nas urnas, ao trabalho realizado em equipe, à reorganização orçamentária e financeira 
do Estado, às parcerias com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com a União e com o apoio do 
Legislativo estadual. 

 “Não há como governar um Estado com 16 milhões de habitantes, eu diria que não 
há como governar nenhuma instituição pública, nenhuma cidade, nenhum estado, 
nenhum país, se não acreditarmos em parceria; e eu vejo, diante de mim aqui, 
exatamente o que ocorreu nesses quatro anos: parceria. (...)

Nós construímos nesse Estado, Sr. Presidente, uma equipe, uma equipe de trabalho, 
uma equipe unida, uma equipe competente, a começar pela minha felicidade de ter 
tido, nessa primeira jornada e de ter nessa segunda jornada, o melhor Prefeito da 
história do Estado do Rio de Janeiro, o Luiz Fernando Pezão. (...) 

Isso, Srs. Deputados, é gestão, é time, é apoio do Tribunal de Justiça, é apoio do 
Parlamento (...)

Quando o Presidente Lula estendeu a mão para o Rio de Janeiro, isso seria traduzido em 
parceria. E parceria demanda reciprocidade, recursos. Como fazê-lo, se não tínhamos 
recursos? Tivemos que nos reorganizar orçamentária e financeiramente. O Deputado 
Edson Albertassi conhece o processo muito de perto, porque, como Presidente da 
Comissão de Orçamento, ele acompanhou a reorganização financeira do Estado. Não 
foi uma tarefa fácil. Não dá para implementar qualquer política pública se o Estado não 
tiver reorganizado.

Nós reorganizamos o Estado. O Estado tem suas contas em dia, os servidores recebem 
em dia, os fornecedores recebem em dia. Ninguém liga para o governador para saber 
quando vai receber. Entra na tela da Secretaria de Fazenda e verifica quando vai 
receber. Tem dia certo, mudou a cultura do Estado. E nós então pudemos pedir ao 
Presidente apoio com reciprocidade.”

(Discurso de posse do governador Sérgio Cabral na ALERJ, em 1º de janeiro de 2011)25

 
A característica de continuidade na gestão do atual Governo, anunciada naquele discurso de 
posse, é evidenciada no Plano de Governo 2011-2014, na manutenção das prioridades para as 
áreas de saúde e segurança, no Plano Estratégico 2012-2031, na composição das alianças polí-
ticas junto à ALERJ, nas parcerias com a administração pública do Município do Rio de Janeiro 
e com o Governo Federal, e na manutenção da equipe de governo.

24   Ver declaração do cientista político da PUC-Rio Ricardo Ismael. In: “Novos rumos à vista”. Jornal da ALERJ, Ano VIII N° 218 – Rio 
de Janeiro, de 1º a 15 de outubro de 2010, p. 3. (http://www.alerj.rj.gov.br/jornalalerj/jornalalerj218.pdf)
25   In: http://www.alerj.rj.gov.br/assuntos2.htm
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4.2. Modernização administrativa

O governador Sérgio Cabral foi eleito em dois mandatos consecutivos no Estado do Rio de 
Janeiro, o primeiro mandato entre 2007 e 2010 e o segundo para o período de 2011-2014. Du-
rante esse período foram elaborados dois PPAs: 2008-2011 e 2012-2015. Ambos adotam como 
linha de base as diretrizes extraídas de dois planos estratégicos de longo prazo, o primeiro para 
o período 2007-2010 e o segundo para o período de 2012-2031.

No primeiro mandato, o governador promoveu uma reforma administrativa, reduzindo a estru-
tura do Estado com o objetivo de melhorar e modernizar a gestão pública. Resultado da fusão 
entre as Secretarias de Controle e Gestão, de Planejamento e Integração Governamental e de 
Administração e Reestruturação, foi criada a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) 
pelo Decreto Nº 40.486, de 1º de janeiro de 2007, que estabeleceu a estrutura do Pode Execu-
tivo26.

Inspirado na “Reforma Gerencial” iniciada em 1995 na esfera federal, a ênfase da primeira administração de Sérgio 
Cabral foi promover uma grande modernização da gestão pública tornando o Estado mais eficiente. Além desse 
aspecto, o Governo promoveu o equilíbrio fiscal nas contas do Estado e uma maior integração entre o Governo do 
Estado, os Municípios e o Governo Federal.27 

Conforme mencionado anteriormente, o Estado do Rio de Janeiro havia ingressado nesse processo de reformas 
ainda durante o Governo de Marcello Alencar, quando foi implementado o Programa Estadual de Desestatização. 
O processo de mudanças profundas na administração pública estadual foi descontinuado nos governos poste-
riores, sendo retomado por Sérgio Cabral a partir de uma postura gradualista com foco em três grandes vetores: 
organizacional, fiscal e gestão da informação.28

No contexto organizacional, a primeira medida foi a elaboração do Plano Estratégico do Governo do Rio de Janeiro 
2007-2010 sob a coordenação da recém-criada SEPLAG, que contou com a consultoria e o apoio técnico da empre-
sa Macroplan Prospectiva Estratégica & Gestão. O Plano Estratégico 2007-2010 é composto por uma carteira de 43 
projetos estruturantes e prioritários e apresenta uma Visão de Futuro de longo prazo para o Rio de Janeiro, com 
horizonte de 2027. O PPA 2008-2011 foi estruturado com base neste Plano Estratégico. 

Além disso, logo no início do governo uma reforma administrativa reduziu de 32 para 19 o 
número de secretarias, reunindo atribuições correlatas em um mesmo órgão, como foi o caso 
na criação da SEPLAG, e houve a fusão de sete entidades da administração indireta que resulta-
ram em apenas três: Instituto do Ambiente (INEA), Fundação Centro Estadual de Formação de 
Pessoal, Estatística e Políticas Públicas do Rio de Janeiro (CEPERJ) e Fundo Único de Previdência 
Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência).

Durante o primeiro Governo de Cabral, a SEPLAG teve papel fundamental também no contexto 
da modernização da gestão de informação, reformulando e modernizando o modelo gerencial 
vigente com a implantação de três sistemas corporativos: o Sistema Integrado de Gestão de 
Aquisições - SIGA, Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH-RJ e Sistema de 
Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado – SISPAT-RJ. Com o objetivo de formar uma elite 
do funcionalismo para apoiar a gestão publica do Estado, foram criadas também no âmbito da 
SEPLAG as carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista de 
Planejamento e Orçamento.29

26   IN: http://www.rj.gov.br/web/seplag/exibeConteudo?article-id=163603
27   Ver: Plano de Governo do Rio de Janeiro 2011-2014 apresentado ao TRE pelo candidato à reeleição ao governo do Estado do 
Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. 30 de junho de 2010.
28   Ver PINTO, Francisco Antonio Caldas de Andrade; CASTELLO BRANCO, José Eduardo Sabóia; AZEM, Paula Lemos. “A 
Reforma Gerencial no Estado do Rio de Janeiro”. Apresentado no II Congresso Consad de Gestão Pública – Painel 51: Macropolítica 
de gestão nos Estados. Realizado em maio de 2009.
29   Ver Site da SEPLAG: “Planejamento e Gestão Perfil do Secretário”. In: http://www.rj.gov.br/web/seplag/exibeconteudo?article-
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Visando a integração dos processos de planejamento, execução e monitoramento das ações de 
governo e favorecendo uma melhor visão estratégica, em 2011, já no segundo Governo de Sér-
gio Cabral, a SEPLAG implantou o Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG), 
que alinha indicadores, projetos, programas e execução orçamentária.

Segundo o Secretário Estadual de Planejamento, Sérgio Ruy Barbosa, a SEPLAG também ino-
vou na criação de novas carreiras de gestores: 

“foram criadas e concebidas dentro de uma visão mais moderna no setor público, sem as 
progressões automáticas. Elas foram concebidas para valorizar a especialização e capacitação 
contínua do servidor. Foram desenvolvidas e concebidas pensando que o desempenho precisa 
estar sempre sendo avaliado, constantemente, para que o servidor tenha as recompensas pelo 
seu esforço. E não aquele velho modelo em que o servidor progredia automaticamente. O seu 
salário crescia ou não independente do seu esforço, do seu desempenho, da sua contribuição 
na melhoria do serviço público, na melhoria da qualidade da gestão”. (Entrevista do Secretário 
Sérgio Ruy Barbosa para Folha Dirigida, 25.09.2010)30

 

No período foram criadas carreiras nas áreas de Planejamento e Gestão, da Fazenda, de gestão 
de Saúde e de gestão da Previdência Social. Para o Secretário, o fato foi “um sopro de moderni-
zação e renovação no âmbito da gestão de pessoas no Estado do Rio de Janeiro” (Idem) 

4.3. O Plano Estratégico do Governo do Rio de Janeiro 2007-2010

Baseado no estudo de cenários para os próximos 20 anos, com definição de eixos de atuação 
do Poder Executivo ajustados ao modelo de gestão pública voltada para resultados, o Plano Es-
tratégico do Estado do Rio de Janeiro 2007-2010 estabeleceu o foco em quatro áreas principais: 
o resgate da segurança pública, a melhoria do padrão gerencial do governo, a promoção do 
desenvolvimento econômico e investimentos nos setores sociais básicos (educação e saúde). 
O Plano foi elaborado pela Consultoria Macroplan.

Segundo o Plano, o ato de planejar por área de resultado leva a consolidar as transformações 
almejadas em relação aos principais componentes da estratégia: áreas focais, onde deveriam 
estar concentrados os esforços e os recursos do governante. A visão de futuro expressada no 
documento, como síntese das aspirações dos fluminenses e desdobramento de uma elabora-
ção coletiva, que reuniu a administração do Estado e incorporou importantes contribuições de 
setores organizados da sociedade civil, está transcrita a seguir: 

“Em 2027, o Rio de Janeiro é um lugar único para se viver e investir: próspero, seguro, 
ambientalmente sustentável, onde educação e cultura são valores inquestionáveis e 
transformadores.” (Plano Estratégico do Estado do Rio de Janeiro 2007-2010, p. 34)

 
O documento do Plano Estratégico 2007-2010 é composto por uma carteira de 43 projetos 
estratégicos multissetoriais e nove áreas de resultados, com interdependência entre elas, con-
forme segue:

	Reconquista da segurança;

	Ampliação das ações preventivas e modernização do sistema de saúde;

id=139501. Acessado em 11/02/2013.
30   In:  http://www.youtube.com/watch?v=K3Y5YyaOUMw. Acessado em 19/02/2013.
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	Desenvolvimento do capital humano;

	Desenvolvimento econômico, atração de investimentos e inovação tecnológica;

	Desenvolvimento social, inclusão produtiva e cidadania;

	Promoção da Cultura e integração pelo esporte;

	Sustentabilidade ambiental;

	Expansão e melhoria da infraestrutura urbana e logística dos transportes;

	Renovação e fortalecimento da gestão pública.

 
FIGURA DIAMANTE – PLANO ESTRATÉGICO 2007-2010

Fonte: Plano Estratégico do Governo do Rio de Janeiro 2007-2010, p. 50.

Os Projetos Estratégicos estão divididos em dois conjuntos: os estruturantes, contemplados 
em sua maioria por recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e os prioritá-
rios. Segundo o documento, o monitoramento dos projetos se faria por equipes especializadas 
localizadas na Casa Civil (estruturantes: saneamento, urbanização e transporte) e na SEPLAG 
(prioritários: projetos para a melhoria das questões sociais, econômicas e de gestão pública).

O Capítulo 6 do Plano Estratégico 2007-2010 esclarece as atribuições de “Implementação e Ge-
renciamento do Plano” de forma responsável e eficaz, com vistas a produzir resultados efetivos. 
Para garantir os resultados do processo de gestão estratégica, são estabelecidas as seguintes 
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orientações:

	Alocação estratégica de recursos no âmbito do PPA e das LOAS subsequentes à apro-
vação do Plano;

	Gerenciamento intensivo da carteira de projetos através da definição e capacitação de 
uma equipe gerencial de alto nível e criação e implantação de procedimentos, eventos 
e instrumentos que apoiem os gerentes ao longo da condução do seu trabalho;

	Monitoramento sistemático visando prestar suporte ao gerenciamento intensivo e eli-
minar obstáculos à implantação dos projetos, alocados de acordo com seu perfil:

“Os Projetos Estruturantes serão de responsabilidade da Casa Civil, os Projetos 
Prioritários serão monitorados pela SEPLAG, enquanto os Projetos de Apoio a Grandes 
Empreendimentos ficarão sob a responsabilidade da SEDEIS.” (Plano Estratégico do 
Governo do Rio de Janeiro 2007-2010: p. 108);

	Avaliação sistemática da execução do Plano e dos resultados de cada projeto, com o 
objetivo de medição e análise de medidas de gestão necessárias ao alcance dos mes-
mos;

	Estabelecer uma Rede de parceiros, mobilizando atores que possam contribuir para 
a execução dos projetos e alcance de resultados, tanto internos quanto externos ao 
Governo;

	Comunicação direta e clara pelo Governo, focada nos resultados, garantindo o acesso 
dos cidadãos às informações relativas à execução do Plano e dos Projetos e a transpa-
rência da ação governamental.

A SEPLAG concentrou, de fato, as atribuições de monitoramento do Plano Estratégico e, tam-
bém, de gestão estadual do PPA 2008-2011, atribuições da Subsecretaria de Planejamento 
(SUBPL). 

A criação da SEPLAG, órgão central de gestão estadual em janeiro de 2007, pode ser 
considerada um marco neste processo de busca da modernização da gestão, tendo 
sido parte de uma reforma administrativa que aperfeiçoou a estrutura do Estado. 
Desde então, a SEPLAG vem, dentro das diretrizes do Plano Estratégico 2007-2027, 
realizando esforços em termos técnicos, de pessoal e orçamentário no sentido de dar 
maior eficiência à administração pública do Estado do Rio de Janeiro. (PPA-RJ 2012-
2015, Anexo II – Programação Setorial do Poder Executivo/SEPLAG: 139)

 
Vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil, foi criado em agosto de 2007, por decreto gover-
namental, o Escritório de Gerenciamento de Projetos do Governo do Rio de Janeiro (EGP-Rio). O 
EGP-Rio gerencia hoje uma carteira de convênios, projetos e programas relacionados ao PAC e 
aos Jogos Olímpicos, e também ao gerenciamento de Programas como os de Segurança Públi-
ca31.  A estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 
(SEDEIS) compreende uma Subsecretaria de Estado de Energia, Logística e Desenvolvimento 
Industrial, à qual está vinculada a Superintendência de Projetos Estruturantes, responsável por 
apoiar a implantação de projetos estruturantes (“intervenções físicas, públicas ou privadas, ga-
rantidas ou prestes a serem viabilizadas, com impacto positivo na realidade socioeconômica 

31   Ver site da EGP: http://www.egprio.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=326. Consultado em 25/02/2013.
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e ambiental”) no Estado. Entre os principais empreendimentos apoiados pela SEDEIS estão o 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), Angra 3 e o Complexo do Açu32. 

É preciso ressaltar, entretanto, que essa classificação não foi a mesma adotada no monitora-
mento dos PPAs do Governo Cabral, porque nem todos os projetos acompanhados pela SEDEIS 
e pela Casa Civil possuem correspondência no Plano Estratégico ou nos Planos Plurianuais sub-
sequentes. Quando as estratégias foram definidas em 2007, alguns grandes eventos ainda não 
estavam definidos para o Rio de Janeiro, como a sede das Olimpíadas.

4.4. O Plano Plurianual 2008-2011

O Plano Plurianual 2008-2011 (Lei Nº 5.181, de 2 de janeiro de 2008) estabeleceu diretrizes 
estratégicas compatíveis com as prioridades da Administração Pública Estadual e com o Plano 
Estratégico do Governo 2007-2010. Com vistas a cumprir a legislação vigente, em particular 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, o PPA 2008-2011 “busca evidenciar a necessidade do plane-
jamento como base de uma gestão orientada para resultados”33. As ações da administração 
estadual estão organizadas em Programas, assegurando o alinhamento com a orientação es-
tratégica do Governo e com as previsões de disponibilidade de recursos, criando condições 
para avaliação e mensuração dos Produtos das ações do Governo.

“O modelo calcado na formulação de programas e ações visa não só a melhorar a 
qualidade do gasto, como criar nas organizações públicas uma cultura gerencial 
comprometida com o alcance de resultados.” (PPA 2008-2011: 14)

 
Um sistema de avaliação anual do PPA, sob coordenação da SEPLAG, foi instituído no Sistema 
Integrado de Gestão Orçamentária (SIGO), o mesmo sistema de gerenciamento do orçamen-
to no governo anterior. Para fins de avaliação, ficou instituído também que a referência para 
aferição dos objetivos a serem alcançados (os indicadores de cada programa, seus índices e as 
previsões para o período) seria elaborada e publicada em Resolução pela SEPLAG. Para este fim, 
foi criada uma comissão para formular os indicadores composta por, no mínimo: um represen-
tante da SEPLAG, um representante da Fundação Centro de Informações e Dados do Estado do 
Rio de Janeiro (CIDE), um representante do órgão ou entidade vinculada responsável pela exe-
cução do programa, e um representante do Escritório de Projetos Estruturantes da Casa Civil.

Segundo o documento, a responsabilidade institucional para a elaboração do Plano coube à 
SEPLAG, que consolidou a programação setorial e contou com a consultoria da Macroplan para 
a elaboração das Diretrizes Estratégicas e definição de Projetos Estratégicos; às demais Secre-
tarias de Estado e entidades vinculadas, que formularam os programas e ações de suas áreas 
de atuação, sob orientação da SEPLAG; e aos Outros Poderes que definiram sua programação.

O PPA 2008-2011 apresenta, no Anexo I, as Diretrizes Estratégicas que “indicam as grandes 
escolhas e prioridades” do PPA. Ainda segundo o documento, as diretrizes resultaram de um 
processo de planejamento estratégico que envolveu o Governador e toda a equipe dirigente 
do Governo do estado, considerando também proposições e sugestões de “diversos atores de 
destaque da sociedade organizada, do empresariado, de prefeitos e de especialistas, colhidas 
por meio de pesquisas qualitativas” (p. 19).

32   Ver site da SEDEIS: http://www.rj.gov.br/web/sedeis/exibeConteudo?article-id=281529. Consultado em 25/02/2013.
33   Plano Plurianual 2008/2011. SEPLAG, 2008: 13.



36

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

O Anexo I está estruturado em quatro partes: síntese do diagnóstico atual do estado; análise 
prospectiva; visão de futuro de longo prazo; e diretrizes estratégicas do PPA. O texto da pri-
meira e da segunda parte é cópia quase fiel do Planejamento Estratégico do Governo do Rio 
de Janeiro 2007-2010, adotando os mesmos cenários para o panorama futuro, com horizonte 
de 2027. Na terceira parte, que descreve a visão de futuro com horizonte de 2027, as revisões 
são mais evidentes, apresentando desde alterações no tempo verbal até pequenos acréscimos, 
resultado de um esforço de edição e adequação do texto, como exemplificado na frase a seguir, 
sobre a visão de futuro de longo prazo: “O Rio de Janeiro se (tornou) tornará mais (cooperativo 
e) competitivo.” Além disso, os quadros comparativos de indicadores numéricos entre a situ-
ação atual e a previsão para 2027 foram retirados no documento do PPA. Não há, entretanto, 
alterações substanciais ao conteúdo do documento original. 

A última parte do Anexo I apresenta três diretrizes estratégicas do governo do estado no de-
correr dos próximos quatro anos, com horizonte de 2010: reconstrução da gestão pública esta-
dual; reconquista da segurança pública e cidadania; articulação e promoção de investimentos. 
Define, ainda, o compromisso do governo do estado com oito grandes “entregas” à sociedade 
fluminense ao final do mandato, quais sejam:

“1. Substancial desenvolvimento do ambiente de negócios e promoção da liderança do 
setor de Ciência, Tecnologia e Inovação nas vocações econômicas do estado;

2. Expressivo aumento de qualidade da educação pública, intensificação da qualificação 
profissional orientada para o mercado e aumento da inclusão social;

3. Acesso à atenção básica, pré-hospitalar 24 horas e hospitalar em rede integrada, de 
qualidade e humanizada;

4. Expansão e melhoria da infraestrutura e logística de transportes, com destaque para 
a implantação do Arco Metropolitano;

5. Reorientação das políticas de urbanização, incluindo a integração de favelas ao 
tecido urbano e a integração modal e inter-modal do transporte de massa;

6. Recuperação dos grandes passivos ambientais do Estado;

7. Significativa expansão do sistema de saneamento, incluindo a área de competência 
direta do Estado e a articulação com os municípios, além da implantação dos projetos 
da Região Metropolitana e Baixada Fluminense; e

8. Crescimento econômico diversificado e geograficamente equilibrado.” 

(PPA 2008-2011: 39-40)

Finalmente, o documento define as nove áreas de resultado da estratégia do Governo (“áreas 
focais”) e suas respectivas ações prioritárias, tal qual apresentado no Plano Estratégico 2007-
2010, descrito no capítulo anterior deste relatório (ver Figura Diamante). O PPA 2008-2011, en-
tretanto, nesta parte, exclui o diagnóstico de cada área elaborado no Plano Estratégico e apre-
senta apenas a relação de prioridades para cada área.

Para concluir, o Anexo I do PPA 2008-2011 apresenta os mesmos 43 projetos estratégicos defini-
dos no Plano Estratégico 2007-2010, divididos entre prioritários e estruturantes. Cabe ressaltar 
uma alteração no PPA 2008-2011, composto por 14 projetos estruturantes e 29 projetos prio-
ritários. O Programa de Despoluição da Baía de Sepetiba, que integrava a relação de projetos 
prioritários no Plano Estratégico, passou a integrar o rol de projetos estratégicos estruturantes 
no PPA.
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Projetos Estratégicos

PPA 2008-2011

Área de
Resultados Projeto Estratégico Secretaria

Responsável

1. Reconquista da segurança

1. Sistema de Investigação Criminal
SESEG

2. C4I - Comando, Controle, Comunicação, Com-
putação e Inteligência

3. Centro de Observação Criminológica SEAP

2. Ampliação das ações preventivas e 
modernização do sistema de saúde

4. Central Estadual de Regulação em Saúde

SESDEC5. Expansão e Qualificação da Atenção Básica

6. Implantação das UPAs 24 horas

3. Desenvolvimento do capital huma-
no

7. Universalização do Ensino Médio na Rede Pú-
blica Estadual SEEDUC

4. Desenvolvimento econômico, atra-
ção de investimentos e inovação tec-
nológica

8. Rio Rural/GEF-BIRD SEAPPA

9. Reorganização do sistema de educação téc-
nica com foco na habilitação e qualificação pro-
fissional

SECT

10. Rio Poupa Tempo SEDEIS

11. Qualificação e Requalificação Profissional SETRAB

12. Rio de Braços Abertos (Promoção do Rio) SETE

5. Desenvolvimento social, inclusão 
produtiva e cidadania

13. Ocupação social integrada à urbanização de 
favelas SEASDH

6. Promoção da cultura e integração 
pelo esporte

14. Programa EduCultura

SEC
15. Desenvolvimento do Setor do Audiovisual do 
Estado do Rio de Janeiro

16. Modernização da Gestão dos Equipamentos 
Culturais do Estado

17. Rio - O Futuro do Esporte SETE

Projetos Estratégicos

PPA 2008-2011

Área de
Resultados Projeto Estratégico Secretaria

Responsável

7. Sustentabilidade Ambiental

18. Recuperação Ambiental da Bacia do Rio 
Guandu/APA GUANDU (PAC) 

SEOBRAS

19. Controle de Inundações e Recuperação Am-
biental das Bacias dos Rios Iguaçu/Botas e Sa-
rapuí (PAC)

20. Saneamento das Bacias da Baía a Guana-
bara (PAC)

21. Saneamento da Barra da Tijuca e Jacarepa-
guá (PAC)

22. Programa de Despoluição da Baía de Sepe-
tiba SEA



38

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

8. Infraestrutura urbana e logística de 
transportes

23. Urbanização da Rocinha (PAC)

SEOBRAS

24. Urbanização do Complexo de
Manguinhos (PAC)

25. Urbanização do Complexo do
Alemão (PAC)

26. Urbanização do Pavão- Pavãozinho (PAC)

27. Urbanização do Preventório (PAC)

28. Ampliação de Abastecimento de Água na Bai-
xada Fluminense e São Gonçalo (PAC)

29. Ampliação do Abastecimento de Água da Bar-
ra / Recreio / Jacarepaguá (PAC)

8. Infraestrutura urbana e logística de 
transportes

30. Estação de Tratamento de Água do Guandú – 
Novo Guandu (PAC) SEOBRAS

31. Arco Metropolitano (PAC)

32. Expansão da Rede do Sistema Metroviário do 
Rio de Janeiro - Estação General Osório

SETRANS 33. Programa Estadual de Transporte - PET

34. Implantação do Bilhete Único

35. Porto do Rio no Século XXI

9. Renovação e fortalecimento da ges-
tão pública

36. 1 Rio - Plano de Gestão de Imagem

Casa Civil

37. Modernização da Gestão da Documentação 
Pública do Estado do RJ e Reestruturação do Ar-
quivo Público

38. Formulação e Implementação de Políticas 
Públicas na Área de Governança Eletrônica

39. Modernização da Administração das Receitas 
e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial SEFAZ

40. Supervisão Regional - Gestão da Qualidade 
dos Serviços Públicos por Indicadores SEGOV

41. Programa Nacional de Apoio à Modernização 
da Gestão e do Planejamento do Estado SEPLAG

42. Modernização da Gestão Pública

43. Modernização da Gestão da Dívida Ativa PGE

Segundo os gestores da SEPLAG, as inovações na elaboração do PPA 2008-2011 foram:

	primeiro plano estratégico depois de muitos anos;
	PPA com metas definidas;
	carteira de projetos dividida em grupos lógicos;
	contratualização de projetos;
	Sigerio - Sistema de gestão via Internet (Web-based);
	transparência intra e extra governamental.34

Com a reeleição do governador Sérgio Cabral para o período 2011-2014, foi elaborado um novo 
Plano Estratégico do Governo do Estado do Rio de Janeiro 2012-2031. Esse novo Plano Estraté-
gico revisou o anterior (2007-2010), atualizando dados, análises e projeções para os próximos 

34   Apresentação da SEPLAG, Abril de 2008.
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20 anos, com especial destaque para os planos setoriais referentes ao período de vigência do 
PPA 2012-2015.

4.5. O Plano Estratégico 2012-2031

O Plano Estratégico 2007-2010 foi remodelado para o período 2012-2031 e apresentado pela 
equipe da SEPLAG contendo novos contextos, tendências, e incluindo um quadro da Economia 
do Estado.

O plano estratégico apresenta inicialmente o capítulo “Contextos e Tendências” para o Estado 
do Rio de Janeiro entre 2012-2031, fazendo menção aos planos setoriais previstos para o PPA 
2012-2015. Neste capítulo, acentua a relação com o Governo Federal que mudou de patamar e 
qualidade. O Estado entrou na agenda nacional de políticas de desenvolvimento e aumentou o 
investimento em favor do crescimento econômico em seu território. Segundo o Plano, o Rio de 
Janeiro reforçou a trajetória de seu desenvolvimento ao abraçar uma agenda de políticas capaz 
de atender aos anseios de toda a sua população, com atenção prioritária às necessidades de 
segmentos carentes de serviços públicos essenciais.

Quanto às tendências, destaca a importância do planejamento a longo prazo, principalmente 
para a conclusão de projetos de grande envergadura, que deixam legados significativos. No 
médio prazo, para o período de quatro anos, o Plano Plurianual, cuja elaboração é garantida 
por determinação constitucional, é o instrumento legal de planejamento de projetos e ações 
finalísticas do Estado. Em contraste, a iniciativa de elaborar um Plano Estratégico, de 2012 a 
2031, depende em geral da escolha do governo de estudar os melhores caminhos para a atua-
ção de seus órgãos e apontá-los para o horizonte de longo prazo do Estado – que permanecerá, 
a despeito de alternâncias no poder, deliberadas nas urnas.

Segundo o Plano Estratégico do Governo do Estado do Rio de Janeiro 2012-2031, ele foi ela-
borado com a perspectiva de legado às gestões futuras. O plano atualizou dados, análises e 
projeções para os próximos 20 anos, com especial menção aos planos setoriais, referentes ao 
período de vigência do novo PPA 2012-2015.

No capítulo seguinte, o Plano Estratégico traça o perfil do Rio de Janeiro entre os Estados do 
Brasil: no Brasil, entre os 26 Estados e o Distrito Federal, o Rio de Janeiro apresenta o segundo 
maior PIB e a terceira maior população. Em extensão territorial é o quarto menor Estado da 
Federação. Os aspectos do Estado do Rio favorecem a plena cobertura territorial das políticas 
públicas e a conversão de portos e estruturas logísticas em plataformas privilegiadas de expor-
tação de bens de origem local e regional para outros continentes, os países latino-americanos 
e os demais Estados brasileiros. Seu nível de atividade econômica já é, de fato, comparável 
ao dos 40 mais ricos países do mundo (SEFAZ, 2010). Na economia do Estado, destacam-se o 
comércio, o setor de serviços e as cadeias produtivas: petrolífera, metal-mecânica e químico-
farmacêutica. Nos últimos anos, ganharam relevância maior as indústrias petrolífera e mecâ-
nica localizadas fora da Região Metropolitana, que, no entanto, concentra ainda a maior parte 
da população e da economia fluminense. Mudanças foram registradas igualmente ao nível do 
Governo Estadual, que busca a valorização da gestão e do ciclo de planejamento em favor da 
construção de um legado que acentue o ângulo da trajetória de melhoria de seus indicadores 
de bem-estar social.
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Um dos fatores mais importantes acentuados no Plano foi o fator de continuidade da adminis-
tração pública no Rio de Janeiro, a recondução do governador para mais quatro anos à frente 
do Poder Executivo Estadual. Pela primeira vez, o Estado do Rio viveu uma eleição sem a tro-
ca de comando do governo, que, em 2014, deverá completar oito anos de administração. As 
poucas mudanças realizadas no primeiro escalão do governo significaram a opção pela manu-
tenção do curso de grande parte das políticas em vigor. Ao lado de programas novos, o PPA 
Estadual 2012-2015 acolheu programas que já estavam em ação no período anterior. O curso 
das mudanças teve início em 2007.

O governo do Rio tomou iniciativas de melhoria na gestão ao promover um ajuste na 
despesa orçamentária e um esforço concentrado para fortalecer a Receita Estadual, in-
clusive com a realização de concursos para a contratação de novos fiscais e uma nova 
política de incentivos à produtividade do setor. A profissionalização do Estado, há anos 
relegada à antessala dos projetos de Governo pela falta de recursos ou de compromisso 
público, foi alavancada com a realização de concursos para novas carreiras de Estado.

O desenvolvimento de novos sistemas corporativos agregou modernas ferramentas tecnoló-
gicas às áreas de planejamento e gestão. Entre essas ferramentas, o novo Sistema de Inteligên-
cia em Planejamento e Gestão (SIPLAG). Como mencionado anteriormente, este sistema ficou 
pronto no início de 2012, permitindo a migração dos dados do PPA para este novo sistema.

Segundo o Plano Estratégico, o mais complexo desafio de longo prazo consiste em manter e 
aprofundar o rumo da profissionalização da gestão e sua qualificação, que não pode estagnar, 
sob pena de se perpetuar um conjunto de carências ainda vivas e acumuladas em diversas áre-
as do serviço público estadual no seu passado recente.

Entre os melhores aspectos atuais do Estado, merece especial destaque a renovação da par-
ceria estratégica do Governo Fluminense com o Governo Federal. A parceria é citada com fre-
quência entre os principais ativos construídos pelo Rio de Janeiro nos últimos anos e ajudou 
o Estado a fortalecer sua posição na agenda nacional, com resultados objetivos e compatíveis 
com a importância da economia fluminense no País. Sancionada pelas eleições presidenciais 
de 2010 a continuidade na composição da coalizão do Governo Federal renovou o compromis-
so do país com investimentos que, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
darão suporte ao crescimento econômico de longo prazo do Rio de Janeiro.

Fatos novos redefiniram o ângulo dessa trajetória de retomada do desenvolvimento no Estado. 
A conquista do direito de sediar megaeventos esportivos internacionais – dos Jogos Milita-
res de 2011, aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 – constitui oportunidade ímpar de 
projeção global do Rio de Janeiro e, mais importante ainda, de formação de um legado para 
a população fluminense que ultrapasse os ganhos pontuais e efêmeros concentrados em seg-
mentos estreitos da sociedade. O calendário de eventos de grande magnitude já começou com 
a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20,  em junho de 
2012 , a visita do papa em julho de 2013, para o Congresso da Juventude Católica. Os recentes 
e novos investimentos federais do PAC e os megaeventos esportivos internacionais somam-se 
a uma série de projetos públicos e privados que promovem a estrutura e a infraestrutura pro-
dutiva do Estado a condições definitivamente novas e historicamente decisivas para as pers-
pectivas de longo prazo do desenvolvimento econômico. A melhoria do ambiente de negócios 
é a meta síntese da política estadual de incentivo à atividade econômica privada. O setor de 
petróleo e gás, impulsionado por fatores geopolíticos, pela demanda internacional e pelo cres-
cimento acelerado da economia doméstica, ganhou impulso na década passada e, malgrado 
a instabilidade dos mercados externos, irá consolidar-se com a definitiva expansão da explo-



41

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ração das reservas do pré-sal. Grandes investimentos no setor siderúrgico farão do Rio, nos 
próximos anos, o maior produtor brasileiro de aço. A exportação de ferro, por sua vez, é uma 
das maiores responsáveis pela formação de novos polos de logística, a serviço do transporte de 
cargas e do comércio exterior fluminense. A expansão e a construção de estaleiros prosseguem 
após o renascimento da indústria naval. O movimento de capitais já tem consequências nítidas 
no interior do Estado, onde se notabilizam também as inversões privadas na indústria automo-
bilística, que hoje atrai fornecedores de autopeças. 

Até 2020, a área de desenvolvimento econômico do Governo Estadual estima que serão inves-
tidos mais de R$ 210 bilhões em seu território. A previsão é que sejam aplicados R$ 83 bilhões 
na exploração e produção de petróleo, R$ 41 bilhões em logística, R$ 20,9 bilhões em infraes-
trutura urbana, R$ 20,1 bilhões em siderurgia, R$ 14,8 bilhões em energia, R$ 14,6 bilhões em 
petroquímica, R$ 9,5 bilhões na indústria naval e náutica e R$ 7,9 bilhões na indústria de trans-
formação. Estima-se que os projetos gerem ao menos 104 mil novos postos de trabalho nas di-
ferentes regiões fluminenses. Entre os projetos acompanhados pela área de desenvolvimento 
econômico do Governo, destacam-se os valores estimados para a construção do Comperj (R$ 
14,6 bilhões), do Complexo do Porto do Açu (R$ 8,3 bi), da Usina de Angra 3 (R$ 4 bi), a reurbani-
zação da área portuária da capital fluminense (R$ 3,5 bi), a implantação do Arco Metropolitano 
(R$ 1,2 bi) e a reforma do Maracanã (R$ 700 milhões). (SEDEIS, 2011)

A área de logística, alavancada pela exportação de minério e pelo início da exploração das 
reservas de óleo do pré-sal, gera empregos e consolida as bases do futuro dinamismo de ou-
tros setores produtivos. Juntamente com o setor imobiliário, ela impulsiona ainda a construção 
civil, a renda e o consumo das famílias, fonte de mais receitas para o Estado. A ascensão de 
novos polos de desenvolvimento no Estado renova o interesse pelas vocações regionais e pelo 
planejamento territorial para a emergência plena e ordenada dessas vocações.

O futuro vislumbrado pelo Rio de Janeiro, no mais otimista dos cenários para 2031 descortina 
um Estado evoluído em dez aspectos essenciais.

EQUITATIVO PLURAL EDUCADO

EFICIENTE SAUDÁVEL SOLIDÁRIO

INOVADOR SUSTENTÁVEL PRÓSPERO

SEGURO
 
No capítulo dos cenários e projeções, o Plano Estratégico considerou as sinergias entre a ges-
tão profissional no setor público e o crescimento econômico, as que mais potencializam o de-
senvolvimento humano em uma sociedade democrática. Por isso, elas foram consideradas no 
desenho dos cenários possíveis para o Estado do Rio de Janeiro, nos 20 anos compreendidos 
entre 2012 e 2031. Os cenários para 2012-2031 mantém a seleção meritocrática para os cargos 
políticos e a gestão por metas, resultados. A profissionalização do Estado, a eficiente atuação 
da gestão fazendária na cobrança de tributos e na gestão da dívida estadual terá gerado novos 
recursos – oriundos de arrecadação, empréstimos e convênios – para a realização completa dos 
projetos em execução. A política de recuperação e expansão da infraestrutura – construída e 
mantida de acordo com os melhores padrões de qualidade e eficiência – será elemento-chave 
para potencializar o crescimento econômico. O pesado orçamento por trás dessa agenda terá 
se apoiado não só na boa gestão fazendária, mas também na competente articulação política 
entre o Governo Estadual e o Governo Federal, parceiros já distantes de um passado marcado 
por disputas que penalizaram em demasia a população do Rio de Janeiro.
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Os investimentos do Governo Estadual em infraestrutura ganharão fôlego novo nesse contex-
to, novamente beneficiado pelo aumento da base de arrecadação tributária. As taxas de ocu-
pação serão equivalentes ao pleno emprego. A distribuição de renda será substancialmente 
mais justa. A consolidação de novos polos econômicos contará com a infraestrutura necessária 
à democratização dos benefícios gerados pelos grandes investimentos planejados. O desafio 
da segurança pública, que hoje convive ainda com elevadas taxas de criminalidade, terá sérios 
obstáculos para ser plenamente equacionado nos próximos vinte anos – cabendo esperar que, 
até 2031, sejam atingidas e mantidas taxas “toleráveis” de criminalidade. A pobreza extrema 
estará finalmente erradicada e a pobreza estará reduzida a taxas mínimas. Os déficits nas áreas 
de habitação, saneamento e acesso à água estarão quase inteiramente superados, e a popula-
ção poderá gozar não apenas dos serviços públicos básicos e de uma educação de excelência 
como também, e cada vez mais, dos bens culturais produzidos no Estado e fora dele.

A expectativa é que o Estado do Rio atinja indicadores melhores ou não conforme a realização 
aproximada desses cenários. A referência para a evolução positiva ou negativa desses indica-
dores situa-se nos países que apresentam dados melhores ou piores que aqueles recentemen-
te observados no Rio de Janeiro.

Indicadores Projetados:

Economia e finanças públicas
	dívida líquida / PIB
	PIB per capita
	exportações / PIB

Renda, igualdade e segurança
	desemprego
	desigualdade de gênero (em taxas de desemprego)
	pobreza (linha nacional)
	gini renda
	homicídios dolosos / 100 mil habitantes

Meio ambiente e saúde
	mortalidade infantil
	expectativa de vida
	população com acesso à rede de abastecimento de água
	população com serviço de coleta de lixo

Capital humano
	taxa de alfabetização de adultos
	taxa líquida de matrícula, ensino fundamental
	taxa líquida de matrícula, ensino médio
 
No Capítulo relativo aos desafios setoriais de longo prazo 2012-2031, busca-se sugerir a 
adoção pelas Secretarias de Estado, a cada quatro anos, dos macros objetivos, que condensam 
o sentido de todas as suas respectivas ações no Plano Plurianual. É possível também sintetizar 
o desafio estratégico que cada secretaria, como órgão responsável por cada área de resultado, 
pode esperar vencer entre 2012 e 2031. O quadro abaixo apresenta os desafios setoriais de 
longo prazo (2012-2031) para cada Secretaria de Estado. 
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SECRETARIAS ESTADUAIS PLANO ESTRATÉGICO - ÁREAS DE RESULTADOS 2012-2031

SEFAZ Buscar a excelência na política fiscal e o maior bem-estar da população

SEPLAG Promover o planejamento integrado das ações de governo e aperfeiçoar a 
gestão pública

SEGOV Apoiar a articulação institucional do governo.

Casa Civil Coordenação do Escritório de Projetos Prioritários

SEDEIS Apoio aos Grandes Empreendimentos

SEAPEC Fomentar a produção e o consumo de alimentos de qualidade

SEOBRAS Ampliar Infraestrutura com Inclusão Social e Econômica. 

SETRANS Melhorar a mobilidade com foco no cidadão.

SEH Enfrentar o déficit habitacional

SEDRAP Promover a função social e a gestão integrada e sustentável do território.

SEEDUC Universalizar a educação no estado e mantê-la entre as melhores do brasil.

SEC Valorizar a identidade e a diversidade

SECT Promover a ciência, a inovação e a capacitação para reduzir desigualdades

SEEL Apoiar os megaeventos e fomentar o esporte,

SETUR Realizar o potencial turístico do território

SEASDH Erradicar a pobreza extrema e promover a igualdade e os direitos humanos.

SESEG Manter a criminalidade em patamares toleráveis.

SEAP Ampliar o sistema e ressocializar

SETRAB Promover a qualificação e a inclusão produtiva.

SES Garantir o acesso, a integralidade e a qualidade da atenção à saúde.

SEDEC Prevenir desastres e mitigar impactos.

SEA Promover o desenvolvimento sustentável integrando agendas estratégicas

O sexto e último capítulo do Plano Estratégico trata dos Investimentos Setoriais Programados, 
lembrando que o orçamento para os órgãos do Governo do Rio de Janeiro executarem seus 
programas de 2012 a 2015 está definido no PPA e que compete a cada um deles alocar adequa-
damente os seus recursos nas leis orçamentárias aprovadas para cada um dos próximos quatro 
anos para a efetiva realização das ações setoriais planejadas:

“O desafio da realização das metas de cada secretaria de Estado reside, em parte, na 
execução dos orçamentos anuais, visto que as dotações de recursos convertem-se em 
despesas somente quando existe a necessária capacidade institucional dos órgãos 
responsáveis pela execução dos programas. 

O ciclo do planejamento envolve, portanto, a gestão permanente das dotações 
orçamentárias e da sua execução. A capacitação das unidades de planejamento do 
Estado para a boa execução do PPA e de orçamentos anuais é missão compartilhada 
por todos os órgãos do Governo. O processo de execução do PPA 2012-2015 contará 
com o apoio do Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG), que 
deve contribuir de forma decisiva para a plena realização dos programas setoriais. 
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Os recursos previstos para as secretarias de Estado no PPA 2012-2015, referentes 
sobretudo às atividades finalísticas e aos projetos planejados, equivalem a R$ 75,2 
bilhões.” (Plano Estratégico 2012-2031: 91)

Os recursos a serem alocados estarão distribuídos por grupos de gastos no PPA: 49% em ativi-
dades finalísticas, 43% em projetos e 8% em despesas não orçamentárias. As atividades fina-
lísticas, para as quais está planejado alocar cerca de R$ 40 bilhões, são “caracterizadas por sua 
continuidade e por serem diretamente voltadas à população, e não a despesas com gestão 
administrativa e pessoal”. Para os projetos, caracterizados “pela previsão de conclusão e encer-
ramento após sua completa execução”, está prevista a alocação de cerca de R$ 34,7 bilhões. A 
menor parcela de recursos orçados destina-se ao grupo de despesas não orçamentárias e cor-
responde a recursos originados de parcerias do Governo.

Ao apresentar os recursos alocados por órgão de governo, a distribuição revela que as secre-
tarias de Obras, Saúde e Transportes detêm as maiores dotações previstas, representando ao 
todo cerca de 53% do orçamento das secretarias no PPA. 

A relevância dos projetos é destacada pelo fato de representarem investimentos governamen-
tais planejados para o quadriênio 2012-2015, permitindo acompanhar iniciativas novas do Go-
verno, empregando recursos com maior flexibilidade.

“A distribuição dos recursos de projetos por funções de Governo ilustra a magnitude 
dos programas planejados pelos órgãos e suas intenções ou condições de fazer 
investimentos novos. As maiores parcelas do total de recursos atribuídos a projetos 
no PPA 2012-2015 serão destinadas às funções de Saneamento (R$ 5,6 bilhões), 
Transporte (R$ 5,4 bilhões) e Urbanismo (R$ 5,2 bilhões). Esse quadro revela a 
importância adquirida pelos serviços e investimentos na área de infraestrutura no 
Estado. Ações associadas às funções de Gestão Ambiental (R$ 3,4 bilhões), Educação 
(R$ 3,2 bilhões) e Habitação (R$ 2,4 bilhões) terão destaque também na alocação de 
recursos para os projetos. Nas demais funções, que juntas contam com previsão de 
cerca de R$ 9,36 bilhões para projetos, sobressaem as funções de Assistência Social, 
Segurança Pública, Saúde e Indústria, com, respectivamente, 4%, 4%, 3% e 3% dos 
recursos do PPA destinados a projetos.” (Plano Estratégico 2012-2031: 93)

 
Desta forma, ordenando os valores a serem destinados exclusivamente aos projetos do PPA 
2012-2015, o Plano Estratégico procura evidenciar uma mudança de posição dos órgãos seto-
riais na comparação com o total de recursos por órgão no PPA, consistente com a distribuição 
prevista de recursos por funções, entre as quais destacam-se o Saneamento, o Transporte, a 
Gestão Ambiental, a Habitação e, em menor proporção, a Assistência Social. A estratégia de 
investimentos do Governo fluminense desagrega-se nas diversas estratégias setoriais.

São variáveis, portanto, os recursos comprometidos com projetos entre os órgãos é igualmente 
variável a envergadura de cada um dos projetos observados individualmente. Os grandes pro-
jetos, por sua vez, atraem maior atenção dos órgãos competentes, facilitando o monitoramen-
to de sua execução e resultados.
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5. A ELABORAÇÃO DO PPA 2012-2015

5.1. Bases Normativas

A Lei Nº 6.126, de 28 de dezembro de 2011, com um total de 15 artigos, estabelece o Plano 
Plurianual do Estado do Rio de Janeiro PPA/RJ para o período 2012-2015, conforme disposto no 
Art. 209 da Constituição do Estado. Integram a Lei seis anexos: 

Anexo I - Contextualização Estratégica: Cenário Macroeconômico e Estratégias de Desenvolvi-
mento; Finanças Públicas do Estado; Oportunidades e Parcerias; Dimensão Territorial do Plane-
jamento; e Macro-objetivos e Objetivos Setoriais.

Anexo II – Programação Setorial do Poder Executivo, composto por capítulos para 24 áreas, que 
correspondem à atual estrutura da Administração Estadual, com o seu respectivo diagnóstico, 
macro-objetivos e objetivos-setoriais: 

	Secretaria de Obras (SEOBRAS), 
	Procuradoria Geral do Estado (PGE), 
	Defensoria Pública Geral do Estado (DPGE), 
	Secretaria Planejamento e Gestão (SEPLAG), 
	Secretaria de Agricultura e Pecuária (SEAPEC), 
	Secretaria de Governo (SEGOV), 
	Secretaria de Cultura (SEC), 
	Secretaria de Defesa Civil (SEDEC), 
	Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL), 
	Secretaria de Educação (SEEDUC), 
	Secretaria de Habitação (SEH), 
	Secretaria de Fazenda (SEFAZ), 
	Secretaria da Casa Civil, 
	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (SEDEIS), 
	Secretaria do Ambiente (SEA), 
	Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), 
	Secretaria de Segurança (SESEG), 
	Secretaria de Saúde (SES), 
	Secretaria de Trabalho e Renda (SETRAB), 
	Secretaria de Transportes (SETRANS), 
	Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), 
	Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECT), 
	Secretaria de Turismo (SETUR) e 
	Secretaria de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca (SEDRAP).

Anexo III – Programação das Empresas Estatais Independentes: Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos (CEDAE) e Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro.
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Anexo IV – Programação dos Demais Poderes: Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça e Ministério Público.

Anexo V – Projetos do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Norte e Noroeste Fluminense 
do Estado do Rio de Janeiro.

Anexo VI – Metas e Prioridades para 2012 em cumprimento ao dispositivo da Lei Nº 6010, de 18 
de julho de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O Art. 2 da Lei Nº 6.126, esclarece as categorias utilizadas no Planejamento de cada unidade 
setorial:

“I - Programa: o instrumento de organização da ação governamental, visando à 
concretização dos objetivos pretendidos pelo Governo Estadual;

II - Ação: o projeto ou a atividade orçamentária cuja execução visa o alcance dos 
objetivos e metas dos programas;

III – Produto: o bem ou o serviço produzido em cada ação governamental na execução 
dos programas;

IV – Meta: a mensuração quantitativa dos produtos entregues ou dos serviços 
prestados.” (Art. 2, Lei Estadual Nº 6.126)

Entre os artigos 3 e 6, a Lei define critérios orçamentários da programação do PPA 2012-
2015:

	Os recursos previstos para custeio das atividades finalísticas e dos projetos compreen-
didos pela programação do PPA não compreendem as despesas de pessoal e encargos 
sociais, a manutenção administrativa e outras atividades de caráter obrigatório; 

	Valores consignados a cada programa no PPA são referenciais e não constituem li-
mites à programação das despesas definidas nas Leis Orçamentárias e seus créditos 
adicionais;

	A realização dos programas previstos no PPA fica condicionada às transferências volun-
tárias, contratação de operações de crédito e recebimento de receitas orçamentárias 
no montante previsto nos Anexos II, III e IV;

	O ingresso de novas fontes de recursos no exercício financeiro permitirá antecipação 
da execução de programas previstos para os anos subsequentes ou poderá ser adotado 
para a execução dos projetos previstos no Anexo V (Plano de Desenvolvimento Susten-
tável do Norte e Noroeste Fluminense).

	Os programas de Governo, no âmbito da execução orçamentária, ficam restritos aos 
apresentados nos Anexos II, III e IV do PPA.

 
Os Artigos 7, 8 e 9 estabelecem critérios para a revisão anual do PPA, uma atribuição do Poder 
Executivo através de Projeto de Lei ou de Lei específica, por meio de créditos especiais:

	Considera alteração de programa a adequação de denominação ou objetivo; a inclusão 
ou exclusão de ações orçamentárias; a alteração do título da ação orçamentária, do 
produto, da unidade de medida, do tipo, das metas e dos custos.

	A inclusão de novos programas e de ações, atividades finalísticas e projetos nos progra-
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mas existentes fica condicionada à definição prévia das despesas dela decorrentes para 
o exercício e para os dois subsequentes através de Leis específicas, em consonância 
com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio 
de 2000);

	A data de início de novos projetos poderá ser ajustada por ato específico da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), em função da disponibilidade de recur-
sos, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal 
nº 101, de 04 de maio de 2000);

	Revisão anual do PPA 2012-2015, com base no processo de monitoramento e avaliação 
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada Exercício;

	O Projeto de Lei de revisão anual do PPA será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 
de setembro dos exercícios de 2012, 2013 e 2014, contendo arrazoados que justifiquem 
alterações, exclusões ou inclusão de programas, compatíveis com as linhas estratégicas 
de Governo e seus objetivos prioritários, bem como indicação dos recursos que o finan-
ciarão novos programas.

O artigo décimo define que o acompanhamento físico e financeiro será realizado a cada qua-
drimestre do exercício financeiro, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 6010, de 18 
de julho de 2011), e que é competência da SEPLAG a consolidação geral das informações e a 
produção de relatórios contendo demonstrativo, por programa e por ação, de forma regiona-
lizada, da execução física e financeira do período anterior e da execução acumulada. Cabe à 
SEPLAG deliberar a forma de atendimento deste artigo aos responsáveis pela execução dos 
programas, prestando as informações referentes à execução física das respectivas ações.

A Lei também estabelece condições importantes para o monitoramento e a avaliação da exe-
cução do PPA no âmbito do Poder Executivo. O artigo onze determina que o monitoramento e 
a avaliação serão realizados em ação conjunta com as Secretarias de Estado, como parte do 
modelo de gestão descentralizada, segundo normas emitidas pela SEPLAG. Em Parágrafo úni-
co, são definidos os dois processos: 

	Monitoramento como uma atividade estruturada a partir da implementação de cada 
programa do Plano, orientado para o alcance das metas previstas, identificando restri-
ções e propondo medidas corretivas quando necessário; 

	Avaliação como análise do desempenho dos resultados dos programas face às políticas 
públicas de Governo, subsidiando ajustes na sua formulação e implementação. 

 
O artigo doze estabelece que compete à SEPLAG regulamentar a sistemática de acompanha-
mento e monitoramento da execução dos programas do PPA, com base no desempenho dos 
indicadores e na realização das metas físicas e financeiras, apurando periodicamente as infor-
mações e medindo os resultados alcançados. Estabelece também que o monitoramento de-
verá ser formatado em modelo de relatório, a ser publicado anualmente no Diário Oficial do 
Estado até o mês de abril de cada ano subsequente.

A SEPLAG construiu suas bases normativas adicionais na Subsecretaria de Planejamento 
(SUBPL). O primeiro instrumento foi o Manual de Elaboração do PPA 2012-2015 (março de 
2011), elaborado após a realização de oficinas chamadas de “Novos Caminhos”.

O Manual para a Elaboração do Plano Plurianual 2012-2015 teve por finalidade “orientar con-
ceitual, normativa e metodologicamente os órgãos e entidades da Administração Pública Es-
tadual na concepção da respectiva estrutura programática, conforme determina o Decreto nº 
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42.808, de 19 de janeiro de 2011.” Foi organizado conforme segue: I – Fundamentos do Plano 
Plurianual (arcabouço legal, objetivos, ciclos de gestão, condicionantes das despesas); II – Bases 
Estratégicas do PPA 2012-2015 (macro-objetivos, objetivos setoriais, cenário macroeconômico 
e estratégia de desenvolvimento, finanças públicas, oportunidades e parcerias, dimensão ter-
ritorial do planejamento); III – Programação do Plano Plurianual: estrutura e conceitos (progra-
mas, ação, produto, operacionalização no SIGO).

O Manual indica que o processo de construção dos programas do PPA 2012-2015 do Estado do 
Rio de Janeiro será diferente da maneira tradicional, contemplando uma Estrutura Programáti-
ca Setorial que conterá um diagnóstico de cada setor, a ser realizada pelas Comissões Setoriais 
de Gestão do PAA e coordenada pela Comissão Central de Gestão do PAA.

“Tendo em vista ampliar o caráter gerencial do Plano, a programação setorial, além 
do quadro de programas – ações – produtos, conterá uma caracterização do setorial, 
seus desafios, seus objetivos e a política de enfrentamento dos problemas que 
balizam e justificam a definição dos programas, a forma de atuação do órgão e de 
suas vinculadas. Ao conjunto de texto analítico e programas se denomina Estrutura 
Programática Setorial.” (Manual de Elaboração do PPA 2012-2015

A participação da sociedade no processo de monitoramento e acompanhamento do PPA está 
prevista no artigo décimo terceiro da Lei Nº 6.126, de 28 de dezembro de 2011, estabelecendo 
que compete ao Poder Executivo promover essa participação, sem qualquer definição de me-
canismos e processos específicos para isso. 

Finalmente, o penúltimo artigo da Lei estabelece a autoridade do Poder Executivo para modi-
ficar a unidade gestora, alterar, incluir e excluir produtos, respectivas metas e regionalização 
das ações do PPA, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do 
programa. O parágrafo único deste Art. 14 estabelece a obrigação do Poder Executivo na com-
patibilização das metas dos programas com alterações de valor ou outras modificações efetivas 
na LOA. 

5.2. O processo de construção do PPA

Este item do relatório compreende informações levantadas junto a documentos oficiais e atos 
legais, bem como aquelas obtidas em reuniões realizadas com a equipe de gestores da SEPLAG/
SUBPL.

Da mesma forma que no PPA anterior (2008-2011), a responsabilidade institucional pela elabo-
ração do PPA 2012-2015 coube: 

	à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), que consolidou a progra-
mação setorial; 

	às demais Secretarias de Estado que formularam seus diagnósticos e seus objetivos e 
indicadores setoriais, os programas e ações de suas respectivas áreas de atuação, de 
acordo com as orientações estabelecidas pela SEPLAG; 

	e às Empresas Estatais Independentes e aos Demais Poderes que definiram sua respec-
tiva programação. 
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5.2.1. Comissões Setoriais: Novo arranjo institucional para a elaboração do PPA 2012-
2015

Segundo os gestores da SEPLAG, o PPA 2012-2015 é resultado de uma construção coletiva com 
os demais órgãos da Administração Pública Estadual, a partir de um trabalho conjunto, estru-
turado conforme o disposto no Decreto Nº 42.808, de 19 de janeiro de 2011. O Decreto criou, 
no âmbito da SEPLAG, uma Comissão Central de Gestão do PPA, constituída por membros de-
signados pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão para assumir a supervisão, coor-
denação e consolidação tanto do processo de elaboração como de revisão do Plano Plurianual. 
Vinculadas à Comissão Central, foram criadas as Comissões Setoriais de Gestão do PPA para 
cada Secretaria do Poder Executivo, responsáveis pela orientação e coordenação da elabora-
ção e revisão dos programas setoriais. As Comissões Setoriais são constituídas por membros 
designados pelo titular de cada pasta e por representantes da Subsecretaria de Planejamento 
(SUBPL) da SEPLAG, designados por meio de Resolução Conjunta.

A Resolução SEPLAG Nº 435, de 27 de janeiro de 2011, publicada no D.O de 28.01.2011, desig-
nou os técnicos que compuseram a Comissão Central de Gestão do PPA. Alterada pela Resolu-
ção SEPLAG Nº 612, de 30 de novembro de 2011, publicada no D.O de 01.12.2011, o arranjo ins-
titucional criado para o PPA 2012-2015 teve como composição uma Comissão Central formada 
por 16 componentes: Presidente (Subsecretária de Planejamento), Vice-Presidente (Superin-
tendente de Planejamento Institucional), oito membros do Comitê Executivo, seis membros do 
Comitê Técnico.

As Comissões Setoriais foram formadas por Presidente (o próprio Secretário da pasta ou al-
guém indicado por ele, como foi o caso na maioria das Secretarias), Vice Presidente e outros 
membros preferencialmente das unidades vinculadas. As Comissões Setoriais variaram de ta-
manho, em função do número de Instituições vinculadas a cada Secretaria. Todas foram criadas 
por Resolução conjunta com a SEPLAG.

Ao longo de 2011, foram criadas 22 Comissões Setoriais através de Resoluções Conjuntas, con-
forme resumido no quadro a seguir.
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Comissões Setoriais: Resoluções de Criação e Composição

Comissão Setorial Resolução Conjunta Componentes pela Secre-
taria

Componentes pela SE-
PLAG

Secretaria de Cultura SEPLAG/SEC Nº 136.
24/08/2011

Presidente + 2 membros Vice-presidente + 1 membro

Sec. de Administração 
Penitenciária

SEPLAG/SEAP Nº 124.
01/06/2011

Presidente + 3 membros Vice-presidente + 2 mem-
bros

Secretaria de Habitação SEPLAG/SEH Nº 113.
29/03/2011

Pela SEH: Presidente + 1 
membro
Pela CEHAB: 2 membros
Pelo ITERJ: 2 membros

Vice-presidente + 2 mem-
bros

Secretaria de Fazenda SEPLAG/SEFAZ Nº 106
28/02/2011

Presidente + 3 membros Vice-presidente + 2 mem-
bros

Secretaria de Educação SEPLAG/SEEDUC Nº 141.
26/08/2011

Presidente + 1 membro Vice-presidente + 3 mem-
bros

Sec. de Desenv. Regional, 
Abastecimento e Pesca

SEPLAG/SEDRAP Nº 105.
25/02/2011

Presidente + 4 membros Vice-Presidente + 2 mem-
bros

Secretaria de Ambiente SEPLAG/SEA Nº 108.
15/03/2011

Pela SEA: Presidente + 2 
membros
Pelo INEA: 1 membro

Vice-presidente + 2 mem-
bros

Secretaria de Obras SEPLAG/SEOBRAS Nº 
128.
20/06/2011

Pela SEOBRAS: Presidente 
+ 2 membros
Pela EMOP: 1 membro
Pelo DER: 1 membro
Pela CEDAE: 1 membro

Vice-presidente + 2 mem-
bros

Secretaria de Governo SEPLAG/SEGOV Nº 127.
16/06/2011

Presidente + 1 membro Vice-presidente + 1 membro

Secretaria de Saúde SEPLAG/SES Nº 129.
28/06/2011

Presidente + 3 membros Vice-presidente + 2 mem-
bros

Secretaria de Defesa Civil SEPLAG/SEDEC Nº 130.
28/06/2011

Presidente + 3 membros Vice-presidente + 2 mem-
bros

Secretaria de Segurança SEPLAG/SESEG Nº 137.
24/08/2011

Presidente + 4 membros Vice-presidente + 2 mem-
bros

Secretaria de Trabalho e 
Renda

SEPLAG/SETRAB Nº 123.
01/06/2011

Presidente + 1 membro Vice-presidente + 2 mem-
bros

Secretaria de Transporte SEPLAG/SETRANS Nº 116.
04/04/2011

Presidente + 2 membros Vice-presidente + 2 mem-
bros

Sec. de Desenvolvimento 
Econômico, Energia, In-
dústria e Serviços

SEPLAG/SEDEIS Nº 99.
09/02/2011

Presidente + 2 membros Vice-presidente + 2 mem-
bros

Secretaria de Turismo SEPLAG/SETUR Nº 138.
24/08/2011

Presidente + 5 membros Vice-presidente + 1 membro

Secretaria de Esporte e 
Lazer

SEPLAG/SEEL Nº 104.
25/02/2011

Pela SEEL: Presidente + 3 
membros
Pela SUDERJ: 3 membros

Vice-presidente + 2 mem-
bros

Secretaria de Ciência e 
Tecnologia

SEPLAG/SECT Nº 114.
31/03/2011

Pela SECT: Presidente
Pela FAPERJ: 1 membro
Pela FAETEC: 1 membro
Pelo CECIERJ: 1 membro
Pela UERJ: 1 membro
Pela UENF: 1 membro
Pela UEZO: 1 membro
Pelo SIMERJ: 1 membro

Vice-presidente + 2 mem-
bros

Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos

SEPLAG/SEASDH Nº 135.
24/08/2011

Presidente +3 membros Vice-presidente + 1 membro
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Secretaria de Planejamen-
to e Gestão

SEPLAG Nº 480.
08/04/2011

Pelo RIOPREVIDÊNCIA: 1 
membro
Pelo CEPERJ: 1 membro

Pela SEPLAG: Presidente 
+ Vice-presidente + 3 mem-
bros

Sec. de Agricultura e Pe-
cuária

SEPLAG/SEAPEC Nº 103.
21/02/2011

Presidente + 4 membros Vice-presidente + 2 mem-
bros

Secretaria da Casa Civil SEPLAG/Casa Civil Nº 134.
24/08/2011

Presidente + 7 membros 
(representantes do DE-
TRAN, do PRODERJ, do 
PROCON, do EGP-RIO, e 
das Subsecretarias Militar, 
de Comunicação e Adjunta 
de Projetos Especiais).

Vice-presidente + 3 mem-
bros

Fonte: SEPLAG. Documento disponível no site: “Comissões Setoriais, Resoluções de Criação e 
Composição”.

A rede de planejamento da Subsecretaria de Planejamento foi estruturada da seguinte forma:

	Comissão Central: responsável pela definição das normas, adequação e aderência das 
mesmas à legislação em vigor;

	Comissões Setoriais (uma por secretaria): responsáveis pela elaboração da programa-
ção do PPA, acompanhamento e monitoramento;

	Todas as Comissões Setoriais foram compostas por técnicos das secretarias e por Ges-
tores (APOs e EPPGGs) da Subsecretaria de Planejamento. A adoção deste modelo ob-
jetivou divulgar e nivelar o conhecimento necessário e requerido à elaboração do PPA.

Funcionamento da Rede de Planejamento

 

Unidade de 
Planejamento 

Comissão  
Setorial 

Comissão 
 Central 

COORDE
NAÇÃO 
E APOIO 

NA 

ARTICULAÇÃO 
PERMANENTE 

Responsável pela 
formulação da 
programação 

Responsável pelo 
lançamento da 

proposta de revisão 
no SIPLAG 

Fonte: Apresentação da SUBPL/SEPLAG

A atuação dessas Comissões foi definida através de Resoluções: Resolução SEPLAG nº 434, de 
25 de janeiro de 2011, e Resolução SEPLAG № 498 de 16.05.2011.

As atribuições da Comissão Central são:

1. Garantir o cumprimento no disposto do Manual de Elaboração do PPA; 

2. Orientar e supervisionar as comissões setoriais que irão operacionalizar a elaboração e 
revisão do PPA;
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3. Estabelecer o cronograma das atividades a serem desenvolvidas;

4. Dar suporte técnico às atividades inerentes à elaboração e revisão do PPA nas Secretarias 
de Estado;

5. Avaliar e sistematizar as informações fornecidas pelo setorial;

6. Tomar as providências cabíveis para viabilizar o andamento dos trabalhos.

 
As Comissões Setoriais têm como atribuições:

1. Desenvolver o processo de elaboração e revisão do PPA setorial, de acordo com as 
normas e procedimentos estabelecidos no Manual de Elaboração do PPA;

2. Interagir com as instâncias superiores das Secretarias, as quais estão vinculadas, na 
busca de construção de uma programação compatível com os objetivos setoriais e os 
macro-objetivos do Governo;

3. Sistematizar e prestar as informações sempre que solicitadas pela Comissão Central;

4. Responsabilizar-se pelo lançamento de informações nos sistemas de operacionalização 
dos dados;

5. Acompanhar a execução da programação do PPA, objetivando subsidiar a tomada de 
decisão, corrigir desvios e facilitar o alinhamento dos programas às orientações de 
governo.

 
Na SEPLAG, a estrutura responsável pela elaboração do PPA 2012-2015 foi a Subsecretaria de 
Planejamento (SUBPL), com a seguinte organização:

	Superintendência de Planejamento Institucional (SUPLI) - responsável direta pela exe-
cução do plano;

	Superintendência de Gestão Estratégica (SUGES) – responsável pela gestão do plano.

 
A equipe é formada também por quatro Coordenadores, dois Assessores e trinta e quatro téc-
nicos. Nos anos de 2010 e 2011, aos quadros técnicos da Subsecretaria, foram incorporados 
técnicos concursados. Os Gestores foram alocados, simultaneamente, em coordenadorias res-
ponsáveis pelas definições técnicas e metodológicas dos trabalhos e por macro áreas.

As coordenadorias são: COTEP (dimensão territorial do planejamento); COAGE (gestão estraté-
gica), COPLA (elaboração e revisão do PPA), COGIN (gestão da informação) e COGES (apoio a 
gestão).

A alocação dos Gestores simultaneamente em coordenadorias e macro áreas teve como fina-
lidade proporcionar aos mesmos uma visão técnica do trabalho de planejamento e uma visão 
prática (aplicada) do mesmo junto às secretarias.

A organização das secretarias em macro áreas objetivou facilitar a integração intersetorial, visto 
que as mesmas, em outros estados, correspondem às áreas de resultado da administração.

Por meio de seminários e oficinas internas foi possível proporcionar aos novos Gestores con-
cursados capacitação em assuntos técnicos do trabalho de planejamento e em assuntos relati-
vos às macro áreas e ao planejamento intersetorial. Ao longo do ano de 2011 foram realizados 
vários seminários, todas as sextas-feiras.
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Em paralelo e durante o ano de 2011 foi construído o SIPLAG, Sistema de Monitoramento e 
Avaliação do PPA, que ficou pronto somente no inicio de 2012. As informações do PPA foram 
migradas do antigo sistema chamado SIGO para o SIPLAG naquele ano. Ao término das dis-
cussões, o PPA 2012-2015 foi consolidado na SEPLAG e enviado à Assembleia Legislativa, que 
encaminhou emendas. Em 2012, foi realizada a revisão do PPA 2013.

5.2.2. O processo de planejamento

O processo de construção do PPA 2012-2015 teve início com a institucionalização da Comissão 
Central, no âmbito da SEPLAG (Resolução SEPLAG Nº 434, de 25/01/2011). Segundo os gesto-
res da Subsecretaria de Planejamento (SUBPL/SEPLAG), esse processo de elaboração do atual 
Plano Plurianual foi bastante modificado em relação ao anterior (2008-2011), apresentando as 
seguintes inovações35:

	O PPA anterior absorveu os estudos da Consultoria Macroplan na construção do Pla-
nejamento Estratégico 2007-2010, bem como a carteira de 43 projetos que compuse-
ram aquele Planejamento. Para o atual PPA, foram construídos novos documentos, sem 
consultoria externa.

	A elaboração do PPA foi precedida por um conjunto de entrevistas realizadas pela SE-
PLAG com o objetivo de mobilizar os atores envolvidos e “colher subsídios que atuali-
zassem o conhecimento sobre o território e os grandes desafios do Estado, por um lado, 
e registrassem o pensamento diretivo da cúpula estratégica da administração pública 
estadual, por outro” (PPA de Bolso 2012-2015, ver “Processo de Elaboração” pp. 8-10).

	Houve uma maior articulação do processo através da constituição de Comissões Seto-
riais, favorecendo maior integração setorial e legitimidade ao PPA através da participa-
ção de pessoas com poder de decisão, por orientação do Secretário de Planejamento. 
No processo de elaboração do PPA anterior não há registro de participação intensiva 
de equipes setoriais.

 
Segundo informações de um Assessor de planejamento da SEPLAG36, resumidamente, a cons-
trução do PPA foi organizada em duas etapas, conforme segue:

“I - Etapa preparatória

1.1. Levantamento do programa de governo do então candidato Sérgio Cabral para o 
período 2011-2014

Foi feito levantamento do programa de governo (e das promessas de campanha) 
através:

(i) do programa de governo registrado no TRE-RJ;

(ii) das entrevistas dadas pelo então candidato a jornais e revistas de circulação 
nacional, estadual e local;

(iii) das reportagens publicadas em jornais e revistas de circulação nacional, estadual 

35   Entrevistas realizadas com a Superintendente da SUPLI (8/08/2012) e Coordenadora da SUBL/SEPLAG
36   Depoimento enviado por mensagem eletrônica em 26.07.2012, contribuição de Wagner dos Santos, Assessor da Subsecretaria 
de Planejamento da SEPLAG – Pequeno histórico das principais inovações introduzidas pela Subsecretaria de Planejamento, 
atendendo solicitação de informações pela equipe do CEPERJ.
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e local;

Resultados práticos:

1) o trabalho de levantamento do programa de governo tratou-se de etapa indispensável 
para confrontar o programa de governo do candidato com a programação do PPA feita 
pelas secretarias de estado.

2) serviu também como subsídio para as secretarias alinharem a sua programação 
com o programa de governo do governador.

1.2. Entrevistas com secretários de estado e autoridades do governo

Foram realizadas entrevistas com secretários de estado objetivando:

(i) verificar a visão do titular das secretarias de acerca da missão e objetivos das mesmas;

(ii) verificar se o que fora proposto no programa de governo do governador era factível 
e exequível. Se exequível como deveria ser incorporado ao PPA e em que prazo;

(iii) identificar as prioridades elencadas pelos secretários;

(iv) identificar os principais obstáculos enfrentados pelos secretários;

(v) levantamento das experiências exitosas e inovações patrocinadas pelos secretários 
na condução das secretarias.

1.3. Alocação dos técnicos da Subsecretaria de Planejamento

Nos anos de 2010 e 2011, aos quadros técnicos da Subsecretaria, foram incorporados 
aproximadamente 30 técnicos. Os técnicos foram alocados, simultaneamente, em 
coordenadorias responsáveis pelas definições técnicas e metodológicas dos trabalhos 
e por macroáreas.

As coordenadorias são: COTEP (dimensão territorial do planejamento); COAGE (gestão 
estratégica), COPLA (elaboração e revisão do PPA), COGIN (gestão da informação) e 
COGES (apoio a gestão).

As macroáreas são:

• Economia e Gestão (CASACIVIL, SEAPEC, SEDEIS, SEFAZ, SEGOV,  SEPLAG);
• Capital Humano ( SEC, SECT, SEEDUC, SEEL, SETUR);
• Cidadania (SEASDH, SESEG, SETRAB, SEAP);
• Qualidade de Vida (SEA, SEDEC, SES);
• Infraestrutura (SEH, SEOBRAS, SETRANS, SEDRAP).

A alocação dos técnicos, simultaneamente em coordenadorias e macro áreas objetivou 
proporcionar aos mesmos uma visão técnica do trabalho de planejamento e uma visão 
prática (aplicada) do mesmo junto às secretarias.

A organização das secretarias em macro áreas objetivou facilitar a integração 
intersetorial, visto que as mesmas, em outros estados, correspondem às áreas de 
resultado da administração.

1.4. Capacitação dos técnicos da Subsecretaria de Planejamento 

Através de seminários e oficinas internas objetivou-se proporcionar aos novos técnicos 
concursados uma capacitação em assuntos técnicos do trabalho de planejamento e 
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em assuntos relativos às macro áreas e ao planejamento intersetorial. Ao longo do ano 
de 2011 foram realizados vários seminários, todos às sextas-feiras.

1.5. Estruturação da Rede de Planejamento

A rede de planejamento da Subsecretaria de Planejamento foi estruturada da seguinte 
forma:

i) Comissão Central: responsável pela definição das normas, adequação e aderência 
das mesmas à legislação em vigor;

ii) comissões setoriais (uma por secretaria) responsável pela elaboração da programação 
do PPA, acompanhamento e monitoramento da mesma;

iii) todas as comissões setoriais foram compostas por técnicos das secretarias e por 
técnicos da Subsecretaria de Planejamento. A adoção deste modelo objetivou divulgar 
e nivelar o conhecimento necessário e requerido à elaboração do PPA.

1.6. Desenvolvimento do SIPLAG

Ao longo de 2011 técnicos da Subsecretaria de Planejamento dedicaram de forma 
integral ao desenvolvimento de um sistema de planejamento e de execução e 
acompanhamento do orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um sistema 
web que pode ser acessado por qualquer usuário devidamente habilitado em 
qualquer lugar através da internet. Isto permite flexibilidade e facilidade de acesso a 
informações da programação do PPA.

O SIPLAG não apenas está integrando as dimensões de planejamento e de execução e 
acompanhamento do orçamento, como também está integrado com o SIAFEM (gestão 
financeira do estado) e há previsão de integração com outros sistemas institucionais 
que também estão em fase de desenvolvimento como o SIGA (compras), SIGA-RH 
(pessoal) e SISPAT (patrimônio).

II - Etapa de Elaboração do PPA

Concluídos os trabalhos, tarefas e atividades descritas em  I - Etapa preparatória, 
passou-se à etapa de elaboração propriamente dita.

2.1. Análise crítica da programação do PPA 2008-2011

A programação do PPA 2008-2011 foi confrontada com os produtos das etapas 1.1. e 
1.2. como etapa preliminar para a elaboração da programação do PPA 2012-2015.

2.2. Elaboração da programação do PPA 2012-2015

Concluída a etapa 2.1. passou-se à elaboração da  programação do PPA 2012-2015 
propriamente dita. Para tanto, foi elaborado um manual que objetivou orientar as 
secretarias nas melhores técnicas e práticas da teoria de sistema de planos, programas 
e orçamento procurando, ainda, atender aos critérios de transparência e da lei de 
responsabilidade fiscal.

2.3. Definição das metas físicas e dos valores dos programas e ações do PPA 2012-2015

Historicamente, os valores constantes nos programas e ações do PPA 2012-2015 eram 
os mesmos atribuídos pelo orçamento, ou seja, limitavam-se aos valores atribuídos 
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pelo Tesouro Estadual. 

As secretarias foram estimuladas a encontrar fontes alternativas de financiamento 
para as políticas públicas, seja através de convênios, empréstimos ou financiamentos 
a fundo perdido.  Tal medida objetivou aumentar a capacidade financeira do Governo 
Estadual.

2.4. Utilização dos Sistemas Institucionais

O lançamento da estrutura da programação do PPA 2012-2015 ocorreu no SIGO devido 
a atrasos observados no desenvolvimento e implantação do SIPLAG. No entanto, 
através de um esforço adicional, os técnicos da SUBPL migraram a base de dados do 
PPA 2012-2015 do SIGO para o SIPLAG permitindo assim a publicação do “livro” do PPA 
2012-2015 através do SIPLAG. 

2.5. Publicação da Proposta do PPA 2012-2015 e encaminhamento à ALERJ para 
análise, emendas e aprovação

O PPA 2012-2015 foi encaminhado à ALERJ em prazo hábil. As inovações propostas 
não atrasaram a entrega do PPA.” 

(Depoimento de Consultor da SEPLAG)

As entrevistas da fase preparatória para a elaboração do PPA 2012-2015 ficaram a cargo da 
Coordenadoria de Dimensão Territorial do Planejamento (COTEP) da Subsecretaria de Plane-
jamento (SUBPL), que ouviu especialistas e autoridades do Governo, algumas do alto escalão. 

“Destacaram-se os encontros com o Vice-governador e então Secretário de Estado 
de Obras, Luiz Fernando de Souza, o Secretário de Estado de Segurança Pública, José 
Mariano Beltrame, o Secretário de Estado de Ambiente, Carlos Minc, o Secretário 
de Estado de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso, o Secretário de Estado de 
Habitação, Leonardo Picciani, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Energia, Indústria e Serviços, Júlio Bueno, o Secretário de Estado de Educação, Wilson 
Risolia, a Secretária de Estado de Cultura, Adriana Rattes, o Secretário de Estado de 
Saúde, Sérgio Côrtes, e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Sérgio Ruy 
Barbosa.” 

(PPA de Bolso 2012-2015, ver “Processo de Elaboração” pp. 8-10).

Um outro fator relevante nesta fase foram oficinas realizadas na fase preparatória (2011) que 
propiciaram a integração da equipe da SEPLAG para a elaboração do PPA. Foi nesta fase pre-
paratória que surgiu a concepção das comissões. Uma comissão central e comissões setoriais 
formadas por equipes de cada Secretaria. Nessas discussões foram estruturadas também as 
macroáreas de planejamento que articularam diferentes Secretarias: Economia e Gestão; Capi-
tal Humano; Cidadania; Qualidade de Vida; Infraestrutura.

A manutenção da equipe no segundo Governo de Sérgio Cabral permitiu dar continuidade ao 
trabalho anterior, acumulando experiência e aprofundando as discussões com a participação 
dos Secretários de Estado. Os gestores da elaboração do PPA 2012-2015 consideraram o pro-
cesso inovador. Além das reuniões das Comissões foi necessário o suporte técnico na elabora-
ção da programação, no seu detalhamento, na apresentação dos projetos, dos objetivos, das 
ações e metas e também na capacitação dos técnicos para acessar o sistema.

“A inovação propiciou a construção de um modelo integrador, cujo objetivo foi 
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promover em cada Secretaria de Estado o fortalecimento do planejamento, buscando 
ajustar os resultados programados aos recursos disponíveis e à efetiva capacidade de 
execução da área responsável.” (PPA de Bolso 2012-2015, ver “Processo de Elaboração” 
pp. 8-10)

Entretanto, segundo a Superintendente da SUPLI/SEPLAG, o que mudou foi o processo e não 
a estrutura do planejamento, que manteve a mesma metodologia Programa-Ação-Produto do 
PPA anterior. Segundo a mesma especialista em planejamento, a participação da alta direção 
de cada Secretaria nas Comissões Setoriais foi variável e, pela experiência dos gestores da SE-
PLAG, quanto maior a participação, mais qualificada se tornou a programação definida e o pro-
cesso de planejamento do setor.

A primeira reunião das Comissões Setoriais foi agendada pelo Secretário de Planejamento, por 
intermédio da SUBL/SEPLAG. A Subsecretária de Planejamento e sua equipe estavam à frente 
das reuniões e compareceram a todas elas. 

Inicialmente, foi apresentada uma proposta de trabalho e o Manual de Elaboração do PPA 
2012-2015. A SEPLAG elaborou um documento que compreendia o cenário macroeconômico 
e estratégias de desenvolvimento, contendo as seguintes dimensões: finanças públicas, opor-
tunidades e parcerias, dimensão territorial e macro-objetivos e objetivos setoriais.  Este docu-
mento básico foi construído em parceria com algumas secretarias: a construção do cenário 
macroeconômico em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico; o de Finanças 
Públicas do Estado com a Secretaria de Fazenda; o de Oportunidades e Parcerias com a Secre-
taria de Obras e o da Dimensão Territorial do Planejamento foi elaborado integralmente pela 
própria SEPLAG. O Manual de Elaboração do PPA, o documento com o Cenário Macroeconô-
mico e Estratégias de Desenvolvimento e um desenho dos Macro-objetivos de cada Secretaria 
compuseram o material básico utilizado nas discussões das Comissões Setoriais.

As Comissões abordavam o processo de planejamento e não entravam no mérito da estrutura 
interna do planejamento de cada Secretaria. O papel da SUBL/SEPLAG foi mostrar a importân-
cia da definição dos programas e de quem iria gerenciá-los. A Comissão normalmente formali-
zava o que foi discutido, em acordo mútuo, e seu presidente apresentava a proposta ao Secre-
tário. Alguns Secretários participaram da discussão e discutiram todos os indicadores da área.

“Os membros da SEPLAG nas Comissões Setoriais desempenharam o papel de 
condutores da metodologia de elaboração do Plano, zelando pelo cronograma de 
desenvolvimento e pela atenção aos conceitos indicativos da formulação de uma 
programação setorial direcionada para o alcance dos resultados esperados. Aos 
membros das secretarias e de suas entidades vinculadas coube a formulação do 
diagnóstico do setor e a definição dos objetivos setoriais, bem como a elaboração 
dos programas, ações e produtos quantificados e regionalizados.” (PPA de Bolso 2012-
2015, ver “Processo de Elaboração” pp. 8-10)

Segundo os Gestores da SEPLAG contatados pela pesquisa, a construção dos macro-objetivos e 
objetivos setoriais se consolidou nas discussões do PPA 2012-2015. Os documentos orientado-
res apresentados às Secretarias foram discutidos e mesmo quando havia aprovação do conte-
údo do documento básico de discussão, as questões programáticas eram levantadas. Algumas 
secretarias modificaram o documento e acrescentaram novos programas. Após a discussão nas 
Comissões Setoriais, os Secretários das pastas tinham a palavra final. A avaliação é que este pro-
cesso nas Comissões Setoriais foi muito rico e o envolvimento setorial, segundo depoimento 
da Superintendente de Planejamento, foi muito grande.
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A elaboração do Plano contemplou a opção de regionalização de programas e ações. No en-
tanto, a programação contida no Plano não está regionalizada para muitos programas e ações 
cujas unidades responsáveis optaram por adotar o Estado como universo de abrangência. Na 
revisão do PPA em 2013 esta questão passou a ser verificada. Na distribuição das ações da Se-
cretaria de Obras estão registradas 16 Programas e 46 ações sendo 23 (METADE) para todo o 
Estado sem identificação da região e as demais distribuídas entre Metropolitana com 8 ações, 
Médio Paraíba com 4, Baixada Litorânea com 4, Serrana com 3, Costa Verde com 2 e Norte Flu-
minense com 3.

Segundo a SEPLAG não existiu apoio ou suporte de consultoria externa na elaboração do PPA 
2012-2015. O Plano Estratégico 2012-2031, uma reformulação do Plano Estratégico anterior 
(2007-2010), orientou os objetivos setoriais do PPA 2012-2015. Na definição dos programas e 
ações finalísticas do PPA, decidiu-se pela compatibilidade estrutural com a Lei de Orçamento 
Anual (programas e ações finalísticas).  As secretarias foram estimuladas a encontrar fontes 
alternativas de financiamento para as políticas públicas através de convênios, empréstimos ou 
financiamentos a fundo perdido. Tal medida objetivou aumentar a capacidade financeira do 
Governo Estadual.

5.3. Avaliação do processo de elaboração pelos gestores do PPA

O PPA de Bolso 2012-2015 sistematiza todo o processo de elaboração do Plano Plurianual e 
remete a uma avaliação final, indicando os pontos fortes do modelo de planejamento adotado 
e os pontos fracos. Os pontos fortes estão resumidos no início do item anterior deste relatório, 
quais sejam: engajamento do alto escalão das secretarias na direção de parte das comissões 
setoriais; perfil técnico dos componentes das comissões; e mobilização do setorial e aproxima-
ção com a SEPLAG.

“A participação de membros do alto escalão da administração setorial garantiu 
governabilidade interna ao processo, propiciando acesso fácil às instâncias superiores 
com rapidez no fluxo de informações, delegação de poder e propostas técnicas com 
aderência às políticas e prioridades do setor.

A composição das Comissões Setoriais caracterizada por integrantes com perfis 
eminentemente técnicos facilitou a compreensão da metodologia e da proposta 
de trabalho. Na maioria das comissões o trabalho de formulação setorial propiciou 
a criação de vínculos entre a SEPLAG, representada pela Comissão Central e pelos 
gestores públicos, e a equipe de planejamento e orçamento dos órgãos setoriais. Em 
muitos casos essas equipes de Secretarias e Vinculadas tiveram uma oportunidade de 
integração interna com o processo de elaboração do PPA.” (PPA de Bolso 2012-2015, 
ver “Processo de Elaboração” pp. 8-10)

Entre os Pontos Fracos, destacam-se: dificuldades de assimilação da metodologia; técnicos de 
exclusiva especialização orçamentária em parte das Comissões Setoriais; baixa integra-
ção, em parte das comissões, entre órgãos e suas próprias entidades vinculadas.

“Esse perfil eminentemente orçamentário dos técnicos setoriais levou também, 
em alguns casos, a processos de resistência ao aprendizado da metodologia, onde 
se reproduzia a ideia de que a programação voltada para resultados iria dificultar a 
execução departamentalizada das atividades. Cada setor espera garantir sua rubrica 
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orçamentária. Dessa forma, a consequência foi, em alguns casos, a definição de uma 
programação extensa, com grande número de programas similares dentro de um 
mesmo setor.

A estrutura de algumas áreas com a presença de muitas entidades vinculadas tornou 
o trabalho das comissões mais complexo. Nestes casos, o sucesso da proposta passou 
pela capacidade de integração do grupo.

A proposição do modelo de elaboração com base em uma construção coletiva 
apresentou aspectos positivos, mas também trouxe à tona questões de coordenação 
entre membros de algumas comissões. Incertezas relativas ao cronograma e às etapas 
de trabalho causaram alguns atrasos nas entregas setoriais. Nesses casos, a agilidade 
da Comissão Central, como definidora do modelo e responsável por correções de 
rumos, foi fundamental na condução do processo de cada comissão.” (PPA de Bolso 
2012-2015, ver “Processo de Elaboração” pp. 8-10)

5.4. Avaliação do processo de elaboração pelos membros das 
Comissões Setoriais

5.4.1. Comissão Setorial da Segurança Pública

Um dos quatro membros da Comissão Setorial da Segurança Pública instituída pela SEPLAG, 
Subsecretário de Gestão Estratégica e responsável por todo o orçamento de finanças, logísti-
ca, recursos humanos, licitações e contratos da Secretaria de Segurança e das forças policiais, 
entrevistado pela pesquisa, ressaltou que o PPA de 2008-2011 não retratava os problemas da 
área da secretaria. Em 2009 foi contratada a consultoria INDG – Instituto de Desenvolvimento 
Gerencial37 com a finalidade de construir um Plano Estratégico da Secretaria de Segurança. Se-
gundo o Subsecretário, os conceitos desse plano tiveram origem no primeiro Plano Estratégico 
de 2010-2014.  De fato, destaca-se no primeiro capítulo – Análise Situacional e Prospectiva – a 
observação de que “a violência, por exemplo, que registrou uma escalada impressionante nos 
últimos anos é vista como um dos limites inibidores do desenvolvimento econômico e da me-
lhora da qualidade de vida”38 e  para diagnosticá-la utilizou indicadores que foram selecionados 
posteriormente pelo Plano para o monitoramento de Gestão da Segurança como a taxa de 
homicídios por 100 mil habitantes.

Relacionado ao Plano Estratégico da Segurança Pública, construído em parceria com INDG, o 
entrevistado enfatiza que seus resultados foram inteiramente utilizados no processo de cons-
trução do PPA 2012-2015. Por outro lado, o membro da Comissão Setorial da Secretaria de 
Segurança informou que não há participação da sociedade civil na elaboração do PPA.

O processo de elaboração do Plano Estratégico seguiu a seguinte metodologia: criação de dois 
grupos representativos de toda a cúpula da Segurança Pública, que produziram um texto úni-
co, validado pelo Secretário de Estado de Segurança. Os dois grupos tiveram que apresentar 
respostas às questões abaixo relacionadas e apresentar questões estratégicas para validação39. 
 

37   Segundo o site www.falconi.com e a Wikipédia, o Instituto de Desenvolvimento Gerencial, dirigido pelo Professor Vicente 
Falconi, passou a se chamar Falconi Consultores de Resultados em outubro de 2012.
38   Plano Estratégico do Estado do RJ 2007-2010 – elaborado pela Macroplan: p.13. 
39   Plano Estratégico da SESEG 2010-2014, p. 7.
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Grupo 
1

1. Como reduzir os índices de criminalidade?

2. Como garantir que as ações de segurança empreendidas sejam de “Estado” e não de 
“Governo”? (descontinuidade)

3. Como aumentar a sensação de segurança?

4. Como otimizar a condição de trabalho das polícias (equipamentos, tecnologia, treina-
mentos, salários, etc.)?

Grupo 
2

1. Como reduzir os índices de criminalidade?

2. Como aumentar a sensação de segurança?

3. Como intensificar o processo de alinhamento entre as polícias e a Secretaria?

4. Como otimizar a condição de trabalho das polícias (equipamentos, tecnologia, treina-
mentos, salários, etc.)?

Ao final, foram apresentadas Metas Globais chamadas de Indicadores (fim) para alcançar níveis 
toleráveis de criminalidade e outros itens de verificação (meios) que envolvem o planejamento e gestão 
política de segurança pública e a integração das polícias, constituindo a Visão da SESEG.

Propõe-se que os indicadores listados abaixo sejam monitorados pelos gestores da SESEG.40

FIM

“níveis toleráveis de criminalidade”
Homicídios/100mil hab
Roubos de veículos
Roubos de Rua/100mil hab
Latrocínio/100mil habi
Roubo a residências/100mil hab
Roubo a Estabelecimentos Comerciais/100mil hab

MEIOS

“planejamento e gestão política de segurança pública”
Elaboração do planejamento estratégico
Acompanhamento da implantação das estratégias
Execução das diretrizes e resoluções da SESEG
Planejamento, execução e controle de projetos

“integração das polícias”
Implementação e avaliação das RISPs e CISPs
Planos de ação integrados
Integração dos bancos de dados
Capacitação conjunta

Segundo o Subsecretário de Segurança Pública existem indicadores internos com metas para 
as polícias e as metas para 2014 estavam sendo atualizadas durante o período da entrevista. 

São 33 as opções estratégicas41 do plano, consideradas “leituras preliminares do que se preten-

40   Visão da SESEG – Plano Estratégico da SESEG 2010-2014, p. 9
41  A ferramenta utilizada nas opções estratégicas para o plano foi a Matriz SWOT – Strenghts, Weaknesses, Opportunities and 
Threats,
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de definir como caminho para o alcance das Metas Globais estabelecidas”. Pode-se dizer que 
os Programas e as Ações da área de Segurança previstos no PPA-2012-2015 foram extraídos do 
Plano Estratégico da SESEG. 

“Fortalecer a Polícia Técnica, Concluir Programa Delegacia Legal, Implantar Sistema de 
Vigilância Eletrônica, Aprimorar o Centro Integrado de Comando e Controle, Inaugurar 
a Cidade da Polícia, Informatizar a Polícia Militar, Consolidar o Portal de Segurança, 
Implantar Sistema Integrado de Análise de Dados, Implantar a RISP e consolidar os 
conceitos de RISP, AISP e CISP, produzir plano de recrutamento, seleção e formação 
(núcleo comum no currículo de formação policial, elaboração de projetos de gestão 
de recursos, formação continuada, polícia de proximidade, consolidar o sistema de 
metas dos indicadores estratégicos de criminalidade, estender as UPPs para outras 
áreas conflagradas, criar uma instância governamental para receber demandas das 
áreas pacificadas, estimular programas de prevenção ao consumo de drogas, avaliar 
a política de pacificação, implantar ferramentas de gestão de processos e metas e 
reestruturar a Secretaria de Segurança, aumentar a velocidade e efetividade das 
investigações, reduzir o tempo de atendimento ao cidadão, otimizar o processo de 
comunicação e registro de ocorrências, estimular pesquisas, propor uma política salarial 
para as polícias, revisar jornada de trabalho das polícias, fortalecer a funcionalidade 
dos gabinetes de Gestão Integrada, utilizar o canal aberto à sociedade por meio 
dos Conselhos Comunitários e da Ouvidoria, Estabelecer plano de Comunicação 
da SESEG (interno e externo),estabelecer garantias para os policiais que atuam 
nas atividades correicionais, fortalecer as Corregedorias, Fortalecer as Ouvidorias, 
Implantar a Comissão Estadual de Segurança em Grandes Eventos, Elaborar projetos 
para captação de recursos externos ao orçamento da SESEG, Fazer uso do Escritório de 
Gerenciamento de Projetos, setorial e das polícias.” (Plano Estratégico da SESEG 2010-
2014 – jan 2010: 28).

A questão da compatibilização territorial na área de segurança pública integrando as ações 
das polícias militar e civil, a implantação das RISP42 – Regiões Integradas de Segurança Pública, 
consolidando as AISP – Áreas Integradas de Segurança Pública e as CISP – Circunscrições Inte-
gradas de Segurança Pública, é medida considerada estrutural, assim como a implantação da 
nova sede do Centro de Gerenciamento de Crises, concentrando em um mesmo espaço o Go-
vernador, secretários, comandantes das polícias, representações federais e municipais, todos os 
diretamente envolvidos com a questão de segurança. As crises exigem velocidade na resolução 
e todas estas opções estratégicas foram inseridas no PPA 2012-2015.

5.4.2. Comissão Setorial da Saúde

O processo de construção do planejamento da saúde pela Comissão Setorial criada pela SE-
PLAG foi iniciado, institucionalmente, na Assessoria de Planejamento, vinculada a Subsecreta-
ria Geral da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Esta Assessoria é responsável pela elaboração 
dos instrumentos de planejamento do SUS: Plano Estadual de Saúde (PES), Programação Anual 
de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG). A Subsecretaria Geral tem como função 
principal o planejamento das ações da Secretaria de Saúde. 

42   Ver conceitos RISP, AISP E CISP no site isp.rj.gov. br , busca em 17.03.2013
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A Subsecretaria Executiva é responsável pelo PPA desde 1998 e conta com uma Superinten-
dência de Orçamento. A coordenação da elaboração do PPA pertence à Subsecretaria Executi-
va, que trabalha com toda a legislação correspondente, assim como a coordenação da elabora-
ção e execução orçamentária.

A avaliação da Comissão Setorial da Saúde e das instâncias da Secretaria que trabalharam ativa-
mente na elaboração do PPA 2012-2015 é que pela primeira vez as lideranças de todas as áreas 
finalísticas participaram na construção do planejamento, solidários à iniciativa para a implan-
tação deste novo procedimento. O relato é de que todos os setores da Secretaria discutiram 
contexto, objetivos, finalidades. O processo de construção do PPA 2012-2015, para se chegar 
a uma estrutura de programas e ações foi, para os entrevistados, um trabalho coletivo, com a 
participação de todas as áreas vinculadas. Segundo eles foi “uma experiência riquíssima”.

Os entrevistados destacaram, ainda, as novas orientações para maior detalhamento dos pro-
gramas e ações do PPA e do orçamento. Segundo a Comissão Setorial da Saúde, entretanto, a 
implantação ocorreu com um menor número de ações para facilitar a execução. No entanto, 
esta opção pode resultar em perda na transparência. 

Indagados sobre se estas novas orientações metodológicas interferiram no resultado do PPA e 
se este instrumento seria também utilizado para monitoramento, os representantes da Comis-
são responderam que existe consciência quanto aos objetivos propostos pela SEPLAG e que o 
trabalho com as áreas finalísticas da Saúde remonta ao ano de 2010, havendo uma mudança 
de cultura, conforme registrado abaixo:

“Foi um processo de reconstrução e se vem trabalhando com as áreas. Uma área tem 
muitos planos, mas quanto custa? Tem noção do que tem de orçamento? Essa cultura 
de casar o planejamento com o orçamento é que se vem trabalhando com as áreas 
técnicas. Quanto se tem? O quanto que é possível fazer? Qual é a prioridade? O que 
é mais importante nesse momento? O que é viável? O que precisa ser feito? Então, 
esta é a prática regular junto às áreas técnicas, há bastante tempo, porque ano a ano 
se faz o PAS, que é a programação principal, com ações mais detalhadas do PES, com 
as ações que deverão ser implementadas naquele ano e depois tem o RAG, que é o 
relatório anual de gestão. Então, daquelas ações que se planejou: o que se executou, 
o que se conseguiu fazer? São instrumentos obrigatórios, as áreas vão se apropriando 
gradativamente desta prática. Sem dúvida nenhuma foi um crescimento grande para 
as áreas, para a equipe, para integração da secretaria, porque o nosso trânsito pelas 
áreas é permanente”. (Entrevista realizada com membros da Comissão Setorial de 
Saúde, 22.01.2013)

Ainda segundo os entrevistados, na elaboração do PPA anterior (2008-2011) havia dificulda-
des na vinculação entre a realização do produto e a despesa liquidada. Se a ação tinha alguns 
produtos - por exemplo, ações de vigilância epidemiológica ambiental e servidor capacitado 
na área de vigilância -, a correspondência era diferente, produzindo resultado com outra de-
nominação, como campanha realizada (campanha de imunização, campanha de prevenção). 
Ao ser efetuada a avaliação periódica anual do PPA, por exemplo, gastou-se um milhão para o 
produto “servidor capacitado”, vinculando os recursos para a capacitação do servidor, podendo 
atender pelo sub-elemento da despesa. Mas, às vezes, para realizar um produto não se tem 
uma despesa só, às vezes tem um elenco de despesas, obrigando a realizar somas conforme 
sua vinculação. Não se podia colocar a meta física realizada sem associar à liquidação, criando 
dificuldades porque algumas despesas não casavam exatamente com aquele produto. 



63

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

“Nesse PPA 2012-2015, essa vinculação acabou. Os técnicos apontam para a 
necessidade de melhorar esse modo de pensar, aumentar o número de produtos para 
dar visibilidade para as coisas boas, como realizações que não aparecem no PPA. Por 
exemplo, paciente atendido com cirurgia bariátrica, paciente atendido com implante, 
isso não aparece desta forma, e é isso que a população quer saber, e se destaca como 
uma indicação a ser melhorada. Tomando-se esta direção, tende-se a aumentar o 
número de produtos, mas são eles que mostram os resultados da ponta, são muito 
importantes. Hoje, temos no PPA uma ação para todos os hospitais, porque as licitações 
são feitas para toda a rede. Até para serviço de limpeza hospitalar, que é diferente de 
limpeza administrativa, são vários lotes; tem UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
junto a hospitais, outro, só tem hospitais, outro só tem UPA, vai depender do caso. 
As informações são colocadas num programa de trabalho só, temos uma única ação: 
produtos por estabelecimento, em unidades próprias”. (Entrevista realizada com 
membros da Comissão Setorial de Saúde, 22.01.2013)

Em relação ao planejamento estratégico proposto pela SEPLAG, a SES acompanha o que está 
previsto no Plano Estadual de Saúde. Os maiores desafios são: a) olhar o território, para as di-
nâmicas territoriais que estão sofrendo o impacto dos grandes investimentos, e b) analisar as 
condições demográficas e de saúde frente à transição demográfica e epidemiológica em curso.

“Embora no caso brasileiro ainda se tenha traços muito marcantes do momento 
anterior, a incidência das doenças transmissíveis continua tendo papel importante no 
adoecimento das pessoas, menos nos óbitos, mais no adoecimento. Temos 70% da 
nossa mortalidade hoje, inclusive no Estado do Rio Janeiro, concentrada nas causas 
relacionadas às doenças não transmissíveis”. (Entrevista realizada com membros da 
Comissão Setorial de Saúde, 22.01.2013)

Quanto à questão da intersetorialidade, ela vem se verificando em áreas especificas. No caso 
do COMPERJ (Complexo Petroquímico do ERJ, em Itaboraí), por exemplo, quando se faz a pro-
gramação anual em relação à saúde do trabalhador para determinar as ações para 2013, os mu-
nicípios do entorno também são avaliados pelo setor de vigilância epidemiológica. Segundo 
os especialistas, a área específica passa a avaliar o impacto que aqueles grandes investimentos 
terão nos habitantes daqueles municípios. 

Perguntado se a mobilização verificada no momento da formação da comissão setorial, quan-
do do início da elaboração do PPA 2012-2015, foi a mesma para a revisão e o monitoramento 
do PPA, os técnicos e membros da Comissão ressaltaram que: 

“Na época da revisão do PPA, que acabamos de fazer, não houve uma mobilização 
da comissão tão intensa quanto da primeira vez. A mobilização da comissão setorial 
para elaborar o PPA foi muito boa, mesmo porque a primeira revisão do PPA é muito 
cedo, só se teve quatro meses de execução do PPA, quando começamos a trabalhar 
no orçamento 2012, com a estrutura na última semana de janeiro, quando ainda não 
temos como executar o orçamento. Em maio se inicia a revisão, sobre o processo que se 
viveu muito pouco, então tem pouco tempo para saber como funciona esta estrutura. 
Este ano vai haver uma mobilização maior, porque já tem a experiência de um ano, 
vivenciando-se esta realidade organizacional.” (Entrevista realizada com membros da 
Comissão Setorial de Saúde, 22.01.2013)
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Uma das estratégias propostas pela Comissão Setorial da Saúde é a instalação de um Grupo de 
Trabalho (GT) de Planejamento, com a presença dos técnicos do orçamento e do planejamento 
e os responsáveis pelo RAG, PAS e PES, discutindo também a questão do PPA, com pessoas se 
apropriando da cultura do planejamento e multiplicando nas suas respectivas áreas técnicas.

Indagados sobre o que representa o Sistema SIPLAG para área de Saúde e se está sendo válido 
para o monitoramento do PPA, afirmou-se que o sistema facilitou muito a solicitação das ope-
rações orçamentárias em relação às questões sanitárias.

“É uma forma mais inteligente, mais lógica e mais técnica. Agora, neste período de 
alteração, é selecionado qual o plano de trabalho que se quer, muito fácil, muito 
rápido, em cinco minutos. Algumas pessoas têm acesso ao sistema, nós trabalhamos 
com as movimentações orçamentárias e trabalhamos também com a elaboração e 
revisão do PPA, os relatórios quadrimestrais.” (Entrevista realizada com membros da 
Comissão Setorial de Saúde, 22.01.2013)

Outras questões foram levantadas pelos entrevistados quanto à dificuldade de monitoramento 
e avaliação da execução do PPA, sugerindo mobilização da área de planejamento para acertar 
mecanismos de revisão da programação.

Segundo informações obtidas, o SIPLAG em si não atende inteiramente a estas necessidades. 
A partir da Lei Complementar Nº 14143, de 13/01/2012, talvez se possa ajustar os meca-
nismos de monitoramento e controle. O monitoramento das ações do PAS, por meio dos 
relatórios quadrimestrais, antes submetido a revisão anual, não é adequado para a revisão mais 
específica do planejamento. Uma das estratégias vislumbradas por ocasião da elaboração do 
PES e do próprio PPA sugere que não só na fase de elaboração do PAS, mas também no decor-
rer de seu monitoramento pudesse haver a participação do GT no processo. 

Os entrevistados informaram que existem algumas áreas técnicas com plano interno de suas 
ações, orçamento e definição de responsáveis pelo monitoramento. Outras áreas têm mais di-
ficuldades. O GT de planejamento teria como função extra o monitoramento das ações do PAS 
e, ao mesmo tempo, prestar as informações para o relatório quadrimestral, dentro de um ciclo 
de planejamento.

A expectativa dos técnicos da Assessoria de Planejamento é que, agora, com o sistema de ava-
liação do Ministério da Saúde, diante da responsabilidade de elaborar o RAG e, por meio dele, 
os relatórios quadrimestrais, ter-se-á uma avaliação um pouco melhor. Os relatórios permitirão 
reavaliar o que está sendo feito, se vai haver necessidade de mudança, se a área alcançou ou 
não os objetivos, quais os caminhos ou outras alternativas. 

“O PPA também tem metas, inseridas em duas estruturas, uma estrutura federal e outra 
estadual com os mesmos objetivos, qual seja: executar o que está proposto e rever o 
que está planejado. Então, o desafio deste trabalho do IPEA é super estratégico, de 
compatibilizar essas linguagens para dar transparência aos resultados de uma maneira 
a gerar novas orientações. Não temos uma reforma tributária, por exemplo, que possa 
descentralizar os recursos do orçamento, a quantidade de indicadores para cada 

43   Lei Complementar Nº 141, de 13/01/2012: Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 
valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos 
de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e 
controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 
1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.
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instante, somos obrigados a pactuar e a considerar, sem permitir avaliação de forma 
adequada sobre o que acabou de acabar, ou seja, pactuar o indefinido. Mal amadurece 
uma coisa, vem uma mudança e se é obrigado a compactuar com coisas que não são 
adequadas, em um quantitativo de indicadores que é impossível que o Ministério da 
Saúde monitore em qualquer índice federal. Estas são questões que os fóruns onde 
tem gestores, como no nosso caso, a serem discutidas nos fóruns adequados como 
o da comissão tripartite.” (Entrevista realizada com membros da Comissão Setorial de 
Saúde, 22.01.2013)

Outra questão importante mencionada pelos entrevistados é a dos diferentes conceitos ado-
tados no planejamento e a falta de sincronia entre eles na área de Saúde. Os conceitos e no-
menclaturas do PPA são diferentes daqueles adotados no planejamento do SUS. O que se cha-
ma ação no planejamento do SUS, no PPA é, muitas vezes, uma despesa de uma ação com o 
seu correspondente como produto. Como, conceitualmente, eles são diferentes, há dificulda-
des para compatibilizar os resultados na hora de elaborar o relatório anual de gestão (RAG). É 
preciso definir os processos para apropriar os resultados e poder informar o quanto se gastou 
com determinada ação, se aquela ação está dentro do orçamento, se aquela ação não vai dar 
despesa.

A sugestão da Comissão Setorial é integrar as estruturas dos instrumentos de planejamento, os 
institucionais e os da Saúde, porque a estrutura do Plano Estadual de Saúde tem diretriz, estra-
tégia, conceitos que não são compatíveis com os do PPA. O PPA descreve a ação com o verbo 
no infinitivo e a ação para a Saúde é um substantivo. Então, realizar capacitação na área de Vi-
gilância Sanitária, no município da Região Norte Fluminense, é uma ação para a Saúde, visando 
integrar conhecimento. No entanto, esta é uma despesa da ação chamada “realização de ações 
de Vigilância Sanitária”, porque a Vigilância Sanitária tem outras ações. Visando compatibilizar o 
PES com o PPA, a SES está preparando um formulário e estudando sua adequação.

O Plano Estadual de Saúde (PES), instrumento obrigatório de planejamento do SUS, é uma atri-
buição da Assessoria de Planejamento da SES, mas é produto do trabalho interno de cada sub-
secretaria. O PES deve ser casado com o planejamento do PPA, mas é um plano mais robusto, 
com um diagnóstico mais consistente e mais detalhado. O PES também é quadrienal, como o 
PPA, e sua programação deve ser coerente com o que está previsto na programação orçamen-
tária. As mesmas áreas da SES que trabalharam na construção do PPA estavam, internamente, 
elaborando o PES, com a discussão das prioridades acontecendo nas áreas técnicas. 

A Assessoria de Planejamento constituiu um grupo de trabalho para construção do PES com os 
representantes das várias áreas, que por sua vez tinham a função de multiplicar as discussões e 
decisões dentro de suas subsecretarias. A equipe de planejamento da Assessoria consolidou as 
informações elaboradas pelas áreas técnicas em reuniões do grupo de trabalho, identificando 
as prioridades. Esse trabalho foi iniciado antes da elaboração do PPA. O PES acompanha o PPA 
no horizonte quadrienal e nas revisões anuais, porque a cada ano é feita uma programação 
anual de saúde a ser compatibilizada com a LOA.

Com relação à intersetorialidade, verificou-se que as Secretarias de Saúde e de Segurança man-
tém ações conjuntas nos hospitais penitenciários. Internamente, as várias áreas técnicas da 
Saúde mantém uma cultura muito próxima da informação e do planejamento, proporcionando 
uma gestão participativa.
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5.5. Da relação com a Sociedade Civil

Conforme informado no item relativo às Bases Legais do PPA 2012-2015, a participação da so-
ciedade civil está prevista no processo de monitoramento e acompanhamento do PPA (Art.13º 
da Lei Nº 6.126, de 28 de dezembro de 2011), competindo ao Poder Executivo promover essa 
participação. Não há, entretanto, definição de mecanismos e processos específicos para essa 
participação.

A participação da sociedade civil no planejamento governamental se dá na forma de audiên-
cias públicas promovidas pelo Legislativo do Estado e em fóruns setoriais.

Na metodologia atual, definida para o processo de elaboração e execução do PPA estadu-
al, a participação da sociedade civil e de atores representativos da iniciativa privada não é 
contemplada.

Entretanto, na fase preparatória para a elaboração do PPA 2012-2015, no final de 2010, foram realizadas 
entrevistas pela equipe da SUBL/SEPLAG com pessoas de notório saber sobre as perspectivas para o 
Estado do Rio de Janeiro, entre eles o então Presidente do SEBRAE, representantes de Sindicatos, da 
Academia e outros. Posteriormente, foram entrevistados os secretários de Estado.44

Sem normatização, verificou-se que algumas Comissões Setoriais consideraram a participação 
indireta da sociedade civil durante o período de definição dos PPAs, enquanto outras preser-
vam o papel exclusivo do poder público no processo. É o caso daquelas Comissões Setoriais 
que envolvem Conselhos paritários, em especial o da Saúde e o da Assistência Social. O Con-
selho de Segurança Pública não teve nenhuma participação nas discussões no PPA 2012-2015. 

5.5.1. Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS

Segundo depoimento da então Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social (até 
2012), houve participação da sociedade civil por meio de apresentação do PPA e discussão do 
documento em 2011. O perfil da Presidente do Conselho, ex-presidente do Fórum Popular Per-
manente de Direito a Assistência Social e Ex-Secretária municipal de Assistência Social de Ni-
terói, acentuou a necessidade da participação da sociedade civil na discussão dos instrumentos 
de planejamento e orçamento pelo Conselho45. Dentre as finalidades do Fórum, destaca-se a 
de “acompanhar, avaliar, fiscalizar e apoiar o desenvolvimento das ações do Conselho Estadual 
de Assistência Social (CEAS). Pela Lei de Criação do CEAS, o Fórum é membro permanente das 
vagas não governamentais. Neste contexto, as questões que envolvem aprovação do planeja-
mento da Assistência Social, dos recursos do Fundo e das discussões sobre orçamento tiveram, 
por muito tempo, uma força especial junto aos conselheiros. Sobre o Fórum que a Presidente 
do CEAS participou disse que ele teve a sua época de importância no Conselho mas as pessoas 
que participavam do Fórum se tornaram gestores: 

“Hoje a Política de Assistência Social coordenada pelo Ministério se estruturou muito 
e o nível de informação ampliou. As informações sobre SUAS chegam com rapidez e 
o Fórum como espaço político foi perdendo força. O Fórum cumpriu seu papel. Hoje 
existe colegiado de gestores mas não existe mais colegiado da Sociedade Civil.

44   Entrevista realizada com a Superintendente da SUPLI (8/08/2012).
45   MACIEL, Heloisa Helena Mesquita. A relação Fórum/Conselho de Assistência Social na Implementação da LOAS no Estado do 
Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado, Departamento de Serviço Social, PUC/RJ, 2001.
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O PPA vem sendo discutido no CEAS. Foi realizada reunião do Conselho para discussão do PPA 
2012-2015, ocasião em que membros da Comissão Setorial da Assistência Social apresentaram 
as diretrizes do plano para o setor. O grau de participação dos representantes da sociedade 
civil nos Conselhos reflete sua composição. O interesse e o perfil da entrevistada mobilizou o 
Conselho para a discussão do PPA ressaltando que os Conselhos exploram muito pouco o es-
paço da sociedade civil, principalmente nos municípios onde há luta de interesse corporativo 
agravada pela proximidade com o poder – oportunidades políticas, oportunidades pessoais e 
oportunidades para instituições se confundem. No dia a dia quem participa do Conselho é o 
Conselheiro e não a Instituição que ele representa. Não há multiplicação das informações com 
seus pares a não ser quando envolve temas como financiamento, ganhando nova dimensão e 
construção de alianças. A participação, portanto, fica restrita ao Conselho e não à base social 
que o Conselheiro representa. 

A pauta da discussão do PPA sempre foi pauta no Conselho. A apresentação do PPA foi fei-
ta para a Comissão do Fundo da Assistência, onde o recurso do setor é definido. Não é fácil 
aprovar a prestação de contas e o processo é mais tenso. O Conselho não tem uma estrutura 
técnica para assessorar os conselheiros.

5.5.2. Conselho Estadual de Saúde - CES

O Conselho Estadual de Saúde é composto por 28 conselheiros definidos da seguinte forma:• 
50% (cinqüenta por cento) de representantes dos usuários;• 25% (vinte e cinco por cento) de 
representantes dos trabalhadores de saúde;• 25% (vinte e cinco por cento) de representantes 
dos prestadores de serviço ou gestores.

Segundo técnicos do planejamento da Secretaria de Saúde (SES) e membros da Comissão 
Setorial, a definição das diretrizes da Política de Saúde são nacionais e adaptadas no Estado. O 
Relatório do PES é encaminhado ao Conselho para aprovação e as Comissões Técnicas discu-
tem e encaminham sugestões de alterações e supressão de uma ação ou de um estratégia. O 
mesmo processo de dá para o PAS. Este processo foi paralelo à elaboração do PPA e absorveu a 
programação do PES. A equipe da saúde concluiu que de alguma maneira indireta o Conselho 
participou da elaboração do PPA.

O setor público da Saúde, segundo a Comissão entrevistada, continua na construção daquilo 
que a Constituição previu como política pública, as leis infraconstitucionais, a lei orgânica e 
todos os instrumentos normativos, que são inúmeros, influindo na construção dos planos es-
taduais. O Ministério da Saúde edita frequentemente uma lei nova e, segundo os técnicos, não 
se consegue acompanhar este processo. Até janeiro de 2012 apenas o PES e o RAG passavam 
pela aprovação do Conselho. A partir da Lei Complementar Nº 141, de 13/01/2012, as progra-
mações anuais obrigatoriamente terão que ser submetidas também aos Conselhos Municipais 
de Saúde. 

O grupo entrevistado acredita no esforço grande de aprimorar o conjunto de instrumentos 
de planejamento e, sobretudo, de difundir e fortalecer a cultura do planejamento. Nesse mo-
mento, há uma busca de articulação entre os instrumentos de planejamento de governo e os 
instrumentos de planejamento setoriais, o PPA, o, PAS e o RAG, (plano, programação e relatório 
da secretaria) e acrescenta-se a obrigatoriedade de elaborar relatórios quadrimestrais de pres-
tação de contas. Além do relatório anual, a cada quadrimestre apresenta-se outro relatório ao 
gestor setorial, ao Conselho e à Casa Legislativa. 
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“As vezes, no caso especifico da saúde, se trabalha com a participação através dos 
Conselhos, que é uma participação representativa que de alguma maneira é mais 
equânime porque dá acesso a todos os setores. Só uma ressalva para não se olhar o 
Conselho como se fosse um mar de rosas, porque como emana da nossa sociedade, 
que tem certas características, nossas instituições acabam de alguma maneira 
expressando as questões sociais. Então, essa é a primeira representatividade, uma 
segunda é que a questão dos interesses não estão anulados neste espaço. Há disputas, 
de caráter político ideológico.” (Entrevista realizada com membros da Comissão 
Setorial de Saúde, 22.01.2013)

5.6. Da relação com o Legislativo 

A relação com a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não envolveu a equipe 
técnica do planejamento da SEPLAG. Ela se restringiu a articulações institucionais/políticas no 
momento de análise dos projetos de lei enviados para fins de elaboração de emendas e para a 
sanção. O PPA 2012-2015 foi encaminhado à ALERJ em prazo hábil. As inovações propostas não 
atrasaram a entrega do PPA. O Secretário da Fazenda e o Secretario de Planejamento e Gestão 
apresentaram o PPA 2012-2015 e a LOA no mesmo dia à Comissão de Orçamento, Finanças, 
Fiscalização, Financeira e Controle, presidida pelo Deputado Coronel Jairo do PSC.

Composição da Comissão Permanente do Orçamento
Presidente – Coronel Jairo – PSC
Vice-Presidente – Nilton Salomão – PT

Membros
Alexandre Calazans – PNM
Luiz Martins – PDT
André Correia – PSD
Dionisio Lins – PP
Janira Rocha – PSOL

Suplentes
André Lazaroni – PMDB
Luiz Paulo Corrêa da Rocha – PSDB
Comte Bittencourt – PPS

Após os cinco dias regulamentares para a entrega de emendas, os deputados encaminharam 
69 Emendas ao PPA 2012-2015. Metade das emendas foi proposta por uma única deputada do 
PT (30) e 8 por uma deputada do PR. Na revisão, a mesma deputada apresentou 11 emendas. 
O PMDB ampliou sua participação com 9 propostas de emendas. O PDT manteve o número de 
emendas na revisão. ( Ver Anexo 7 – Emendas parlamentares)

Emendas parlamentares apresentadas ao PPA 2012- 2015

Partido / Coligação Nº de Emendas 
apresentadas

PSDB/ PMDB/ PDT 7
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PDT 8

PR 8

PSOL/PDT/PT 9

PT 31

PSB 2

PSOL 4

Total 69
Fonte: Diário Oficial

Emendas parlamentares revisadas apresentadas ao PPA 2012- 2015

Partido / Coligação Nº de Emendas 
apresentadas

PSDB 4

PDT 8

PT 12

PMDB 9

PMN 2

PSB 2

PRB 1

Total 38
Fonte: Diário Oficial

Segundo o Regimento Interno da ALERJ, Seção I (Do Projeto de Lei Orçamentária Anual), Art. 
197, o PPA e o Orçamento são votados na mesma audiência pública da Comissão de Orçamen-
to, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle:

Art. 197 - Recebido do Poder Executivo os projetos de lei do plano plurianual, 
das diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária anual, serão numerados 
independentemente de leitura e desde logo enviados à Comissão de Orçamento, 
Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, providenciando-se, ainda, sua publicação 
e distribuição em avulsos aos Deputados.Parágrafo único - A Comissão de Orçamento, 
Finanças, Fiscalização Financeira e Controle disporá do prazo máximo de vinte dias 
para realizar debate, audiência pública e para emitir seu parecer, que deverá apreciar o 
aspecto formal e o mérito do projeto. (Regimento Interno da ALERJ)

Um técnico da Assessoria Parlamentar da base aliada entrevistado46, com experiência em pla-
nejamento e orçamento, informou que o Secretário de Planejamento, Sérgio Ruy Barbosa, que 
se manteve durante todo o primeiro e o segundo Governo de Sérgio Cabral, esteve presente a 
todas as audiências junto com o Secretário de Fazenda. Na apresentação do PPA 2008-2011 e  
2012-2015, os dois secretários apresentaram a proposta em power-point.  

Os deputados da oposição atuantes na área de orçamento e planejamento na atual legislatura 
Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB e Janira Rocha, falaram da apresentação do PPA. Verifica-se 

46   Entrevista realizada em 20/12/2012.
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a presença de deputados, mas com poucos debates. Apesar de existirem emendas específicas 
para o PPA, são as propostas de modificação na Lei Orçamentária Anual (LOA) que compõem a 
grande maioria das emendas parlamentares, resultando em alterações no PPA.

Uma análise objetiva sobre o processo de aprovação do PPA na ALERJ foi apresentada pela 
Assessora Parlamentar da Deputada Janira Rocha, do PSOL, da oposição, especialista em or-
çamento47.  Segundo a Assessora Parlamentar, existem dois problemas básicos com relação à 
aprovação do PPA, relacionados com a transparência e a participação. Considera que existe uma 
plataforma de transparência, mas sem a educação para isso. Quanto à participação, considera 
o processo completamente unilateral por parte do Poder Executivo, mesmo no que se refere à 
participação da ALERJ, que é subserviente no contexto político atual. A relação do Legislativo 
com o Executivo é vertical, sem diálogo com a oposição, porque há uma ampla base de apoio. 

Quanto à audiência pública, a mesma Assessora informa que o processo é subvertido pelo regi-
mento da ALERJ, que deveria prever apresentação do PPA antes da LOA, mas as propostas são 
discutidas e votadas em uma mesma audiência, sem discussões específicas. A audiência única 
não permite, também, uma discussão mais aprofundada do PPA para cada Comissão Setorial 
(Saúde, Educação, etc.). O período para aprovação das emendas é muito curto e a Assessora 
confirma o depoimento anterior de que os deputados preferem aprovar emendas que alterem 
as metas da LOA. 

Art. 198 - Publicado o parecer, será o projeto, dentro do prazo máximo de cinco 
dias úteis, incluído na Ordem do Dia por duas sessões subseqüentes, para primeira 
discussão, vedando-se, nesta fase, apresentação de substitutivos e emendas

Parágrafo único - Se contrário, o parecer será submetido ao Plenário em discussão única.

Art. 199 - Findo o prazo, com a discussão encerrada, o projeto sairá da Ordem do Dia 
e será encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e 
Controle, para recebimento de emendas durante cinco dias úteis.

Art. 200 - Para elaborar o parecer sobre as emendas a comissão terá o prazo 
improrrogável de até dez dias úteis

Parágrafo único - Em seu parecer a comissão observará as seguintes normas

I - As emendas de mesma natureza ou objetivo serão obrigatoriamente reunidas pela 
ordem numérica de sua apresentação

II - A comissão poderá oferecer novas emendas, desde que de caráter eminentemente 
técnico ou retificativo, ou que visem restabelecer o equilíbrio financeiro, bem como 
substitutivos

Art. 201 - Publicado o parecer sobre as emendas, será o projeto, no prazo máximo de 
cinco dias úteis, incluído na Ordem do Dia para discussão e votação

§ 1º - Aprovado o projeto, a comissão providenciará, no prazo máximo de cinco dias 
úteis, a redação final

.§ 2º - Na ocorrência de substitutivo, após a publicação, será aberto o prazo máximo de 
cinco dias úteis, para recebimento de emendas

47   Entrevista realizada em 10/03/2013.
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.§ 3º - A Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle disporá 
do prazo máximo de cinco dias úteis para oferecer parecer às emendas apostas ao 
substitutivo. (Regimento Interno da ALERJ)

Na avaliação do Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, a Lei Orçamentária é uma peça de fic-
ção, da mesma forma que a LDO, com raras exceções. A Lei 4.320, de 1964, fortalece o poder 
discricionário do chefe do executivo. Essa Lei, da época do Presidente João Goulart, motivada 
pela inflação, confere ao Poder Executivo o poder de remanejar no mínimo 20% do valor global 
do orçamento. Se o governador pode remanejar 20% de todo o orçamento, que é quase todo o 
orçamento não comprometido com a parte de pessoal, não tem planejamento nenhum. Há um 
descasamento entre o orçamento e a execução. Concluindo, o Deputado afirma que enquanto 
o processo de revisão parlamentar não for “determinativo”, mas continuar “autorizativo”, 
dando poder ao chefe do executivo de remanejá-lo nestes limites, não haverá resultado de 
planejamento. O planejamento se resume a um impulso do governador, do vice-governador, 
ou de alguém que tem uma idéia, nada que foi feito de forma orgânica, tudo é inorgânico e o 
que prevalece é o poder discricionário do chefe do executivo, que a revelia de qualquer plane-
jamento coloca ou tira qualquer coisa que ele queira.

A relação da ALERJ com a Secretaria da Saúde (SES) foi examinada a partir da indagação da na-
tureza da relação. Segundo os entrevistados da Secretaria de Saúde não existe obrigatoriedade 
de submissão destes instrumentos ao legislativo, salvo o que a Lei 141 prevê em relação aos 
relatórios quadrimestrais. O dispositivo da lei prevê que os relatórios PAS e PES sejam apre-
sentados em prestação de contas em audiência publica pelo gestor da área de Saúde.  Com 
relação ao PPA, encaminhado para análise e aprovação da ALERJ, os gestores do planejamento 
na área de saúde informaram que não há acompanhamento das emendas relativas à área e que 
só tomam conhecimento quando recebem a publicação da lei. Os trâmites para atendimento 
de eventuais questionamentos de deputados na Secretaria seriam em outro nível, que não o 
das áreas técnicas, através da assessoria parlamentar ou diretamente junto ao Secretário ou 
subsecretário.

Ainda segundo os Assessores da SES, existe um pacto orçamentário, mas as solicitações para 
execução de emendas, quando chegam à Secretaria, estão fora do prazo e o orçamento já foi 
executado. Muitas emendas são para aquisições de ambulâncias, mas no processo de aquisição 
está discriminada a quantidade mas não a destinação. Em relação às emendas, para se chegar 
ao valor total da despesa, se oferece o cancelamento daquelas que dizem respeito à compra 
de veículos e a SES reforça uma ação prevista para investimento. Um princípio legal do SUS é 
a equidade, por exemplo, do ponto de vista do território. Esse princípio é violado muitas vezes 
pela emendas parlamentares, que costumam privilegiar redutos eleitorais. Do ponto de vista 
das instituições democráticas e da legitimidade das políticas públicas e da alocação de recursos 
é preciso eventualmente discutir essas emendas. Além disso, essa pode ser uma lógica diferen-
te daquela que deve orientar o planejamento em saúde, que são os critérios epidemiológicos, 
demográficos, sócio econômicos, etc. 

Com relação à participação da sociedade civil nas audiências da Assembléia Legislativa, o De-
putado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, da oposição, considerou que poderia não ter efeito nas 
políticas de Estado e que não há preparo ou capacitação sequer das prefeituras para dar conta 
das questões do planejamento e do orçamento:

“O orçamento foi feito para afastar o povo dele, porque é muito fácil se falar em 
programa de trabalho, em ação, mas para as pessoas compreenderem isto... Elas não 
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conseguem compreender as competências dos diversos entes federativos. Então 
tem que ter um processo de simplificação dessas propostas para que todos possam 
entender o que está sendo discutido.” (Deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, 
entrevistado em 21.01.2013)
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6 - O conteúdo do plano 

 
O PPA de 2012-2015 reafirma compromissos com um novo modelo de gestão pública trans-
parente, utilizando a metodologia Programa/Ação/Produto, cujos atributos foram criados pela 
Portaria Nº 42 do Ministério do Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999. A análise feita pelos 
gestores do PPA no Rio de Janeiro é que esse instrumento, atualmente, ressalta a necessidade 
do planejamento como base de uma gestão orientada para resultados.

A metodologia adotada na construção do PPA considerou uma Base Estratégica e os Progra-
mas. A Base estratégica compreende o estudo dos problemas e potencialidades do estado, 
conforme o Plano Estratégico 2012-2031, e as orientações estratégicas do Plano de Governo 
na definição de macro-objetivos do PPA 2012-2015. Os Programas são precedidos de diagnós-
ticos setoriais, adequando os recursos disponíveis às orientações estratégicas dos respectivos 
macro-objetivos e objetivos setoriais.

Segundo a Coordenadora de Planejamento do Estado, não há necessariamente relação sistê-
mica entre o planejamento estratégico de longo prazo e a proposta de plano de governo apre-
sentada no processo eleitoral. A elaboração de outros Planos (Estratégicos, Regionais, Setoriais, 
entre outros) não costuma guardar compatibilidade com a programação do PPA. Melhor dizen-
do, esses Planos não constituem uma atividade estruturada e não estabelecem vínculos com 
a formulação, execução e avaliação das ações de governo. De alguma maneira isso se explica 
pelas indefinições que o governante convive no que se refere à disponibilidade ou a escassez 
de recursos públicos próprios para custear a programação. Isto leva a que as decisões sobre “o 
que fazer” sejam impactadas fortemente por possibilidades de obtenção de recursos externos, 
principalmente do governo federal e, ainda, por prioridades estabelecidas com base em deci-
sões “políticas” no dia a dia da administração.

Entretanto, segundo gestores da SEPLAG, todos os objetivos setoriais do PPA 2012-2015 estão 
de acordo com as metas do Plano de Governo de Sérgio Cabral. O pensamento é de que o PPA é 
o instrumento legítimo para viabilizar a execução das propostas do plano de governo, ou seja, 
é o instrumento que formaliza a estratégia adotada pelo governo para enfrentar os desafios 
propostos no processo eleitoral.48 

6.1. Semelhanças e diferenças com o PPA anterior

O PPA anterior (2008-2011) reproduziu nos capítulos iniciais o conteúdo do Planejamento Es-
tratégico de 2007-2010, inclusive na apresentação das áreas de resultado, que são: Renovação 
e Fortalecimento da Gestão, com centralidade no planejamento e que se desdobra em quatro 
ações – ampliação das ações preventivas e modernização do sistema de saúde, desenvolvi-
mento do capital humano, desenvolvimento econômico, atração de investimentos e inovação 

48   Para melhor avaliar a correspondência entre o Plano de Governo do candidato Sérgio Cabral em 2011 e o PPA 2012-2015, foi 
elaborado um quadro comparativo, Ver Anexo 2.
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tecnológica. Estas, por sua vez, propiciariam o desenvolvimento social, inclusão produtiva e ci-
dadania, sustentabilidade ambiental, expansão e melhoria da infraestrutura urbana e logística 
de transporte e promoção da cultura e integração pelo esporte (ver o gráfico do DIAMANTE, 
apresentado anteriormente, que também foi reproduzido no PPA 2008-2011).

No PPA 2012-2015, os macro-objetivos e os objetivos setoriais de cada Secretaria de Estado 
estão organizados de acordo com as cinco macroáreas adotadas pela SEPLAG para ordenar a 
gestão das políticas setoriais: Economia e Gestão, Infraestrutura, Capital Humano, Cidadania e 
Qualidade de Vida.

O PPA 2008-2011 apresentava áreas de resultados, tornando nítidas as prioridades. O PPA 2012-
2015 não apresenta áreas de resultado, mas acrescentou os diagnósticos setoriais. Cada Secre-
taria apresenta seus programas sem estabelecer, entretanto, prioridades.

Ambos os PPAs apresentaram os dados de forma semelhante: Programas, Ações, Produtos, Me-
tas Físicas e Valor.

Com relação ao processo anterior, a metodologia utilizada na criação no PPA 2012-2015 foi dife-
rente, adotando a criação das Comissões Setoriais, conforme descrito anteriormente. A SEPLAG 
considera como uma inovação a estruturação das Comissões Central e Setoriais. Há referências 
no diagnóstico da SEPLAG sobre o enfoque na renovação e fortalecimento da gestão pública 
estadual do Plano de Governo, posicionando-se “na área central, como lócus coordenativo-ins-
titucional deste processo”. Como parte do projeto de modernização administrativa, informa a 
criação da SEPLAG como órgão central do processo e que, desde então, dentro das diretrizes do 
Plano Estratégico 2007-2027 desenhado pela Macroplan, vem “realizando esforços em termos 
técnicos, de pessoal e orçamentário no sentido de dar maior eficiência à administração pública 
do Estado do Rio de Janeiro (ERJ)” (PPA 2012-2015. Vol I: 139). Menciona, ainda, a filiação da 
segunda gestão às diretrizes do Plano Estratégico, elaborado pela Macroplan no início do pri-
meiro Governo Cabral.

6.2. A definição do que é estratégico

Com base nos documentos utilizados nesta pesquisa, pode-se dizer que o processo decisório 
do governante passa por muitos caminhos. No caso do primeiro Governo Cabral, houve a de-
cisão da centralidade na gestão e uma consultoria foi contratada para tal finalidade. Um fato 
marcante foi a criação do EGP – Escritório de Gerenciamento de Projetos - para monitorar con-
vênios e gerenciar projetos, outro seria o de promover melhoria da gestão através de concursos 
para gestores e aprimorar os sistemas de Tecnologia da Informação (TI) para o monitoramento 
das ações. Outra hipótese também seria a pressão da população por melhoria na segurança 
pública, com índices que apontavam para a gravidade do problema, confirmada durante a en-
trevista com o representante da Comissão Setorial de Segurança, referindo-se ao Plano Estra-
tégico da Segurança 2010-2014. Outro caminho, foi focar o equilíbrio das contas públicas nos 
processos da área tributária e gestão financeira. Os diagnósticos realizados na apresentação 
dos dois PPAs e nos dois planos estratégicos elaborados durante as gestões de Sérgio Cabral 
apontam para as áreas de segurança, saúde e educação como prioritárias. 

A aproximação com o Governo Federal também foi considerada estratégica, com impacto na 
melhoria da urbanização das comunidades de baixa renda no Rio de Janeiro – Programa Minha 
Casa Minha Vida. Oportunidades e parcerias foram sendo construídas no processo, além de 
garantir a realização de grandes eventos esportivos, culturais e religiosos para o Estado.
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6.3. Categorias analíticas do plano

Quanto às categorias analíticas utilizadas no plano, os gestores da SUBPL/SEPLAG informaram 
que são programas finalísticos (resultam em bens ou serviços para a população) - não se apli-
cando nenhuma hierarquização ou classificação desses programas, ações orçamentárias e não 
orçamentárias e produtos. A uma ação pode corresponder um ou mais produtos. 

Segundo o documento do PPA 2012-2015, o plano “foi concebido para ser um instrumento de 
gestão, marco de referência para formulação e execução das ações governamentais e para o 
desenvolvimento do território estadual e não um conjunto de informações para cumprimento 
dos dispositivos constitucionais submetidos à  Assembléia Legislativa do Estado, sem visibilida-
de para a sociedade e para o próprio Governo”. (PPA 2012-2015: 15) 

Compreende não só os macro-objetivos por Secretaria de Governo, mas também os respec-
tivos objetivos setoriais para o quadriênio. Há também a formulação de indicadores setoriais, 
que não são apresentados por todas as Secretarias. 

Importa registrar que o documento contém em sua parte inicial um diagnóstico macroeconô-
mico que contextualiza a programação contida no PPA. Este capítulo foi o referencial básico 
para o debate realizado nas Comissões Setoriais e indicador para a construção dos macro-ob-
jetivos setoriais, segundo informação obtida na SEPLAG. 

6.3.1 Regionalização do PPA

Em alguns programas, trabalhou-se de forma regionalizada, em outros, com o Estado como 
um todo49. O percentual de ações pulverizadas pelo Estado impede que se visualize a equidade 
na distribuição dos Programas incluídos no PPA. A distinção da regionalização no processo de 
planejamento na revisão do PPA de 2013 aponta para novos direcionamentos metodológicos 
com relação à regionalização dos programas.

49   Entrevista com Coordenadora da Subsecretária de Planejamento .



76

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

Entende-se por programa um conjunto articulado de ações. A ação é uma operação ou um 
conjunto de operações da qual resulta um bem ou serviço, ou seja, um produto. Pode-se des-
dobrar a ação em vários produtos, segundo sua localização nas regiões. Por sua vez, o produto 
contribui para atingir aos objetivos do programa. Com base nesses conceitos, o quadro abaixo 
apresenta a distribuição dos produtos por região, segundo macro áreas e secretarias com os 
seus respectivos programas e ações contemplados no PPA 2012-2015.
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FAZENDA SEFAZ 1 8 26 0 0 26
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAG 7 34 99 0 4 103
GOVERNO SEGOV 1 4 11 0 0 11
CASA CIVIL CASACIVIL 16 34 34 1 1 36
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEIS 15 56 83 16 2 101
AGRICULTURA SEAPEC 5 26 37 0 1 38

Soma das Ações/Produto 162 315
Percentual por Macro  Área 22,5 21,8

OBRAS SEOBRAS 16 46 32 77 41 150
TRANSPORTE SETRANS 19 56 21 70 21 112
HABITAÇÃO SEH 7 34 26 10 43 79
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SEDRAP 4 10 19 2 0 21

Soma das Ações/Produto 146 362
Percentual por Macro  Área 20,3 25,1

EDUCAÇÃO SEEDUC 8 33 35 15 63 113
CULTURA SEC 7 48 53 28 3 84
CIENCIA E TECNOLOGIA SECT 31 69 43 39 20 102
TURISMO SETUR 2 9 21 1 0 22
ESPORTE E LAZER SEDRAP 2 15 19 2 0 21

Soma das Ações/Produto 174 229
Percentual por Macro  Área 24,2 15,9

ASSIST. SOCIAL E DIR.HUMANOS SEASDH 11 48 96 11 2 109
SEGURANÇA SESEG 6 34 99 1 0 100
TRABALHO SETRAB 1 7 19 0 0 19
ADMIN. PENITENCIÁRIA SEAPEC 1 9 11 3 0 14

Soma das Ações/Produto 98 242
Percentual por Macro  Área 13,6 16,8

SAÚDE SESEG 12 75 97 4 15 116
AMBIENTE SEA 13 58 123 35 9 167
DEFESA CIVIL SEDEC 1 7 12 0 0 12

Soma das Ações/Produto 140 295
Percentual por Macro  Área 19,4 20,4

Total das Ações/Produro 720 1.443
Percentual Total 100,0 100,0

19

Qualidade de Vida

Cidadania

Economia e Gestão 
45

46

50

Infraestrutura

Capital Humano

26

ESTADO METROPOLITANA
OUTRAS 
REGIÕES

TOTAL

PROGRAMAS POR MACRO ÁREAS DE PLANEJAMENTO - PPA 2012-2015

MACRO ÁREAS SECRETARIA SIGLAS
Nº  DE 
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TOTAL DE 

PROGRAMAS
Nº  DE 
AÇÕES

Localização do produto por região

Conforme se pode verificar, uma ação se desdobra em várias outras. O que mais chama a aten-
ção neste quadro é o reduzido número de ações específicas para o interior do Estado. Além 
disso, as Secretarias da macro área Capital Humano são as que apresentam menor percentual 
de ações do total global de ações previstas no PPA 2012-2015.

6.4. Definição de prioridades 

A programação detalhada anualmente no PPA 2012/2015 abrange todos os projetos e ativida-
des (finalísticas) orçamentárias e ainda ações não orçamentárias, desdobradas em ações reali-
zadas por parceiros. 

Segundo a Coordenação do Planejamento, o Plano não contempla diretrizes e prioridades in-
tersetoriais. O instrumento que contempla as prioridades para cada exercício é a LDO. As prio-
ridades são decisões políticas, ou seja, cada Secretário define a sua prioridade de acordo com 
a política de governo, com o que está mais deficitário, com o que dará maior retorno para a 
sociedade, com um menor custo e em menor prazo de execução, ou se houver alguma parce-
ria com outras esferas governamentais, federal ou municipal, na execução das atividades etc. 
Essas prioridades se expressam por meio dos macro-objetivos de cada Secretaria, podendo ser 
consideradas prioridades setoriais.

No discurso político do Governador, contido no seu Plano de Governo 2011-2014, apresentado 
ao TRE, esta priorização é apresentada no balanço de seu governo anterior (2007-2010). 
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Segundo esse balanço, o foco do primeiro governo foi tornar o Estado mais eficiente, promover 
o equilíbrio fiscal nas contas do Estado, promover maior integração dos três entes federativos. 
Enfatiza os resultados alcançados com a reformulação da estrutura do Estado, a moderniza-
ção administrativa; a diminuição das despesas do Estado; o aumento das receitas; aumento 
da transparência e produtividade dos órgãos públicos; a eliminação da prática do não cumpri-
mento dos prazos de pagamento das obrigações do Estado ou o calote em seus fornecedores; 
o equilíbrio das contas; economia nas atividades meios; aumento dos investimentos em favor 
da melhoria da qualidade de vida da população. 

Para o segundo período de gestão 2011-2014, o Plano do então candidato Sérgio Cabral cobre 
todo o setor público, apresentando projetos com ênfase na gestão pública, na gestão fiscal, 
qualidade dos gastos, capacitação dos recursos humanos, modernização administrativa. As 
prioridades do Plano de Governo na Gestão foram ampliadas: prestação de contas à população; 
aplicação do Projeto Transparência como ferramenta de avaliação dos recursos repassados por 
meio de convênios firmados com o Governo Estadual; Boletim de Transparência Fiscal - manu-
tenção e melhoria do aplicativo de fontes ordinárias de informação para o acompanhamento 
dos índices constitucionais e legais, além da automação destas fontes na confecção do Boletim; 
Consolidação dos Pregões Eletrônicos; Boletim digital de prestação de Contas - edição de um 
boletim mensal digital com todas as informações de pessoal, como, por exemplo, despesas, 
remuneração, quadro de funcionários, etc.; Portal da Dívida Ativa – implantar o novo site da Se-
cretaria de Procuradoria Geral do Estado com acesso aberto do Portal da Dívida Ativa à popu-
lação. As diretrizes econômicas visavam à maximização da arrecadação tributária e o equilíbrio 
fiscal do Estado. A saúde financeira obtida permitiria suportar os programas de investimentos 
planejados e a maximização da arrecadação tributária a expansão dos investimentos públicos. 

Outro aspecto destacado é o da capacitação para a excelência da gestão pública. Para alcançar 
este objetivo, as ações propostas foram: adequação das Carreiras Públicas em relação a cargos 
e salários de maneira a garantir maior eficiência na máquina do governo; treinamento e desen-
volvimento dos servidores; desenvolvimento de plataformas de aprendizado eletrônico: e-Le-
arning e e-Trainning; Concursos Públicos: Ingresso de 500 gestores e especialistas nas áreas de 
Gestão, Planejamento, Orçamento, Previdência, Saúde e Fazenda. Dentre as ações destaca-se, 
ainda, a criação de uma SALA DE SITUAÇÃO, de decisão do secretariado, com portal de indica-
dores e informações estratégicas disseminando o conceito de gestão por resultados para todas 
as secretárias do Governo.

Na saúde, o Plano propôs consolidar o sistema de atendimento à população, após a implanta-
ção das UPAS. Para o Atendimento Primário Emergencial em toda a região metropolitana da ci-
dade do Rio de Janeiro prevê a aquisição de 120 novas e mais modernas viaturas para o Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Grupo de Socorro de Emergência (GSE); criar 
Centro de Referência para Diagnóstico do Câncer, Clínica da Atenção da Hipertensão e Diabete. 
No Atendimento Secundário: aprimorar a infraestrutura, implantando clínicas e centros de re-
ferência para o atendimento da população, tais como: Clínica da Família; Centro de Referência 
a Hipertensão e Diabete; Clínica da Mãe – todas com gestão compartilhada (Governo Estadual 
constrói e a Prefeitura opera). 

Na Segurança Pública, o Plano propõe consolidar a redução dos Índices de homicídio doloso; 
Roubo de veículos; Índice de roubos de rua; Índice de latrocínio. E define 10 diretrizes estraté-
gicas: Política de Pacificação; Eficiência das Polícias; Valorização Policial; Combate à Corrupção; 
Adesão dos Públicos (interno e externo); Gestão; Modernização Tecnológica; Integração das 
Polícias; Grandes Eventos - foco preparar os policiais para grandes eventos;  Ampliação de Ca-
sas de Custódias.
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6.5. O Documento PPA-2012-2015

O documento apresenta inicialmente um capítulo categorizado como contextualização es-
tratégica contendo cinco dimensões analíticas: Cenário macroeconômico e Estratégias de De-
senvolvimento, Finanças Públicas do Estado, Oportunidades e Parcerias, Dimensão Territorial e 
Macro Objetivos. Para cada dimensão, utiliza-se no texto variada fontes de informações e indi-
cadores. A relação dessas informações e suas respectivas fontes estão apresentadas em forma 
de tabela anexadas ao presente documento. (Anexos 2 e 3).

6.5.1. Cenário Macroeconômico e Estratégias de Desenvolvimento 

O documento neste capítulo inicial apresenta seu referencial ao apontar para as profundas 
transformações no cenário econômico brasileiro na última década, com elevação das taxas de 
crescimento e redução das desigualdades. Acentua-se o fato da diminuição do descompasso 
entre os lados econômico e social minimizado por práticas de inclusão social, transferência de 
renda e preocupação com a solidez fiscal e monetária. Menciona o enfrentamento da crise in-
ternacional pelo Governo Federal através de políticas fiscais e monetárias, que restabeleceram 
o ambiente de confiança entre os diversos setores.

O diagnóstico apresentado ressalta que a economia fluminense se concentra em setores com 
poucos encadeamentos produtivos internos e alta relação capital/trabalho, gerando proporcio-
nalmente menos empregos que outros estados. Em contrapartida, a renda real média do traba-
lho, a proporção de pessoas empregadas sem carteira sobre o total da população ocupada e a 
taxa de desocupaçao da região metropolitana são indicadores com médias bem mais elevadas 
que outros Estados. Segundo o texto o Estado deve procurar  oportunidades de preenchimen-
to das cadeias produtivas nos setores em que o Estado possui vantagens comparativas, como 
os de petróleo e gás, química e siderurgia devendo procurar novas vocações econômicas em 
setores intensivos em tecnologia e trabalho menos agressivos ao meio ambiente, áreas de tec-
nologia da informação, biotecnologia, indústria do entretenimento e da cultura e do setor de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A estratégia do governo seria criar um ambiente de 
negócios favorável ao desenvolvimento da atividade produtiva, através de articulação entre ór-
gãos e entidades públicas e privadas e programas de incentivos fiscais e financeiros (Programa 
de Bens de Capital de Consumo Durável, desonerando impostos).

Para combater desigualdades regionais em parceria com a ALERJ o Governo criou o Programa 
de Recuperação Industrial Regionalizada, com tratamento tributário diferenciado com alíquo-
ta de 2% para o conjunto de 44 municípios e três distritos industriais. O incentivo contempla 
todos os setores da economia, funcionando como capital de giro das empresas. O foco do Go-
verno do Estado deveria favorecer as seguintes cadeias produtivas: petróleo e gás; siderúrgica, 
petroquímica, automobilística, naval, logística, bens de consumo de massa (setor de alimentos 
e bebidas, setor de vestuário e calçados, setor moveleiro). Outro caminho seria a articulação 
entre as Secretarias do Governo, no sentido de viabilizar a infraestrutura e a capacitação profis-
sional necessárias para os novos investimentos e setores em expansão.

Por fim, o documento registra a agenda de megaeventos esportivos ao colocar o Rio em evidên-
cia no cenário internacional deve ser usada para desenvolver o turismo e fortalecer a imagem 
do Estado. Segundo o plano, o maior desafio seria a renovação do setor público fluminense, 
para ganhar eficiência na gestão. O desafio “requer iniciativas de responsabilidade do conjun-
to do governo e vem sendo enfrentado por seus mais diversos órgãos, em especial aqueles 
envolvidos com a área de planejamento e gestão, assim como os da área fiscal e financeira da 
administração estadual”. (PPA 2012-2015: 22)
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6.5.2. Finanças Públicas do Estado 

Menciona na parte introdutória a gestão pública e a cobrança da sociedade por um Estado 
mais eficiente e eficaz nos seus gastos. A preocupação seria com os aspectos de natureza fiscal, 
do equilíbrio fiscal, entre eles o montante da dívida, a qualidade dos gastos governamentais 
e sua sustentabilidade a médio e longo prazo. Fala também de controles efetivos para o de-
senvolvimento econômico e para a oferta de bens e serviços à população. Os dados utilizados 
foram de 2003 a 2010, demonstrando taxa de crescimento real de 159,5%.

Após o capítulo introdutório, o texto faz uma análise dos antecedentes fiscais, demonstrando 
que a situação era crítica e que a receita tributária vem aumentando ano a ano, com expansão 
acumulada nos oito anos até 2010 em 37,8% Quanto às despesas, acentua o fato das mudan-
ças da sua composição, ganhando importância os investimentos, as inversões financeiras e a 
amortização da dívida pública. 

Segundo o documento, o Estado do Rio apresentou superávits primários crescentes entre 2003 
a 2010, traduzindo-se na redução do custo de captação de recursos, crescendo a confiança das 
empresas que pretendiam investir no Rio. O crescimento real nos investimentos foi de 203,44%  
custeados, principalmente, com recursos oriundos do Tesouro Estadual, da parceria com o Go-
verno Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e da contratação de 
financiamentos e empréstimos com Organismos Internacionais e Instituições Financeiras Fe-
derais. 

Estudos indicam que a realização dos Jogos Olímpicos terá um impacto de R$60 bilhões so-
mente na capital fluminense, gerando  120 mil empregos diretos e indiretos por ano. A questão 
da geração de novos recursos oriundos da exploração de petróleo e gás na camada pré sal é 
ressaltada como muito importante diante dos eventos esportivos programados, principalmen-
te nos investimentos de infraestrutura social . Ao final, assinala que há uma expansão na des-
pesa governamental propiciado pela sustentabilidade das contas públicas, cuja recuperação 
contribuiu para o que o documento chama de ciclo virtuoso.

6.5.3. Oportunidades e Parcerias 

Segundo o plano seria importante aproveitar as oportunidades de relevância para o Estado do 
Rio de Janeiro nos próximos anos: Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas de 2016, Extração de 
Petróleo na camada do pré-sal e o grande volume de investimentos em variados setores eco-
nômicos. Os diagnósticos setoriais revelaram estes fatos e a importância deles em cada macro 
objetivo das Secretarias.

O documento fala da atração de investimentos com a Copa e as Olimpíadas  que por sua vez 
alavancam investimentos em infraestrutura de transporte público na cidade e na região metro-
politana do Rio de Janeiro envolvendo diferentes modalidades de transporte, sendo uma das 
novidades para a cidade o Bus Rapid Transit – BRT, que é um sistema de transporte de massa, 
com ônibus articulados, trafegando em corredores exclusivos.

Quanto ao transporte sobre trilhos, o PPA registra a implantação das linhas 3 e 4 do metrô, 
compra de trens e reforma de 89 estações do sistema ferroviário. Dinamizando a mobilidade 
na metrópole será ampliada a Via Light, revitalização do Porto do Rio e reforma dos aeropor-
tos. Além de obras relacionadas ao transporte urbano, os investimentos também envolvem 
equipamentos esportivos, centros de treinamento e espaços que constituirão legados para a 
população do Estado do Rio.
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A descoberta do pré-sal, além dos recursos advindos da extração de petróleo e gás, pode pro-
porcionar a consolidação de toda a cadeia produtiva do petróleo.

O Rio de Janeiro também se firma como centro de pesquisa tecnológica. O Centro de Pesquisas 
e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello – CENPES, na Ilha do Fundão, é um dos 
maiores centros de pesquisa aplicada do mundo e representa um salto em inovação. 

O Arco Rodoviário Metropolitano ligará o futuro polo petroquímico, simbolizado pelo COM-
PERJ (um investimento da ordem de 9,1 bilhões), ao Porto de Itaguaí, passando pelo polo gás-
químico (representado pela REDUC). O Arco Rodoviário provocará um redesenho da região 
metropolitana e induzirá o desenvolvimento de toda a região por ele cortada. 

Enfatiza-se que as oportunidades surgem num momento de coalizão política em que os três 
níveis federativos trabalham somando forças para o desenvolvimento do Estado do Rio de Ja-
neiro. 

No Programa de Aceleração do Crescimento  até 2010 os investimentos foram de R$ 125,7 
bilhões e estão previstos mais R$ 358,7 bilhões e envolve ações de infraestrutura de logística, 
energética, social e urbana.O PAC tem alguns projetos que são executados diretamente pelo 
Governo Federal e outros são feitos em conjunto com estados e municípios. O Governo do Rio 
de Janeiro é um agente coordenador do programa no território fluminense, integrando os três 
entes federativos e desenvolvendo uma gestão baseada em parceria nos territórios impacta-
dos e com os atores envolvidos. Ganhou relevo no período a gestão compartilhada por meio 
de contratos, convênios e consórcios.

Na área de gestão temos o Programa Compra Mais - Programa de Compras Governamentais 
para Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro. A SEPLAG, em parceria com o 
SEBRAE-RJ, promoverá a capacitação das micro e pequenas empresas fluminenses para que 
participem de licitações do Governo do Estado.

6.5.4. Dimensão Territorial do Planejamento50 

O documento menciona a regionalização instituída pela Constituição de 88 e a retomada desta 
questão no planejamento, no PPA 2012-2015, tendo em vista o conjunto de oportunidades 
associadas a uma agenda de investimentos sem precedentes na história do Estado. 

A proposta do documento é identificar “territórios de projetos” a partir de informações da dinâ-
mica regional e da observação dos fatores de mudança da organização do espaço – elementos 
que subsidiem a elaboração de planos e a execução da programação estadual. A identificação 
das vocações, potencialidades e limitações regionais poderiam subsidiar a ação pública no en-
frentamento dos desafios ao desenvolvimento econômico e social. O PPA acentua a importân-
cia da utilização da a dimensão territorial como locus de integração de políticas para orientar 
as ações de governo, coordenando ações entre os entes federativos e em conjunto com a so-
ciedade civil para a construção de uma agenda planejada.

50   O conceito de território utilizado no documento é do geógrafo Milton Santos, entendendo o território como um espaço 
definido e delimitado a partir de relações de poder, onde diferentes agentes realizam trocas (econômicas, sociais, culturais, 
políticas, etc) e diversas variáveis se interrelacionam, resultando no desenvolvimento e bem-estar da população inserida 
em cada contexto. Ressalta-se que é estratégico o entendimento desse conceito, que permite identificar responsabilidades 
compartilhadas e está a serviço da integração das ações de diferentes atores (União, Estado, Municípios e sociedade civil). O 
documento enfatiza que a adoção de políticas públicas que tenham um enfoque no desenvolvimento territorial pode ampliar 
o aproveitamento de oportunidades e eliminar ou minimizar os efeitos negativos de grandes investimentos, diminuindo 
desigualdades regionais e sociais.
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O documento ressalta que embora a regionalização seja ainda a da década de 80 (Governo 
Moreira Franco) e não reflita mais a situação do território fluminense é ela que ainda conforma 
o PPA: REGIÕES. 

O capítulo faz um diagnóstico das potencialidades e oportunidades do território observando 
que o Estado do Rio é um importante corredor logístico para o país e investimentos foram 
previstos para a ampliação da malha ferroviária que estabelecerá a ligação do Porto de Açu em 
São João da Barra com o COMPERJ, e destes, com o Complexo Portuário de Itaguaí, juntamente 
com a Estrada de Ferro Norte-Sul que ligará o Porto do Açu a outros países da América do Sul. 
Ressalta também o investimento em um conjunto de intervenções rodoviárias com destaque 
para o Arco Metropolitano que ligará o COMPERJ ao Porto de Itaguaí e deverá facilitar o es-
coamento da produção, desafogando o trânsito de veículos dentro dos municípios da Região 
Metropolitana. O arco deverá atrair indústrias e apoiar o desenvolvimento de áreas da região 
que hoje são economicamente menos expressivas, integrando melhor o território. Outros in-
vestimentos estão em preparação no setor de transporte aéreo, desconcentrando investimen-
tos mais para o interior do Estado. Na área de passageiros, os sistemas metroviário, ferroviário e 
hidroviário receberão investimentos com reformas e compra de composições e embarcações, 
além de corredores exclusivos para ônibus e ciclovias, dando maior mobilidade na Região Me-
tropolitana no Estado. 

Na política ambiental, destacam-se temas como a estruturação do Sistema de Gestão Ambien-
tal e o ICMS Ecológico, que incentiva os municípios a criar seus Sistemas Municipais de Meio 
Ambiente, habilitando-se ao recebimento dos repasses, descentralização do licenciamento, 
implantação de cultura ambiental no espaço escolar ao estruturar as Unidades de Conservação 
e os Comitês de Bacias Hidrográficas.

6.5.5. Macro Áreas de Planejamento 

O documento PPA 2012-2015 está estruturado em cinco Macro Áreas da Administração: Econo-
mia e Gestão, Infraestrutura, Capital Humano, Cidadania e Qualidade de Vida. 

O PPA apresenta 186 programas sendo 45 na de Economia e Gestão, 49 em Infraestrutura, 49 
em Capital Humano, 19 em Cidadania e 24 em Qualidade de Vida.

Macro Áreas Secretaria Nº de Pro-
gramas

Subto-
tal

Nº de 
Ações

Subto-
tal

Economia e Gestão
 

FAZENDA (SEFAZ) 1

45 

8

162 

PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) 7 34

GOVERNO (SEGOV) 1 4

CASA CIVIL (CASA CIVIL) 16 34

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEIS) 15 56

AGRICULTURA (SEAPEC) 5 26
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Infraestrutura
 

OBRAS (SEOBRAS) 16

46

46

146 

TRANSPORTE (SETRANS) 19 56

HABITAÇÃO (SEH) 7 34

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (SEDRAP) 4 10

Capital Humano
 

EDUCAÇÃO (SEEDUC) 8

50 

33

174 

CULTURA (SEC) 7 48

CIENCIA E TECNOLOGIA (SECT) 31 69

TURISMO (SETUR) 2 9

ESPORTE E LAZER (SEDRAP) 2 15

Macro Áreas Secretaria Nº de Pro-
gramas

Subto-
tal

Nº de 
Ações

Subto-
tal

Cidadania
 

ASSIST. SOCIAL E DIR.HUMANOS (SEAS-
DH) 11

19 

48

98

SEGURANÇA (SESEG) 6 34

TRABALHO (SETRAB) 1 7

ADMIN. PENITENCIÁRIA (SEAPEC) 1 9

Qualidade de Vida
 

SAÚDE (SESEG) 12

26

75

140

AMBIENTE (SEA) 13 58

DEFESA CIVIL (SEDEC) 1 7

 
 TOTAL 186  720

Número total de secretarias: 22 Secretarias
Número total de programas: 186 programas;
Número total de ações: 720

Número de secretarias por macroáreas: 
Economia e Gestão – 6 Secretarias
Infraestrutura – 4 Secretarias
Capital Humano – 5 Secretarias
Cidadania: 4 Secretarias
Qualidade de Vida: 3 Secretarias

Número de secretarias por Programas e Ações: 
Economia e Gestão – 6 Secretarias – 45 Programas – 162 Ações
Infraestrutura – 4 Secretarias – 46 Programas – 146 Ações
Capital Humano – 5 Secretarias – 50 Programas – 174 Ações
Cidadania: 4 Secretarias – 19 Programas – 140 Ações
Qualidade de Vida: 3 Secretarias – 26 Programas – 140 Ações



84

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

PPA 2012-2015 e PLANO ESTRATÉGICO 2012-2031
Macro Área de Planejamento: Economia e Gestão

Secretarias MACRO OBJETIVO
PPA 2012-2015

PLANO ESTRATÉGICO - ÁREAS 
DE RESULTADOS 2012-2031

Secretaria da Fazenda - SEFAZ 

Prover e Gerir os Recursos Financeiros 
do Estado com Excelência, Maximizando 
o Cumprimento de Obrigações Tributárias, 
Garantindo o Aumento Sustentável da Ar-
recadação e Promovendo a Gestão Fiscal 
Responsável

Buscar a excelência na política 
fiscal e o maior bem-estar da po-
pulação

Secretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão  - SEPLAG 

Modernização e Promoção da Eficiência 
da Administração Pública Estadual. 

Promover o planejamento in-
tegrado das ações de governo e 
aperfeiçoar a gestão pública

Secretaria de Estado de Gover-
no – SEGOV 

Promoção da Articulação Institucional e 
Política e Apoio Logístico às demais Políti-
cas de Governo

Apoiar a articulação institucional 
do governo.

Secretaria de Estado da Casa 
Civil

Gestão e Articulação das Ações de Go-
verno para Suporte às Decisões do Chefe 
do Executivo.

Coordenação do Escritório de 
Projetos Prioritários

Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico, Energia, 
Indústria e Serviços – SEDEIS 

Criar Ambiente de Negócios Favorável ao 
Desenvolvimento da Atividade Produtiva no 
Estado do Rio de Janeiro.

Apoio aos Grandes Empreendi-
mentos

Secretaria de Estado de Agri-
cultura e Pecuária – SEAPEC

Consolidação da Estrutura de Produção 
Agropecuária, com Sustentabilidade e Pro-
dutos de Qualidade. 

Fomentar a produção e o consu-
mo de alimentos de qualidade

Macro Área de Planejamento: Infraestrutura

Secretarias MACRO OBJETIVO
PPA 2012-2015

PLANO ESTRATÉGICO - ÁREAS 
DE RESULTADOS 2012-2031

Secretaria de Estado de Obras 
– SEOBRAS

Ampliar Infraestrutura com Inclusão So-
cial e Econômica. 

Ampliar Infraestrutura com Inclu-
são Social e Econômica. 

Secretaria de Estado de Trans-
portes – SETRANS

Melhorar a mobilidade de passageiros e 
a logística de cargas, por meio da requalifi-
cação dos sistemas de transportes públicos, 
com foco nos corredores estruturais.

Melhorar a mobilidade com foco 
no cidadão.

Secretaria de Estado de Habi-
tação – SEH

Redução do Déficit Habitacional Através 
da Melhoria das Condições de Moradia, 
Infraestrutura e Regularização Fundiária. 

Enfrentar o déficit habitacional

Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Regional, Abaste-
cimento e Pesca - SEDRAP

Promover a gestão e a função social do 
território e da economia, por meio de políti-
cas públicas de estímulo e fomento ao de-
senvolvimento regional de forma integrada e 
sustentável, estabelecer arranjos racionais 
para a distribuição de alimentos e melhoria 
das condições de produção e comercializa-
ção de pescado.

Promover a função social e a 
gestão integrada e sustentável do 
território.
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Macro Área de Planejamento: Capital Humano

Secretarias MACRO OBJETIVO
PPA 2012-2015

PLANO ESTRATÉGICO - ÁREAS 
DE RESULTADOS 2012-2031

Secretaria de Estado de Educa-
ção - SEEDUC

Estar entre os cinco melhores colocados no 
IDEB em quatro anos, tornando-se referência de 
bons resultados educacionais no cenário nacional.

Universalizar a educação no 
estado e mantê-la entre as melho-
res do brasil.

Secretaria de Estado de Cultu-
ra - SEC

Formulação de políticas públicas com a partici-
pação da sociedade, valorização da diversidade 
cultura, democratização do acesso à cultura, es-
tímulo a criação artística e a economia criativa, 
preservação do patrimônio material e imaterial e 
modernização da gestão.

Valorizar a identidade e a diver-
sidade

Secretaria de Estado de Ciên-
cia e Tecnologia - SECT

Promoção do desenvolvimento científico, da ino-
vação tecnológica e formação do cidadão, visando 
o desenvol- vimento econômico e tendo como meta 
a redução das diferenças sociais, através da ação 
articulada entre o governo, a academia e o setor 
produtivo.

Promover a ciência, a inovação 
e a capacitação para reduzir desi-
gualdades

Secretaria de Estado de Espor-
te e Lazer – SEEL

Dotar o Estado do Rio de Janeiro de condições 
de infraestrutura e serviços para o êxito dos mega 
eventos já programados, maximizando oportuni-
dades para torná-lo referência nacional e destino 
mundial do esporte. Formular e desenvolver polí-
ticas públicas, ações e parcerias voltadas para o 
incremento de atividades em todas as regiões do 
Estado, com ênfase na interiorização, e para a 
continuidade do fomento ao esporte e ao lazer em 
todas as suas potencialidades e perspectivas.

Apoiar os megaeventos e fo-
mentar o esporte,

Secretaria de Estado de Turis-
mo - SETUR

Promover o desenvolvimento sustentável e inte-
grado do turismo no Estado do Rio de Janeiro.

Realizar o potencial turístico do 
território

Macro Área de Planejamento: Cidadania

Secretarias MACRO OBJETIVO
PPA 2012-2015

PLANO ESTRATÉGICO - 
ÁREAS DE RESULTADOS 

2012-2031

Secretaria de Estado de Assis-
tência Social e Direitos Humanos 
– SEASDH 

Integração de políticas sociais, erradicação 
da pobreza extrema e promoção e defesa dos 
direitos humanos.

Erradicar a pobreza extrema e 
promover a igualdade e os direi-
tos humanos.

Secretaria de Estado de Segu-
rança – SESEG

Pacificação das Comunidades, Otimização das 
Atividades Policiais, Redução dos Índices de Cri-
minalidade, Aumento da Sensação de Seguran-
ça, Modernização Tecnológica e Segurança dos 
Grandes Eventos. 

Manter a criminalidade em 
patamares toleráveis.

Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária – SEAP

Renovação do Sistema e Ressocialização com 
Inclusão Positiva. 

Ampliar o sistema e ressocia-
lizar

Secretaria de Estado de Traba-
lho e Renda – SETRAB

Inclusão produtiva com intermediação de em-
pregos, atendimento e qualificação do trabalha-
dor para inserção e reinserção no mercado de 
trabalho. Nele destacam-se as atividades con-
tínuas da SETRAB, que são o Atendimento e a 
Qualificação do Trabalhador, sempre buscando a 
inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 
Tais ações não se esgotam em si, mas cooperam 
para inclusão social e econômica de uma parcela 
significativa da população fluminense.

Promover a qualificação e a 
inclusão produtiva.
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Macro Área de Planejamento: Qualidade de Vida

Secretarias MACRO OBJETIVO
PPA 2012-2015

PLANO ESTRATÉGICO - 
ÁREAS DE RESULTADOS 

2012-2031

Secretaria de Estado de Saúde – 
SES

Melhorar a situação de saúde da população 
do Estado do Rio de Janeiro

Garantir o acesso, a integrali-
dade e a qualidade da atenção 
à saúde.

Secretaria de Estado de Defesa Civil 
– SEDEC

Promover a Redução de Desastres no Estado 
do Rio de Janeiro.

Prevenir desastres e mitigar 
impactos.

Secretaria de Estado do Ambiente 
– SEA

Implementar as Políticas Ambientais que Con-
correm para a Promoção do Desenvolvimento 
Sustentável por meio da Consolidação das 
Agendas Azul, Verde e Marrom

Promover o desenvolvimento 
sustentável integrando agendas 
estratégicas

Quadros com a relação completa dos Macro Objetivos, Objetivos Setoriais, Programas e Ações 
do PPA 2012-2015 são apresentados no Anexo 1 deste relatório.

Os capítulos relativos ao planejamento setorial (Secretarias) apresentam a seguinte estrutura:

1) Apresentação das atribuições da Secretaria

2) Diagnóstico da área que embasa o macro objetivo e objetivos setoriais

3) Objetivos Setoriais

4) Indicadores Setoriais

5) Detalhamento dos Programas Finalísticos Setoriais do Poder Executivo (Planilhas) :

a) Programa;

b) Objetivo;

c) Unidade Gestora;

d) Valor Total para o programa no quadriênio - Recursos Orçamentários (do Tesouro e 
Outros), Recursos Não Orçamentários e Total;

e) Descrição da Ação; Finalidade e Tipo de Ação; 

f ) Unidade de planejamento;

g) Produto – Unidade de Medida; Meta física 2012-2015, Total e Localização/Região.

6.5.6. Diagnóstico por Setor 

O capítulo inicial tem configurações diferentes no tamanho do diagnóstico e na sua amplitude. 
A utilização de bases de dados foi identificada e incluídas em planilhas. Algumas Secretarias 
apresentaram indicadores setoriais: Secretaria do Trabalho e Renda, Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos, Secretaria de Turismo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, 
Secretaria do Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Administração Penitenci-
ária e Segurança Pública.
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ECONOMIA E GESTÃO

Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ

Resumo do diagnóstico: aponta avanços no equilíbrio das contas públicas, nos processos da 
área tributária e gestão financeira, na utilização de fontes de dados seguros com séries históri-
cas possibilitando construção de projeções e levantamento das necessidades e a estruturação 
da área de TI. 

Identificam-se urgências para solução de problemas na área de Administração Tributária: “a) o 
baixo aproveitamento do potencial de arrecadação que exige esforços para um aumento sus-
tentável do patamar de cumprimento das obrigações legais dos contribuintes; e e b) o elevado 
custo para o Estado e para os contribuintes no cumprimento das obrigações, o que reclama a 
simplificação e desburocratização dos serviços da Receita Estadual”. (PPA vol 1 pag 305).

Quanto a Administração Orçamentária e Financeira observa a necessidade de integração entre 
as diversas fases do processo orçamentário, minimizando deficiências e ampliando o nível de 
informações gerenciais confiáveis para a tomada de decisão. Aponta também necessidade de 
implementação do Programa de Educação Fiscal alinhado aoo Plano Nacional.

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Resumo do Diagnóstico: enfoque na renovação e fortalecimento da gestão pública estadual 
concebidas dentro do Plano de Governo posicionando-se “na área central, como lócus coorde-
nativo-institucional deste processo” (PPA. Vol 139). Ressalta a criação da SEPLAG como órgão 
central em 2007como parte da modernização administrativa. Menciona que “desde então, a 
SEPLAG vem, dentro das diretrizes do Plano Estratégico 2007-2027, realizando esforços em ter-
mos técnicos, de pessoal e orçamentário no sentido de dar maior eficiência à administração pú-
blica do Estado do Rio de Janeiro (ERJ)” (PPA, vol 1 pag. 139). Menciona a filiação desta gestão 
às diretrizes do Plano Estratégicos, elaborado pela Macroplan.. 

Destaca também investimento intensivo na Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) O 
documento registra os seguintes sistemas em implantação : (i) Sistema Integrado de Gestão de 
Aquisições – SIGA; (ii) Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado  – SISPAT; (iii) Sis-
tema de Inteligência em Planejamento e Gestão  – SIPLAG; (iv) Sistema Integrado de Gestão de 
Recursos Humanos – SIGRH. Interessante registrar que o documento refere-se aos em relação 
ao  Plano Plurianual – PPA 2008/2011” “a Secretaria conseguiu dobrar o número de produtos 
(bens e serviços) entregues e mais do que dobrou o total de produtos previstos”.(PPA vol1 pag 
140)

As modificações tiveram como objetivo  “melhorar a entrega dos produtos”. Elas tiveram dois ei-
xos condutores: “(i) fortalecimento da prática do planejamento e (ii) consolidação dos projetos 
de modernização da gestão pública” . ( PPA vol1 pag 140) Destaque para a criação das comis-
sões setoriais na elaboração do PPA criando parcerias com “os órgãos de governo, tendo como 
objetivo pactuar um projeto articulado para o desenvolvimento” (PPA vol 1 pag 140.). Enfatiza-
se a necessidade de articulação com o processo orçamentário e  nesse sentido as comissões 
setoriais tiveram o papel de promover a integração entre o plano e o orçamento.

Ao final do capítulo há a apresentação do PRODESMAR -o Programa de Desenvolvimento So-
cial de Macaé e Regiões – PRODESMAR, resultante da parceria entre a Petrobras e o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro – por meio da SEPLAG - e os municípios de Macaé e Rio das Ostras.  
Segundo o documento ele foi formulado com a finalidade de aprimorar o planejamento e o de-
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senvolvimento das Regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro por meio da melho-
ria da infraestrutura pública e ampliação de oportunidades de trabalho e renda, promovendo 
melhorias na qualidade de vida da população. Há indicação de desenvolver outros programas 
para outras regiões do Estado.

Secretaria de Estado de Governo – SEGOV
Resumo do diagnóstico: desde 2007 vem executando trabalhos de “fiscalização, controle, apoio, 
acompanhamento, monitoramento, conscientização e educação nas diversas áreas de atuação 
do Estado.” (PPA vol 1 pag 189) Atuou no socorro a população vítima de catástrofes e em cam-
panhas de ampla cobertura.  Criou o sistema de Gestão de Serviços Públicos por indicadores e 
georreferenciadas, que tem por objetivo avaliar, monitorar e melhorar a qualidade dos serviços 
prestados a população nas áreas prioritárias: educação, saúde e segurança. - GEPSI. 

Secretaria de Estado da Casa Civil
Resumo do diagnóstico: aponta para a finalidade de assistir ao Governador do Estado no de-
sempenho das suas atribuições e nos assuntos alusivos à coordenação administrativa, aos atos 
de gestão da Chefia do Poder Executivo, às relações governamentais com órgãos públicos fe-
derais, estaduais e municipais, entidades internacionais, autoridades civis, entidades políticas, 
religiosas, classistas e o público em geral. Destaca-se a área de atuação do Escritório de Geren-
ciamento de Projetos do Governo do Rio de Janeiro – EGP - RIO, o Programa de Gestão de Con-
vênios e Projetos Estruturantes buscando “garantir a plena e correta execução dos convênios 
celebrados com os governos Federal e Municipal, além de assegurar a adimplência do ERJ, de 
modo a garantir a captação de novos recursos.”

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços – SE-
DEIS
Resumo do diagnóstico: registra a reestruturação e expansão da economia do Estado. Mencio-
na “o momento econômico do país, os alinhamentos políticos entre as três esferas de governo e 
a nova forma de gestão do Estado têm possibilitado um forte ciclo de novos investimentos.”En-
fatiza a atração dos investimentos e o crescimento na abertura das empresas. O principal des-
taque foi para “a descoberta de petróleo na camada do pré-sal, a preparação para sediar a Copa 
em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, a retomada de favelas controladas pelo crime organi-
zado, através das UPPs, e uma intensa política de atração de investimentos” (PPA vol 1 pag 345). 
Através do diagnóstico registra-se como maior desafio “transformar todo esse investimento 
em qualidade de vida e inclusão social. O setor mais expressivo nesse cenário é o de petróleo 
e gás, uma vez que o ERJ é atualmente responsável pela produção de mais de 80% do óleo e 
40% do gás natural do país. As novas descobertas na camada do pré-sal representam imensas 
oportunidades de investimento nesse setor (PPA vol 1 pag346) Em consequência dessas opor-
tunidades o documento prevê crescimento no investimento na área de tecnologia e inovação. 

Ressalta-se os grandes empreendimentos  na área de refino e petroquímica pela PETROBRAS 
– o COMPERJ e o outro estaleiro em Itaguaí destinado a construção de submarinos, incluindo 
nucleares. Complementando os investimentos citados no documento, a expansão de portos 
como o Complexo Portuário do Açu, em implantação em São João da Barra, no Norte Flumi-
nense, que propiciará no seu entorno o estabelecimento de siderúrgicas, montadoras de auto-
móveis, termelétricas, entre outros tipos de indústrias. Na área da siderurgia a expectativa é de 
que a capacidade de produção de aço no Estado seja duplicada nos próximos 5 anos

No diagnóstico realizado pela Secretaria para o PPA enfatiza  que o Estado possui o maior par-
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que térmico de geração de energia elétrica do país, incluindo as únicas duas centrais nucleares 
brasileiras. Registra também  a construção da nova usina  nuclear, Angra  III e planejadas  duas 
novas térmicas no Complexo Portuário do Açu ,uma a gás e outra a carvão. 

Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária - SEAPEC
Resumo do Diagnóstico: enfatiza a alta concentração urbana no Estado (94,5% das pessoas mo-
ram em cidades) e as características que conferem à agricultura “uma organização subordinada 
às demandas de abastecimento . As dificuldades do setor são de estruturação socioeconômica 
das atividades e se somam as de natureza física, como o relevo movimentado que impede o 
emprego maciço de mecanização agrícola – fazendo com que a agricultura fluminense seja 
fortemente dependente de mão de obra”

A agricultura familiar predomina no meio rural fluminense. As produções são muito diversifica-
das, sendo a cultura de cana-de-açúcar a de maior valor econômico, seguida por olericultura, 
fruticultura e cafeeira. Na pecuária predomina a bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, 
avicultura e piscicultura. As agroindústrias instaladas no Estado, apesar de terem pequena sig-
nificância em relação ao volume de produção, se analisadas em termos de cadeias produtivas, 
tem maior importâncias. A prioridade é o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável em 
Microbacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro - RIO RURAL, desenvolvido em parceria 
com o Banco Mundial/BIRD, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
- FAO, o Governo Federal, ONGs e governos municipais.

INFRAESTRUTURA

Secretaria de Obras - SEOBRAS
Resumo do Diagnóstico apresentam no documento seguintes projetos: Rio Metrópole, a urba-
nização de comunidades, sistema rodoviário estadual, o saneamento ambiental, os programas 
para a infraestrutura da Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016, além do Somando Forças 
(municipalidades) e do Morar Seguro. 

Segundo a Secretaria “a Região Metropolitana do RJ está reforçando seu papel como um centro 
econômico vital do Brasil, com a atual expansão de seu papel como grande pólo industrial e de 
exportação/logística (petroquímicos, exportação de commodities, metalúrgica) acompanhada 
da revitalização do setor de serviços e de petróleo e gás, além da indústria de turismo.” Acentua 
os avanços na pavimentação da malha rodoviária com previsão de ampliação na dotação de in-
fraestrutura viária, garantindo escoamento da produção e maior mobilidade para a população 
fluminense. (PPA vol 1 82) Menciona a questão do saneamento básico, previsão de universalizar 
os serviços de água e esgodo. (PPA vol 1 82) 

Outros empreendimentos tais como a construção do Arco Metropolitano, associado aos inves-
timentos na Petroquímica de Itaboraí – COMPERJ, o Pólo Siderúrgico e no Porto de Itaguaí, são 
apontados como vetores de mudanças na configuração espacial da RMRJ, “resultante do corte 
transversal na região que é o Arco Metropolitano” (PPA vol 1 pag 82). O diagnóstico também 
aponta para desafios: pobreza com redução mais lenta que o resto do país e o tamanho da 
economia informal. 

Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS
Resumo do diagnóstico: prover de infraestrutura de transportes com enfoque no calendário 
dos grandes eventos mundiais. Quanto ao interior, o enfoque encontra-se em projetos que 
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favoreçam a superação dos gargalos logísticos da produção regional e desonerem a transferên-
cia de cargas de um modal para outros.

 O plano será pavimentar o Rio de Janeiro para ser eixo logístico de porte mundial (logística de 
cargas em função dos grandes investimentos em curso – obras portuárias e aeroportuárias e a 
requalificação de importantes rodovias, recuperação de ramais ferroviários e a implantação de 
novos centros logísticos). 

Quanto ao transporte de passageiros, enfoca na integração dos transportes controlados pelo 
Estado – trens, metrô, barcas e linhas intermunicipais e introdução do bilhete único Intermuni-
cipal. O crescimento de passageiros cresceu 25% entre 2007 e 2010, com expectativa de mais 
25% entre 2011 a 2014. Compra de novos trens proporcionando uma operação metroviária no 
sistema de trens e ampliação do metrô do Rio de Janeiro com a construção da LINHA 4 para a 
Barra da Tijuca. Melhoria do sistema hidroviário para cobrir crescimento com compra de mais 
embarcações.(PPA vol 1 pag 76)

Secretaria de Estado de Habitação – SEH

Resumo do diagnóstico: registra o déficit habitacional no Estado compreendendo “moradias 
improvisadas ou com deficiências estruturais, e outras milhares de moradias consideradas ina-
dequadas sob o ponto de vista habitacional por carência de infraestrutura, cobertura inade-
quada, ausência de unidade sanitária exclusiva, problemas de documentação ou adensamento 
excessivo, as quais deveriam ser objeto de um programa de melhorias habitacionais”. (PPA vol 
1 pag 279)

Segundo o documento a Política Estadual de Habitação do Governo do Estado do Rio de Ja-
neiro, está em consonância com os objetivos da Política Nacional de Habitação, formulada pelo 
Governo Federal . (PPA vol 1 280), 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca - SEDRAP
Resumo do diagnóstico :observa grandes oportunidades para economia do Rio de Janeiro mas 
registra fragilidades sociais que poderiam ser melhor observadas através das redes locais e 
regionais. Para isso apresenta soluções intermunicipais compartilhadas e planos diretores mu-
nicipais sincronizados”(PPA vol 1 229). A função da Secretaria é promover a gestão e a função 
social do território e da economia fomentado o desenvolvimento regional de forma integrada 
e sustentável.

CAPITAL HUMANO

Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC
Resumo do Diagnóstico - observa que a Secretaria atende mais alunos do que as populações 
dos Estados do Acre, Amapá e Roraima e a metade do Distrito Federal. O conjunto de profes-
sores em sala de aula é maior do que mais de 90% dos municípios brasileiros. A análise aponta 
para a complexidade e diversidade dos serviços oferecidos, do público a ser atendido e dos 
resultados a serem alcançados, tudo isso disseminado por território dividido em noventa e dois 
municípios. 

Secretaria de Estado de Cultura – SEC
Resumo do diagnóstico: apresentados como pontos críticos a escassez de recursos para a im-
plementação de projetos de médio e longo prazo e a falta de funcionários de carreira com mui-
tos alcançando a idade de aposentadoria (a faixa etária média é de 60 anos. O mesmo número 
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de funcionários tem se mantido desde agosto de 2007, apesar do substantivo crescimento das 
atividades da Secretaria..A Secretaria também não conta com instalações físicas adequadas às 
suas necessidades. 

O documento acentua a importância da indústria do audiovisual no Estado, estratégica para o 
desenvolvimento econômico, tem importante peso no PIB do Estado. Apesar de ser bem estru-
turada na sua cadeia  produtiva (produção, distribuição e exibição),  ainda carece de implemen-
tação de alguns mecanismos de desenvolvimento, em especial na oferta de recursos públicos 
para projetos audiovisuais gerados no Estado (fomento direto e automático) e na desoneração 
tributária de sua cadeia produtiva. Outra questão que merece citação diz respeito à ampliação 
do acesso da população fluminense, em especial os alunos da escola pública e dos jovens da 
periferia e do interior do Estado, às produções audiovisuais brasileiras.

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECT
Resumo do diagnóstico: informa a extensão das vinculadas da SECT. “Formam as vinculadas da 
SECT: SIMERJ – Sistema Estadual de Meteorologia do Estado, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro  - UERJ, a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, a Fundação 
Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO, a Fundação de Apoio à Escola Técnica do 
Rio de Janeiro  - FAETEC, a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do 
Estado do Rio de Janeiro - CECIERJ, e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ.( PPA vol 1 161). Segundo a publicação a “Secretaria é 
composta de uma cadeia executiva de fomento, capacitação, pesquisa e extensão procuram se 
orientar, na direção e sentido do provimento das demandas do sistema produtivo estadual e da 
sociedade em geral Atua também na oferta do ensino médio e proficional os Centros Vocacio-
nais Tecnológicos  - CVTs e da adoção do ensino à distância.” (PPA vol 1 161)

Secretaria de Estado de Turismo - SETUR
Resumo do diagnóstico: o capítulo aponta o Estado como o segundo maior portão de entra-
da do turismo e o segundo maior destino de negócios do país.Além do desenvolvimento do 
turismo através do Programa PRODETUR-RJ no segmento serra e mar, o documento destaca a 
realização da Copa do Mundo em 2012, e das Olimpíadas em 2016 no Rio de Janeiro, Rio + 20 
em 2012, Copa das Confederações em 2013. e em 2015, os 500 anos de fundação da cidade do 
Rio de Janeiro. 

Foram criadas no período 12 regiões turísticas: metropolitana, Agulhas Negras, Costa do Sol, 
Costa Verde, Serra Verde Imperial, Vale do Café, Caminhos Coloniais, Caminhos da Mata, Costa 
Doce, Baixada Fluminense, Caminhos da Serra e Noroeste das Águas, sendo as 6 primeiras con-
sideradas estratégicas, em face do seu estágio mais avançado de desenvolvimento turístico.

Secretaria de Esporte e Lazer – SEEL

Resumo do diagnóstico : a Secretaria destaca os eventos Jogos Mundiais Militares (2011), 
Copa das Confederações (2013), Jogos Mundiais dos Trabalhadores (2013), Copa do Mundo 
FIFA(2014), “Grand Slam” de Judô (2015) e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (2016). Planeja re-
alizar um diagnóstico setorial que contemple quatro dimensões de análise, a saber: gestão, 
infraestrutura, legislação e universalidade dos programas. Ressalva também a infraestrutura 
existente em equipamentos públicos: Estádio do Maracanã, o Ginásio do Maracanazinho, o 
Complexo Esportivo Caio Martins, o Estádio de Atletismo Célio de Barros, o Complexo Aquático 
Julio Delamare, a Vila Olímpica do Sampaio e o Complexo Esportivo da Rocinha. 
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CIDADANIA

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH 
Resumo do diagnóstico: apresentação do Plano Estadual de Erradicação da Pobreza Extrema – 
o Rio Sem Miséria, tendo como principal programa o Renda Melhor, complementação do valor 
recebido pelo Bolsa Familia, atingindo as famílias de pobreza extrema. Criou poupança auxílio 
para estudantes do ensino médio e programas de oportunidades sócio econômicas. Em 2011 
foram apresentados cinco eixos de atuação: implementação do SUAS por meio de pactos de 
gestão; Plano de Enfrentamento à Pobreza Extrema: Plano Estadual de Direitos Humanos; Plano 
Integrado de Ações Sociais nas Regiões com Grandes Empreendimentos e Plano de Ação Inte-
grada para Territórios Pacificados.

Secretaria de Estado de Segurança – SESEG

Resumo do diagnóstico  desde julho de 2009 a Secretaria implantou um novo Sistema de Ges-
tão, contendo um conjunto de procedimentos e rotinas gerenciais para identificação de pro-
blemas, análises do fenômeno criminal, identificação de causas, além de ter elaborado Planos 
de Ação Integrados para o alcance de metas de redução de Indicadores Estratégicos de Crimi-
nalidade (Homicídio Doloso, Latrocínio, Roubos de Veículos e Roubos de Rua), visando a redu-
ção dos mesmos através de metas definidas e mensalmente acompanhadas com previsões até 
2014. (PPa vol 1 pag 445)

Para integrar as políticas foi criada uma nova divisão geográfica de atuação das polícias, cha-
mada de RISP (Regiões Integradas de Segurança Pública. As RISP fortaleceram, também, as AISP 
(Áreas Integradas de Segurança Pública) e o conceito de CISP (Circunscrição Integrada de Segu-
rança Pública), subdivisão geográfica das atuais AISP. 

EO documento apresenta balanço das estratégias para a retomada dos territórios com a im-
plementação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) com implantação de um processo de 
reorganização, reestruturação e revitalização da execução da política de Segurança Pública do 
Estado. Na ocasião da elaboração do PPA haviam 17 UPPs em comunidades pobres. 

Relatado o plano de Investimentos para as instituições que compõem o Sistema de Segurança 
Pública de acordo com o Dossiê de Responsabilidades do Governo do Rio com o COI e com a 
FIFA . 

NO período foram criados o Centro Integrado de Comando e Controle, o Sistema de Identifi-
cação Automática de Veículos em Movimento, o Controle Integrado de Material Bélico, Equi-
pamentos de Proteção Individual, Escalas e Pessoal, as Delegacia de Dedicação Integral ao Ci-
dadão, a Cidade da Polícia, o novo ICCE, o Batalhão Padrão compondo carteira de projetos da 
SESEG para o fortalecimento da segurança no estado com o apoio do Escritório de Gestão de 
Projetos da Casa Civil,que já começou a fazer o acompanhamento dos mesmos. 

Secretaria de Estado de Trabalho e Renda – SETRAB

Resumo do diagnóstico enfatiza a atração de novas empresas privadas e a queda no desempre-
go de 10,8% em 2002 para 5,3% em 2011. Para o período 2012/2015 projeta-se crescimento de 
oportunidades de emprego devido aos grandes eventos no Rio de Janeiro. Fala de desafios na 
qualificação em especial entre os jovens de 18 a 29 anos. Prevê a ampliação de centros públicos 
de treinamento.
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Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP
Resumo do diagnóstico implantado novo processo de gestão no período. Em 2007 foi firmada 
parceria com a Secretaria de Segurança Pública para a custódia de indivíduos presos em fla-
grante delito e prisão preventiva e que ainda não tenham tido julgamento. 

Ao assumir a custódia dos presos em flagrante delito e prisão preventiva, a SEAP atendeu às 
diretrizes da política estadual de segurança pública, que previa a desativação das cadeias que 
funcionavam nas delegacias e das casas de custódia.vinculada à SEAP. 

QUALIDADE DE VIDA 

Secretaria de Estado de Saúde – SES
Resumo do diagnóstico  aponta para a criação de um novo espaço de pactuação com a criação 
de 10 regiões de saúde, contando com colegiados de gestão regional; ressalta que as redes, 
ações e serviços são classificados por níveis de complexidade funcionando de forma hierar-
quizada a partir do fluxo pactuado.Quanto aos serviços, atua com as UPA´s 24 horas, hospitais, 
institutos especializados, Postos de Assistência Médica – PAM, Central de Marcação de Exames 
do Rio Imagem, Unidades Móveis de Tomografia e Ressonância,  centros especializados, assis-
tência farmacêutica e  Unidades da Farmácia Popular.

No diagnóstico do setor destacou o novo perfil de morbimortalidade do Estado, registrando 
as mudanças demográficas marcadas pelo envelhecimento progressivo da população versus 
uma acentuada queda da fecundidade (previsão de queda nas internações por partos). Regis-
tra também a grande variabilidade de  internações por condições sensíveis à atenção primária, 
tendo necessidade de ações resolutivas de atenção primária para todas as regiões do Estado e 
com maior peso as do noroeste, centro sul e  região metropolitana II. As doenças do aparelho 
circulatório respondem por um terço do total de causas de óbito, refletindo o envelhecimento 
da população. A taxa de mortalidade infantil em 2009 foi de 14,49 por mil nascidos vivos repre-
sentando indicador de efetivo apoio aos cuidados inerentes à saúde da mulher.(PPA vol 2 pag 
19)

Secretaria de Estado do Ambiente - SEA
Resumo do diagnóstico: toma como paradigma a Economia Verde frente aos novos empreen-
dimentos “incentivando o crescimento econômico focado no aumento do PIB verde, geração 
de empregos verdes, promoção de uma economia de baixo carbono através de compensação 
e redução das emissões e uso eficiente de recursos naturais. Na área do saneamento básico, 
especialmente nos sistemas de coleta e tratamento de esgotos e manejo e disposição final de 
resíduos sólidos, a despeito de esforços recentes, ainda se verifica o índice de 30% de esgotos 
coletados e tratados, o que implica permanente degradação dos recursos hídricos (mar, rios e 
lagoas), com fortes prejuízos à saúde da população, ao patrimônio natural e, também, à ima-
gem dos principais ativos para o turismo. “ (PPA vol 1 pag  389)

  Os objetivos estratégicos “se agrupam em três agendas prioritárias da SEA/INEA, para o setor 
ambiental, compreendendo: a Agenda Marrom, que incorpora os compromissos voltados para 
o controle da poluição, envolvendo, dentre outros, o licenciamento, a fiscalização e o monitora-
mento da qualidade do ambiente; a Agenda Azul, que representa os compromissos relaciona-
dos à gestão das águas, compreendendo os recursos hídricos e os ambientes lacustres e mari-
nhos; e a Agenda Verde, que compreende as ações voltadas para a conservação e recuperação 
dos recursos florestais, incluindo a flora e a fauna.” ( PPA vol 1 pag 390)
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Secretaria de Estado de Defesa Civil – SEDEC
Resumo do diagnóstico Rio como cenário de mega eventos, tais como “Réveillon em Copaca-
bana e Carnaval, Jogos Pan e Parapanamericano e Mundial de Judô; e de grandes desastres, 
dentre eles podem ser citados: em 2008, nos municípios de Petrópolis, Campos dos Goytacaz, 
Itaperuna e Santo Antônio de Pádua, com 09  vítimas fatais e cerca de 40.000 desalojados e  de-
sabrigados. No ano de 2009, nos municípios de Tanguá, Duque de Caxias, Petrópolis e Belford 
Roxo, com 05 vítimas fatais e cerca de 8.000 desalojados/desabrigados. Em 2010, nos município 
de Angra dos Reis, São Gonçalo, Rio de Janeiro e Niterói, com mais de 295 vítimas fatais e cerca 
de 70.000 desalojados e desabrigados; Já em 2011, na Região Serrana foram computadas mais 
de mil mortes e mais de 38.000 mil desalojados e desabrigados” (PPA 2012-2015. Vol 1: 233).

6.5.7. Intersetorialidade dos Programas do PPA 2012-2015
O PPA 2012-2015 apresenta intersetorialidade em alguns programas. Ressaltam-se os progra-
mas relacionados a Copa e Jogos Olímpicos integrando Casa Civil, Esportes, Transporte e Obras, 
o PRODETUR- RJ do Turismo integra obras, transporte e ambiente , o Morar Seguro entre a 
Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Obras, os programas voltados para os municí-
pios com o Programa Somando Forças entre a Casa Civil e a Secretaria de Governo, na área de 
logística de transportes e no Sistema Rodoviário o setor de transporte, DER, Obras. Na área da 
Gestão Administrativa da Educação e da Segurança há integração de ações entre as Secretarias 
respectivas  e Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado, Casa Civil, Encargos Gerais do 
Estado. O programa controle de inundações e áreas degradadas integra Secretaria de Ambien-
te, Obras e utiliza recursos do FECAM  e do PAC. 

O Programa Gestão de Convênios e Projetos Estruturantes da Secretaria de Estado da Casa Civil 
incluído no PPA não registra no documento intersetorialidade com outras Secretarias referin-
do-se apenas ao programa, as metas e os produtos.

As atividades do Escritório de Gerenciamento de Projetos do Governo do Rio de Janeiro, res-
ponsável pelo Programa Gestâo de Convênios e Projetos Estruturantes o – EGP-RIO se desen-
volvem na Casa Civil. 

O site do EGP www.egp.rj.gov.br, apresenta o portfólio da Carteira de Projetos que apresenta 
intersetorialidade entre várias Secretarias. Os programas do Escritório se organizam em quatro 
temas: Ambiente, Instalações, Social e Transportes.

Para o acompanhamento dos Projetos e implementação dos Projetos Estruturantes do Rio de 
Janeiro foi incentivado a criação dos EGPs Setoriais nos programas “considerados estratégicos 
pelas Secretarias de Estado ou entidade vinculada, a qual o EGP Setorial está subordinado”. Es-
tes EGPs Setoriais preveem um Comitê de Projetos ligado à alta administração da Secretaria e 
também a criação da função Gerente de Projetos. No capítulo do diagnóstico da Secretaria de 
Segurança no PPA é mencionado a sua participação no EGP setorial de segurança.

O Escritório de Projetos implementa programas transversais às Secretarias de Estado e Entida-
des vinculadas: Pronasci e o Pecam. O Pecam é um programa Estadual de Captação e Gestão 
de Recursos para Municípios constituindo-se em uma consultoria aos municípios fluminenses.  
No site do EGP atualizado em 09.01.2012 as atividades de consultoria do Governo atendiam 79 
municípios em várias etapas de atuação.
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COPA E JOGOS OLÍMPICOS Apoio ao Desenvolvimento Rural
Secretaria de Estado da Casa Civil Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária - SEAPEC
 (gerenciamento) Secretaria de Estado de Des. Reg., Abast. e Pesca-SEDRAP
Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL Gestão Administrativa da Educação
Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS Secretaria de Planejamento e Gestão -SEPLAG

Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC
 PRODETUR-RJ Defensoria Pública Geral do Estado
Secretaria de Estado de Obras – SEOBRAS Encargos Gerais do Estado
Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS Procuradoria Geral do Estado - PGE
Secretaria de Estado de Turismo - SETUR Secretaria de Estado de Casa Civil - 
Secretaria de Estado do Ambiente – SEA
1. Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR-RJ Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - RIO POUPA TEMPO

Secretaria de Estado da Casa Civil
Programa Morar Seguro Secretaria de Estado de Des. Econ. Energia Ind. e Serviços
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH 
Secretaria de Estado de Obras – SEOBRAS Revit.e Conser.de Lagoas e Baías - Drag.Canal do Cunha e Fundão

Secretaria de Estado do Ambiente - SEA
Casa da Princesa - restauração e reforma PETROBRAS
Secretaria de Estado de Obras – SEOBRAS
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH Controle de Inundações e Recuperação de áreas degradadas

Secretaria de Estado do Ambiente - PAC/FECAM - PAC RJ
Pacto pelo Saneamento
Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Secretaria de Estado do Ambiente - SEA Secretaria de Estado de Ambiente - SEA

ALERJ
Programa Somando Forças FECAM
Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS PETROBRAS
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV - municipalidades

Sistema Penitenciário Estrturado
Recuperação de Localidades atingidas por catástrofes Secretaria de Estado de Admin.Penitenciária- SEAP
Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS Secretaria de Estado de Saúde
ALERJ

Gestão Administrativa da Segurança
Infraestrutura e Logística de Transportes e de Cargas Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS Secretaria de Estado de Educação - SEEDEC
Secretaria de Estado de Traansportes - SETRANS Defensoria Pública Geral do Estado

Encargos Gerais do Estado
Sistema Rodoviário Estadual Procuradoria Geral do Estado - PGE
Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS Secretaria de Estado de Casa Civil
Fundação Departamento de Estados de Rodagem do Estado do RJ - DER

Saneamento Básico
Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS
Secretaria de Estado do Ambiente- PAC/FECAM

INTERSETORIALIDADE NO PPA 2012-2015
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7.1. Desenvolvimento do SIPLAG (módulo de acompanhamento e 
monitoramento da execução do PPA)

O lançamento da estrutura da programação do PPA 2012-2015 ocorreu no SIGO – Sistema Inte-
grado de Gestão Orçamentária - devido a atrasos observados no desenvolvimento e implanta-
ção do SIPLAG - Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão. No entanto, através de um 
esforço adicional, os técnicos da SUBPL migraram a base de dados do PPA 2012-2015 do SIGO 
para o SIPLAG, permitindo assim a publicação do “livro” do PPA 2012-2015 através do SIPLAG. 

Ao longo de 2011, a equipe da Subsecretaria de Planejamento (SUBL/SEPLAG) se dedicou de 
forma integral ao desenvolvimento de um Sistema abrangendo os processos de elaboração do 
Plano Plurianual e do Orçamento Anual bem como a gestão, monitoramento e avaliação de sua 
execução. Trata-se de um sistema web, o SIPLAG, que pode ser acessado por qualquer usuário 
devidamente habilitado, em qualquer lugar, através da internet. Isto permite flexibilidade e 
facilidade de acesso a informações da programação.

O SIPLAG não apenas está integrando as dimensões de planejamento e de execução do PPA 
e do Orçamento, como também está integrado com o SIAFEM (gestão financeira do estado) e 
há previsão de integração com outros sistemas institucionais, que também estão em fase de 
desenvolvimento, como o SIGA (compras), SIGA-RH (pessoal) e SISPAT (patrimônio).

O SIPLAG foi criado em 2012 e é formado por um conjunto de sistemas: Planejamento, Orça-
mento, Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil, Gestão de Projetos e Obras 
e “tem como objetivo contribuir para modernização da gestão das políticas públicas estaduais, 
utilizando-se de uma melhor estruturação dos processos de planejamento, orçamento, moni-
toria e avaliação, gerando benefícios para toda a Administração Pública do Estado do Rio de 
Janeiro.

As Principais funcionalidades são: gestão do ciclo de planejamento e orçamento; registro da 
execução de metas físicas do PPA; registro da apuração de indicadores; gestão do portfólio de 
projetos; geração de consultas e simulação de cenários; automatização do processo de geração 
dos livros PPA/LDO/LOA e solicitação, análise e efetivação do ato orçamentário via sistema.

Para o Planejamento do Estado o “SIPLAG oferece aos gestores públicos a visibilidade e as fer-
ramentas de controle necessárias, para que os projetos sejam entregues com sucesso, dentro 
do prazo e orçamento previstos. As funcionalidades do sistema cobrem todas as atividades 
do ciclo de planejamento e orçamento e a integração aos demais sistemas de informação do 
Estado do Rio de Janeiro permitirá aos gestores atuar de uma forma mais eficiente e efetiva”. 

Os diversos benefícios do sistema podem ser agrupados em quatro categorias: tecnológicas; 
ampliação do acesso; automatização de tarefas e visão gerencial. 
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O SIPLAG é totalmente desenvolvido em linguagem Java (padrão de mercado) e numa única 
plataforma Web, o que permite aos usuários, centrais e setoriais, acessá-lo a qualquer momen-
to, de qualquer computador conectado à Internet. Sua estrutura é composta por três camadas: 
a transacional, já presente no SIGO, uma de consultas e outra de colaboração. Por último, o 
sistema será integrado aos outros sistemas do Estado do Rio de Janeiro: SIAFEM, SIGRH, SISPAT, 
SIGA, etc. 

Um dos grandes ganhos decorrentes do sistema web é a disponibilização do SIPLAG como uma 
efetiva ferramenta de gestão de Planejamento e Orçamento para os órgãos e entidades do Es-
tado via web. Outra inovação será a descentralização da elaboração das peças de Planejamento 
e Orçamento para as unidades seccionais.

Por último, as unidades farão suas solicitações de alterações, como por exemplo aquelas no 
Orçamento, no próprio sistema. Esta inovação deixará um histórico com as solicitações regis-
tradas e eliminará a necessidade de emails e ofícios.

O SIPLAG foi estruturado para gerar relatórios para que os gestores de todas as unidades do 
Estado (Secretários, Subsecretários, Superintendentes etc.) possam analisar o planejamento e 
o orçamento, tanto de forma detalhada, quanto consolidada. O módulo de Consultas (BI – Ne-
tUNO) permitirá a geração de relatórios, visualização das informações em tabelas ou gráficos, o 
que facilitará a tomada de decisão. Por fim, o módulo de Monitoramento oferecerá um ambien-
te de colaboração estruturada para montar portfólios de ações: projetos e atividades a serem 
controlados por uma abordagem executiva.

Com vistas a promover a capacitação dos servidores estaduais no novo sistema, foram publi-
cadas duas resoluções, as quais instituíram uma agenda de eventos para a revisão do Plano 
Plurianual PPA/RJ - 2012/2015 e a Elaboração do Relatório de Execução da Ações, assim como 
definiram um cronograma de treinamento de todos os órgãos e entidades setoriais da Admi-
nistração Estadual, o que inclui mais de 70 organizações.

O primeiro treinamento teve como público-alvo os responsáveis de cada Unidade de Planeja-
mento no módulo de Execução do PPA no SIPLAG e foi realizado de 07 a 16/05/2012. Após o 
treinamento, teve início no SIPLAG a atividade de lançamento da realização física dos produtos 
das ações realizadas no primeiro quadrimestre, concluída no dia 31/05/2012.

Por sua vez, o treinamento no módulo de revisão/elaboração do PPA foi realizado de 22 a 
31/05/2012 e também contou com a presença de todos os órgãos e entidades setoriais. Du-
rante estes treinamentos também foi divulgada a metodologia para o processo de revisão do 
Plano Plurianual.

A próxima capacitação foram programadas para as Comissões Setoriais que aderiram ao pro-
grama da SEPLAG conhecido como “Sala de Situação”, que busca criar um portfólio para se 
monitorar os projetos mais relevantes e impactantes de cada Secretaria.

As comissões setoriais foram atores relevantes na implantação do SIPLAG. Em cada Secretaria 
tem um responsável pela execução da atividade, passando pelo monitor e, de preferência, o 
Secretário da pasta para validar informações ou tomar decisões, caso os resultados obtidos 
estejam divergindo dos previstos. Esse sistema permite que os gestores tomem decisões em 
tempo hábil a fim de provocar ações corretivas. Para os programas prioritários, criou-se a sala 
de situação. Uma maneira de executores, monitores e gestores lançarem dados, acompanha-
rem a execução e tomarem decisões de maneira mais rápida e de forma a dar maior visibilidade 
a esses programas. O SIPLAG não tem abertura do sistema à sociedade, mas permite a geração 
de relatórios com registros de metas físicas, disponibilizando-as na Internet, no site da SEPLAG. 
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Como o sistema acaba de ser implantado, não se tem uma avaliação do impacto deste na ges-
tão.

Fluxograma do Ciclo de Gestão do PPA 2012-2015 
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Fonte: Fluxograma elaborado pela SEPLAG “PPA 2012-2015”

7.2. Divulgação do SIPLAG – SALA DE SITUAÇÃO

A legislação estadual determina a elaboração de relatórios quadrimestrais de execução do PPA 
a serem encaminhados ao TCE. A produção destes relatórios é feita pelo SIPLAG.  

De forma adicional, a Subsecretaria de Planejamento desenvolveu o módulo de acompanha-
mento e monitoramento das ações, atividades e projetos considerados prioritários pelas secre-
tarias. Tal módulo, denominado “Sala de Situação” foi desenvolvido no ambiente do SIPLAG de 
forma integrada ao SIAFEM, permitindo importar dados, informações, estatísticas e indicadores 
dos mesmos.

Após o “lançamento” do SIPLAG e do módulo “Sala de Situação” em solenidade ocorrida no 
Palácio das Laranjeiras, com a participação do Governador, a equipe da SUBPL procedeu à di-
vulgação do módulo junto a todas as Secretarias de Estado no mês de fevereiro de 2012.
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8. REVISÃO DO PPA 2013

No Estado do Rio de Janeiro, a revisão do PPA é anual e foi usada a mesma metodologia adota-
da na formulação inicial do Plano 2012-2015. A revisão foi feita pelas Unidades de Planejamen-
to, sob coordenação das Comissões Setoriais instituídas para a elaboração do planejamento. A 
coordenação geral do processo foi da SEPLAG.

“A metodologia adotada para revisão do PPA tem com pressuposto a redefinição dos 
programas e ações e o redimensionamento das metas físicas e financeiras anuais 
fruto da viabilidade de atuação setorial. Estruturado em programas, ações, produtos e 
metas, o modelo adotado procura não só ajustar sua programação, como possibilitar 
a criação, nas organizações públicas, de uma cultura gerencial comprometida com 
a qualidade na formulação de suas propostas. A similaridade entre as estruturas do 
Plano Plurianual e o Orçamento, facilita o acompanhamento e a avaliação do Plano, 
segundo a execução orçamentária e financeira de suas ações.” (PPA 2013: Introdução, 
p. 7)

A revisão do Plano Plurianual (PPA 2012-2015), DO de 16.10.2012, do Estado do Rio de Janei-
ro para 2013 previu a aplicação de R$ 98,8 bilhões, aproximadamente 21% acima do PPA em 
vigor. Desse total, são previstos investimentos de R$ 941 milhões, principalmente na área de 
infraestrutura.

Uma nova ferramenta de suporte foi utilizada no processo de revisão do PPA 2012-2015, o Siste-
ma de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG), que substituiu o antigo SIGO (Sistema 
Integrado de Gestão Orçamentária). O Sistema pretende agilizar a interação da SEPLAG com os 
demais órgãos setoriais no ciclo de gestão do PPA e dos demais instrumentos de planejamento 
orçamentário (LDO e LOA) por meio de uma estruturação dos processos de planejamento, or-
çamento, monitoria e avaliação. 

A revisão para 2013 trouxe outra novidade em relação ao PPA 2012-2015, com “a inserção da 
dimensão territorial do planejamento, como espaço de articulação das políticas públicas”. Foi 
elaborado um novo capítulo denominado “Planejamento Regional no Estado do Rio de Janei-
ro” (Anexo I do projeto de Lei) com o objetivo foi enfatizar o debate sobre a regionalização das 
políticas públicas e os recortes espaciais utilizados pelos setores do governo, demonstrando a 
complexidade do planejamento estadual. 

“Optou-se por dar um tratamento específico à questão regional com base no 
pressuposto de que a ação setorizada do poder público, por se realizar necessariamente 
no território, ainda não reflete uma estratégia de atuação que possibilite a interação 
entre as ações.” (PPA 2013: Introdução, p. 7)

Após resgatar a memória do planejamento ao longo dos governos estaduais pós-fusão, o ca-
pítulo discute algumas possibilidades em relação à estrutura de planejamento atual do Rio de 
Janeiro, de forma a apresentar os desafios a serem enfrentados na busca de um planejamento 
integrado e intersetorial. Nesse sentido, destaca-se a recente realização, em setembro, da Con-
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ferência Estadual de Desenvolvimento Regional do Estado do Rio de Janeiro como etapa pre-
paratória da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional (2012), que buscou definição 
da política nacional de desenvolvimento regional.

“Na esfera federal, outro processo em curso que contribui para a consolidação de 
uma agenda estadual de desenvolvimento regional do Rio de Janeiro nasce através 
da proposta do Ministério da Integração Nacional - MI de revisão da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional - PNDR em que sugere aos estados a realização de 
conferências estaduais em busca de uma pactuação federativa visando à formulação 
de princípios e diretrizes, que permitam a PNDR pautar e fornecer subsídios ao 
desenvolvimento regional do país na tentativa de redução das desigualdades regionais 
e sociais.” (PPA 2013: p. 38)

No ciclo de gestão do PPA 2012-2015, o processo de revisão é integrado ao processo de avalia-
ção, incorporando de forma sistemática as recomendações e evidências geradas pela avaliação 
do PPA 2008-2011 e tornando-as efetivas. (Manual de Revisão, p. 12)

Segundo o Manual de Revisão do PPA, de forma sucinta, os objetivos do processo de revisão do 
PPA/RJ 2012 – 2015 são: 

	Promover a melhoria continua do processo de elaboração, avaliação e implementação 
dos Programas e Ações, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão; 

	Realinhar, quando necessário, os Programas e Ações do PPA aos macro-objetivos e 
objetivos setoriais, atualizando-os e aperfeiçoando-os, buscando a integração entre eles 
e dos mesmos com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a com a Lei Orçamentária 
Anual (LOA); e 

	Contribuir para a transparência e para a adequação da programação aos objetivos de 
governo.  (Manual de Revisão:13)

Ainda segundo o Manual, as bases legais para a Revisão do PPA no âmbito da legislação do 
Estado do Rio de Janeiro, estão definidas pela Lei nº 6.126, de 28 de dezembro de 2011, que 
estabelece o Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro – PPA/RJ para o período de 2012 – 
2015, determinando que: 

“Art. 7º - A exclusão ou alteração de programas constantes nesta Lei ou a inclusão de novos 
programas serão propostas pelo Poder Executivo, por meio do Projeto de Lei de revisão 
anual ou de Lei específica, por meio de créditos especiais. § 1º - Considera-se alteração de 
programa: a adequação de denominação ou objetivo; a inclusão ou exclusão de ações 
orçamentárias; a alteração do título da ação orçamentária, do produto, da unidade de 
medida, do tipo, das metas e dos custos. § 2º - A inclusão de novos programas e de ações, 
atividades finalísticas e projetos, nos programas existentes, será permitida desde que 
as despesas dela decorrentes para o exercício e para os dois subseqüentes tenham sido 
previamente definidas em Leis específicas, em consonância com o disposto no art.16, inciso 
I, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.” “Art. 8º - O PPA/RJ 2012-
2015 terá sua programação revista anualmente, com base no processo de monitoramento 
e avaliação da execução dos programas e nas metas e prioridades estabelecidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de cada exercício. 9 

Art. 9º - O Projeto de Lei de revisão anual do PPA/RJ 2012-2015 será encaminhado 
ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro dos exercícios de 2012, 2013 e 2014, 
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contendo, no mínimo: I - no caso de inclusão de programa, a identificação do 
alinhamento do programa com as linhas estratégicas de Governo formuladas e de 
sua contribuição para o alcance dos objetivos prioritários, bem como a indicação 
dos recursos que o financiarão. II - no caso de alteração ou exclusão de programa, a 
explicitação das razões que justifiquem a proposta.”

No atual exercício, o Decreto nº 43.585, de 11 de maio de 2012, institucionaliza o processo 
de revisão do PPA/RJ 2012-2015 e dispõe sobre a citada revisão e sobre a elaboração da LOA 
2013. O Decreto estabelece a abrangência da Revisão, as competências para sua realização e a 
agenda de eventos a ser cumprida até o envio dos Projetos de Lei à ALERJ. (Manual de Revisão 
– Bases Legais)

Em maio de 2012 a SEPLAG publicou o Manual de Revisão do PPA/RJ 2012-2015, complemen-
tar ao Manual de Elaboração do PPA formulado em 2011, como instrumento de apoio metodo-
lógico a todos os gestores públicos estaduais na atualização do PPA.

A Resolução nº 667, de 20 de março de 2012, que normatiza o monitoramento e a avaliação do 
PPA/RJ 2012 – 2015 no âmbito do Poder Executivo Estadual define os papéis das Comissões e 
das Unidades de Planejamento. A Resolução prevê no seu artigo 5º que: 

“Art. 5º A gestão estratégica, de responsabilidade da SEPLAG, apoiada pela Comissão 
Central, em articulação com as Comissões Setoriais dos 14 órgãos da Administração 
Pública Estadual do Poder Executivo, compreende o monitoramento dos macro objetivos 
de governo, dos objetivos setoriais e dos programas prioritários do governo.” 

Ainda, a mesma Resolução prevê no seu Artigo 6º: 

“A gestão tático-operacional, de responsabilidade das Comissões Setoriais apoiadas 
pelas Unidades de Planejamento, compreende o monitoramento e a avaliação 
da execução, e a revisão anual dos programas e ações do PPA/RJ 2012-2015. § 1º A 
atividade de monitoramento e avaliação da programação PPA/RJ 2012-2015 exercida 
pelas Comissões Setoriais, envolve: I. Validar e manter atualizadas as informações do 
desempenho físico das ações, da gestão de restrições, das propostas de superação 
dos desafios e da alimentação dos dados gerais do programa; II. Monitorar a realização 
das metas físicas consoantes com a liquidação das metas financeiras das ações do 
programa; e III. Realizar, anualmente, a avaliação e a revisão do Plano Plurianual em 
articulação com a Comissão Central da SEPLAG. § 2º A coleta e análise das informações 
sobre a execução dos programas, ações e produtos do PPA/RJ 2012-2015, será realizada 
pelas Unidades de Planejamento mediante alimentação do módulo de execução do 
PPA do SIPLAG.”

O projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual - PPA 2012-2015, Lei Nº 6.379 de 09 de janeiro 
de 2013, dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2012/2015, instituído pela Lei Nº 6126, de 
28 de dezembro de 2011. O documento reflete a necessidade de adequação dos compromis-
sos do governo com a população fluminense.

Segundo o Manual de Revisão do PPA (2012), o processo de revisão deveria ser feito em duas 
fases, uma qualitativa e uma quantitativa. Na fase qualitativa, as Unidades de Planejamento 
(UP) elaborariam uma proposta para os programas que necessitariam de alterações na sua es-
trutura (atributos de programas e das ações que os compõem).
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Os atributos dos programas e das ações, de acordo com o Manual de Elaboração do PPA 2012-
2015, estão resumidos no quadro a seguir.

Atributos de Programas e Ações do PPA 2012-2015

Programas Ações Orçamentárias

Título Título

Objetivo Finalidade

Observação Justificativa

Descrição Descrição

Público-alvo Observação

Problema Tipo de Ação

Período de Vigência Grupo de Gastos

Unidades de Planejamento participan-
tes Período de Vigência

Tipo de programa Unidade Orçamentária

Justificativa Unidade de Planejamento

Unidade Gestora Função

Subfunção

Produtos

Fonte: Manual de Elaboração do PPA 2012-2015

As propostas de alteração devem ser encaminhadas com justificativa bem fundamentada. No 
caso de inclusão de um novo programa, a UP deverá encaminhar juntamente com a justificati-
va das razões de criação, um diagnóstico da situação do respectivo problema e informar a fonte 
de recursos que financiará o programa e seus principais atributos. Da mesma forma, no caso de 
exclusão de Programas do PPA, a proposta deverá ser acompanhada por um diagnóstico da si-
tuação atual do problema enfrentado e devidas consequências da exclusão do programa para 
o resultado desejado. Os produtos também podem ser alterados ou incluídos e seus atributos 
são: título, unidade de medida, período de vigência, descrição e observação51. 

Esta fase qualitativa será considerada concluída quando “a estrutura de programação (progra-
mas, ações e produtos) estiver revista e validada pela Comissão Central da SEPLAG. Além disso, 
também deverão estar validadas as informações relativas ao macro-objetivo, objetivos seto-
riais e diagnóstico da Secretaria de Estado a que a UP está vinculada”. (Manual de Revisão do 
PPA 2012-2015: 20)

“Após a análise qualitativa, inicia-se a fase quantitativa. A estrutura da programação 
revisada por cada UP e validada pela comissão Setorial e Central no que concerne a 
programação finalística (atividades finalísticas e projetos) será a base para a revisão 
quantitativa do PPA/RJ 2012-2015 bem como para a Proposta Orçamentária 2013. 
Nesse momento, cada Unidade de Planejamento elaborará sua proposta de ratificação/ 
alteração da alocação de recursos financeiros e de metas físicas dos seus programas, 

51   Ver Manual de Revisão do PPA 2012-2015:16-20.
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priorizando aqueles que necessitarão de alterações. Deverão ser ratificados ou 
alterados os recursos financeiros previstos para todas as ações orçamentárias para os 
exercícios de 2013, 2014 e 2015 conforme a fonte de recurso. É importante ter como 
referência, no momento de elaboração, os limites da LOA do exercício de 2013. Caso os 
recursos previstos no PPA ultrapassem esses limites de gastos, a UP deverá apresentar 
uma justificativa que aponte a possibilidade daqueles recursos se efetivarem no 
exercício. (p. 20) A confirmação e/ou alteração das metas físicas devem ser definidas 
para cada produto pertencente às ações. Neste caso poderão ser atualizadas as metas 
físicas das ações orçamentárias, não orçamentárias e sem custo financeiro associado e 
a regionalização definida. Cada Unidade de Planejamento fará as alterações acordadas 
com a Comissão Setorial, em tempo real, no módulo de Elaboração e Revisão do 
SIPLAG. (...) Concluídas as fases qualitativa e quantitativa estará formulada a Proposta 
Setorial de Revisão 2013 do PPA/RJ 2012-2015. (Manual de Revisão do PPA 2012-2015: 
21)

Finalmente, a validação das propostas setoriais de revisão do PPA são avaliadas pela equipe da 
SUBPL/SEPLAG no que concerne à metodologia e o mérito das alterações propostas. As pro-
postas validadas compõem a Revisão de 2013 do PPA, a ser compatibilizada com a LOA 2013.
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9. COMENTÁRIOS FINAIS

 
Segundo observações da equipe da SEPLAG, extraídas dos questionários respondidos, não 
houve uma avaliação de resultados do Plano Estratégico relacionado às considerações acerca 
da atividade planejadora de longo prazo e de outros instrumentos de planejamento existentes 
(proposta de plano de governo, plano de prioridades governamentais etc), tendo em vista as 
interfaces com o PPA e as bases normativas do PPA (a exemplo de documento contendo dire-
trizes e orientações para sua elaboração, outros dispositivos normativos). .

Apresentamos um quadro que resume o planejamento do Estado contendo macro-objetivos 
de curto e longo prazo. As fontes foram o PPA 2012-2015 e a revisão do Plano Estratégico de 
2007-2010 elaborado em parceria com a MACROPLAN, refeito pela SEPLAG mais recentemente 
para o período 2012-2031. Ainda segundo a equipe de gestores do PPA 2012-2015, a inovação 
do processo se deu no processo de discussão do planejamento nas Comissões Setoriais e no 
processo de discussão dos macro-objetivos. 

A importância do PPA para o Executivo estadual está registrada no site da SEPLAG RJ em 
15.03.2013, quando divulga notícia de que o “Estado e a União vão apoiar a elaboração dos 
PPAs municipais”52 na perspectiva de valorizar este importante instrumento de gestão.

52   Equipe do Ministério do Planejamento esteve na SEPLAG no dia 15 de março para uma reunião sobre o assunto. O Secretário 
adiantou que haverá em abril uma reunião com todos os prefeitos do Estado para tratar do PPA. Está sendo preparada a publicação 
Municípios em Dados para a ocasião, no sentido de assessorar os municípios no processo de elaboração do planejamento para os 
próximos quatro anos. A perspectiva da União, apresentada durante a reunião, seria criar um Sistema Nacional de Planejamento.
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ANEXOS

ANEXO 1

Relação de Macro-objetivos, Objetivos setoriais, Programas e Atividades do PPA-RJ 
2012-2015

 I.  MACRO ÁREA DE PLANEJAMENTO: ECONOMIA E GESTÃO

I.1. Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ
 
Macro Objetivo: Prover e gerir os recursos financeiros do Estado com excelência, maximizan-
do o cumprimento de obrigações tributárias, garantindo o aumento sustentável da arrecada-
ção e promovendo a gestão fiscal responsável.

SEFAZ – Objetivos Setoriais

Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno:
•	 Aprimorar mecanismos de controle e gestão fiscal;
•	 Desenvolver ações de transparência fiscal com foco no cidadão;
•	 Revisar os procedimentos internos de forma contínua garantindo a Gestão pela Qualidade;
•	 Fortalecer o Sistema de Controle Interno visando o aprimoramento dos instrumentos de accountability.

Administração Tributária e Contencioso Fiscal:
•	 Implantar o “e-PAT”: automação do Processo Administrativo Tributário – PAT;
•	 Implantar a “SEFAZ FÁCIL”: reestruturação do Atendimento ao Contribuinte, com ampliação acentuada do Aten-

dimento à Distância (internet + callcenter);
•	 Reestruturar a gestão, os sistemas e os modelos de dados de cadastro e informações econômico-fiscais;
•	 Implantar a “Fiscalização Integrada Digital”: novo modelo e sistemas de planejamento, execução, controle e acom-

panhamento da fiscalização;
•	 Promover a reestruturação organizacional da Administração Tributária, e adequar seus equipamentos e instala-

ções físicas;
•	 Promover o aumento da motivação, satisfação e comprometimento dos servidores da Administração Tributária em 

relação às metas e objetivos organizacionais.

Tecnologia da Informação:
•	 Propiciar à SEFAZ um novo patamar tecnológico, através da implantação de sistemas informatizados que façam 

mais do que as funções básicas.

Educação Fazendária:
•	 Planejar, propor e implementar programas educacionais alinhados às políticas e que objetivem o atendimento 

dos resultados da SEFAZ;
•	 Coordenar as ações do Programa de Educação Fiscal no Estado.

Fundo de Administração Fazendária: 
•	 Assegurar recursos à realização de despesas com a gestão e a perene modernização das atividades da Admi-

nistração Fazendária.

SEFAZ - Programas e Ações

Programa Ação
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1. MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DAS RE-
CEITAS E DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E 
PATRIMONIAL: Dar continuidade à superação de 
desequilíbrios estruturais entre receita e despesa 
através do aprimoramento dos mecanismos de arre-
cadação e fiscalização, buscando a racionalização 
dos gastos e o equilíbrio das contas públicas esta-
duais, através da modernização dos sistemas de 
planejamento, orçamento, finanças e gestão.

1.  Construção, Reforma e Reaparelhamento de Unida-
des da SEFAZ;

2.  Modernização da Estrutura de Arrecadação e Fiscali-
zação do Estado-PMAE;

3.  Modernização da Gestão Fazendária do Estado do 
Rio de Janeiro – PROFAZ;

4.  Cupom Mania;
5.  Gestão e Modernização da Administração Fazendá-

ria;
6.  Escola de Educação Fazendária;
7.  Administração Fazendária;
8.  Receita Nova.

I.2. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Macro Objetivo: Modernização e promoção da eficiência da administração pública estadual, 
melhorando a qualidade do gasto e tornando mais transparente a prestação de contas à socie-
dade.

SEPLAG – Objetivos Setoriais

Aprimorar o planejamento e a gestão da ação governamental

Implantar modelo de gestão por resultados

Aperfeiçoar instrumentos de prestação de contas à população

Melhorar a qualidade dos gastos e a utilização dos recursos públicos

Auxiliar na reestruturação da Administração Indireta do ERJ 

Promover o desenvolvimento institucional da SEPLAG

Consolidar a implantação dos sistemas POG (Planejamento, Orçamento e Gestão) e promover a descentralização da 
sua operação.

Promover a valorização da função pública e a profissionalização do servidor

Fortalecer o sistema estadual de informações, dados e estatísticas do Estado – CEPERJ

Integrar as diversas escolas de governo do Estado – CEPERJ

Oferecer o serviço de agendamento de visitas – RIOPREVIDÊNCIA

Realizar o Censo Previdenciário – RIOPREVIDÊNCIA

Garantir a rentabilidade dos ativos, privilegiando a segurança e a compatibilidade do passivo atuarial- RIOPREVIDEN-
CIA

SEPLAG - Programas e Ações

Programa Ação
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1. MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTA-
DUAL: Ampliar e consolidar a reestruturação do mo-
delo de gestão do Governo Estadual, adotando um 
modelo orientado a resultados, reduzindo custos e 
apoiando a modernização da Administração Pública.

1. Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI-SE-
PLAG;

2. Renovação do Patrimônio do ERJ;
3. Parceria Público-Privada;
4. Reestruturação do Executivo e Modernização Admi-

nistrativa e Organizacional;
5. Programa de Modernização da Gestão e do Planeja-

mento - PNAGE/RJ;
6. Modernização da Administração do Estado do Rio 

de Janeiro-PMAE-SEPLAG;
7. Programa de Renovação e Fortalecimento da Ges-

tão Pública - PRÓ-GESTÃO;
8. Projeto Integrado de Sistema de Compras e Gestão 

de Contratos e Custos ERJ;
9. Melhoria da Gestão do Gasto Público;
10. Fortalecimento da Gestão Estratégica no Estado do 

Rio de Janeiro.

2. MODERNIZAÇÃO DO CICLO DE PLANEJAMENTO: 
Aperfeiçoar os processos do ciclo de planejamento, 
orçamento e gestão, conferindo agilidade às ativi-
dades dos órgãos do poder executivo para geração 
dos melhores resultados à sociedade com o mínimo 
dispêndio de recursos.

1. Gestão da Informação para Fortalecimento da Ação 
Governamental;

2. Planejamento e Gestão com Foco na Dimensão Ter-
ritorial;

3. Elaboração de Planos e Orçamento.

3. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
SUSTENTÁVEL: Promover o planejamento em ba-
ses sustentáveis para as regiões e municípios flumi-
nenses, conferir apoio às prefeituras no planejamen-
to e execução de políticas públicas.

1. Programa de Desenvolvimento Sustentável das Re-
giões Fluminenses.

4. GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS: Implemen-
tar uma nova política de gestão de pessoa com foco 
na modernização dos sistemas e processos, atuali-
zação da legislação vigente e capacitação/valoriza-
ção dos servidores público e realização de concur-
sos públicos.

1. Profissionalização e Valorização dos Servidores Pú-
blicos;

2. Reorganização e Modernização da Gestão de Re-
cursos Humanos.

5. DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, RECRUTA-
MENTO E SELEÇÃO: Promover iniciativas e proje-
tos destinados a fortalecer a gestão pública estadual, 
para obter melhores resultados a partir da valoriza-
ção do servidor e do desenvolvimento de suas po-
tencialidades por meio de atividades educacionais, 
capacitação e afins. Atualizar o quadro de pessoal 
das entidades através de concursos públicos, pro-
cessos seletivos e avaliações especiais.

1. Concursos Públicos, Processos Seletivos e Avalia-
ções Especiais;

2. Educação Continuada e Desenvolvimento Profissio-
nal.

6. RIO DE JANEIRO EM DADOS: Sistematização de 
dados e informações e produção de conhecimento 
acerca do Estado do Rio de Janeiro.

1. Implantação da Rede de Dados Espaciais;
2. Produção Cartográfica e Estudos Georreferencia-

dos;
3. Implementação da Rede LabGeo/RJ - Laboratorio 

Central de Geoprocessamento;
4. Estudos Pesquisas Socioeconômicas;
5. Fortalecimento da Administração Pública dos Muni-

cípios;
6. Gestão para Resultados;
7. Disseminação de Inform., Difusão da Cultura e Pro-

moção Instit. Fundação CEPERJ.

7. QUALIDADE DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA: Aten-
der aos servidores ativos, inativos, pensionistas e 
dependentes com eficiência, credibilidade, respeito e 
responsabilidade social, com administração transpa-
rente e eficaz do patrimônio, para cumprimento das 
obrigações previdenciárias atuais e futura se contri-
buir para a gestão fiscal responsável do Estado.

1. Auditoria das Folhas de Pagamento;
2. Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveis do 

RIOPREVIDÊNCIA;
3. Capacitação e Desenvolvimento do Servidor do Rio-

previdência;
4. Melhoria dos Canais de Atendimento aos Segura-

dos/Beneficiários;
5. Censo Previdenciário;
6. Implementação de Sistema de Gestão Informatiza-

do.
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Indicadores Setoriais (SEPLAG)

	Índice de cumprimento de metas físicas do PPA - Fonte: SEPLAG. Periodicidade 
Quadrimestral;

	Capacidade operacional da despesa - Fonte: SEFAZ;
	Índice de controle da despesa com pessoal - Fonte: SEFAZ.

I.3. Secretaria de Estado de Governo – SEGOV
Macro Objetivo: Promoção da articulação institucional e política e apoio logístico às demais 
políticas de Governo.

SEGOV – Objetivos Setoriais

Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos:
•	 Avaliar a qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos nas áreas prioritárias da Educação, Saúde e Segurança;
•	 Capacitar e qualificar os servidores públicos do Estado;
•	 Realizar campanhas de combate ao mosquito da dengue, através da “Operação Guerreiros Contra a Dengue”;
•	 Promover as ações necessárias para apoio logístico, em situações de emergência aos demais Órgãos do Estado 

e Municípios.

Operação Lei Seca
•	 Realizar campanhas de educação e conscientização quanto ao uso de bebidas alcoólicas e direção no trânsito;
•	 Fiscalizar os motoristas, com caráter permanente, visando a diminuição dos acidentes de trânsito no Estado;
•	 Executar ações direcionadas para combater e prevenir a maléfica combinação álcool e direção de veículos auto-

motores;
•	 Treinar e capacitar os agentes da Operação.

Operação Barreira Fiscal:
•	 Diminuir a sonegação de impostos sobre a circulação de mercadorias que entram no Estado;
•	 Coibir a circulação de produtos ilegais como armas e drogas;
•	 Fiscalizar e monitorar o transporte de cargas nas fronteiras do Estado;
•	 Implantar e modernizar postos da Barreira Fiscal;
•	 Treinar e qualificar os agentes da Barreira Fiscal.

Operação SOS Saúde: 
•	 Realizar pesquisa/levantamento dos problemas diários envolvendo a infra-estrutura, equipamentos, insumos/me-

dicamentos, assistência, material, profissionais e usuários;
•	 Publicar os dados alcançados;
•	 Informar e sensibilizar os profissionais e usuários da rede pública de saúde sobre o SUS, a política de humaniza-

ção e direitos humanos;
•	 Divulgar a Carta dos Direitos dos Usuários dos Serviços de Saúde;
•	 Avaliar as Unidades Públicas de Saúde em qualidade de atendimento;
•	 Treinar e capacitar os servidores públicos.

SEPLAG - Programas e Ações

Programa Ação

1. SUPERVISÃO REGIONAL - GESTÃO DA QUA-
LIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS POR INDI-
CADORES: Criar instrumento de integração entre 
o Governo e a sociedade, implementando projetos 
voltados ao cidadão, visando despertar o sentido de 
cidadania.

1.	 Projeto Operação SOS Saúde;
2.	Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos;
3.	Operação Lei Seca;
4.	 Projeto Operação Barreira Fiscal.

I.4. Secretaria de Estado da Casa Civil

I.5. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços – 
SEDEIS



111

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Macro Objetivo: Criar ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento da atividade pro-
dutiva no Estado do Rio de Janeiro.

SEDEIS – Objetivos Setoriais

Articular, coordenar e apoiar a execução de programas e projetos que promovam o desenvolvimento das potencialida-
des regionais e fortaleçam as micro e pequenas empresas.

Articular e induzir as iniciativas voltadas para o desenvolvimento econômico fluminense apoiando projetos instalados 
ou em instalação no Estado e o crescimento de setores economicamente estratégicos.

Estimular o adensamento das cadeias produtivas, com foco no atendimento das demandas decorrentes de novos 
empreendimentos.

Fortalecer a atuação do governo estadual no apoio aos investidores interessados em se estabelecer no
Estado, às empresas existentes e aos municípios fluminenses que queiram atrair novos investimentos.

Melhorar o desempenho para realização de análise técnica de benefícios fiscais e financeiros.

Melhorar a taxa de ocupação e atuação dos Distritos Industriais da CODIN.

Aumentar o capital social da Agência de Fomento Investe Rio, elevando a sua disponibilidade de recursos próprios e 
sua capacidade de alavancar recursos de terceiros, para financiar os investimentos produtivos no Estado, com foco 
nas micro e pequenas empresas.

Apoiar financeiramente os municípios em seus projetos de investimentos em modernização institucional, obras de 
infraestrutura urbana e rural e saneamento básico.

Apoiar financeiramente as atividades produtivas, beneficiando setores estratégicos e empresas de diversos portes, 
com especial atenção às micro e pequenas empresas e às áreas carentes, através de microcrédito.

Subsidiar as políticas públicas de geologia e mineração com informações e definição de estratégias, consolidando o 
DRM-RJ como instituição responsável pela geração, preservação e disseminação do conhecimento geológico e do 
acervo técnico-científico sobre o território nas áreas de mineração, risco geológico, petróleo&gás, geoturismo&patrimô-
nio geológico, meio ambiente, hidrogeologia e geologia.

Fomentar as atividades minerais no Estado, com foco na promoção de novos investimentos, em ações públicas que 
assegurem a sua sustentabilidade e na ampliação do emprego e renda, de modo a garantir o fornecimento de matérias 
primas essenciais ao desenvolvimento do Estado e o incremento das receitas provenientes do setor.

Apoiar as ações de planejamento dos governos municipais e estadual, através da geração e difusão de informações 
qualificadas e estratégicas sobre a produção de petróleo e gás natural, a arrecadação de royalties e as oportunidades 
e ameaças do setor.

Apoiar as ações dos governos estadual e municipais para redução do risco associado a escorregamentos nas encos-
tas, através da elaboração e divulgação de cartas de risco e relatórios técnicos, subsidiando a formulação, aplicação 
e manutenção de políticas públicas na área de risco geológico, em acordo com as prioridades do Governo do Estado.

Garantir, no âmbito da competência estadual, a qualidade dos produtos industriais, especialmente quanto à segurança 
e saúde dos usuários, através de ações de fiscalização e certificação, atuando no apoio às empresas e defesa do 
consumidor.

Aprimorar as atividades de registro dos atos relativos às empresas, reduzindo os prazos para o seu estabelecimento 
e viabilizando o recebimento da documentação e concessão das certidões necessárias via internet, com certificação 
digital.

SEPLAG - Programas e Ações

Programa Ação
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1. FORTALECIMENTO DA ECONOMIA NO TERRI-
TÓRIO: Identificar demandas e definir estratégias e 
ações que estruturem e fortaleçam o desenvolvimen-
to das atividades produtivas no território em conso-
nância com as potencialidades regionais e sustenta-
bilidade ambiental.

1. Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local;
2. Fomento aos Arranjos Produtivos Locais – APLs.

2. RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DE MUNICÍPIOS 
FLUMINENSES: Fomentar a recuperação econômi-
ca de municípios fluminenses, através do financia-
mento de empreendimentos geradores de emprego 
e renda nos setores da indústria, agroindústria, agri-
cultura familiar, serviços e comércio atacadista.

1. Financiamento a Empresas;
2. Financiamento aos Agricultores Familiares.

3. DESENVOLVIMENTO PELA INOVAÇÃO E QUALI-
DADE DA GESTÃO: Ampliar a competitividade e a 
capacidade de inovação tecnológica do setor produ-
tivo fluminense.

1. Observatório de Inovação do Estado do Rio de Ja-
neiro;

2. Melhoria da Gestão Empresarial - Programa Quali-
dade Rio;

3. Apoio aos Atores Industriais do Sistema Estadual de 
Inovação – SEI-RJ.

4. ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO E ATIVIDADE PRO-
DUTIVA: Atrair novos investimentos e desenvolver 
instrumentos e mecanismos para incrementar a ati-
vidade produtiva.

1. FUNDES - Programas e Projetos Prioritários.

5. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR 
ENERGÉTICO: Estimular a expansão da capacida-
de de geração de energia no Estado com a utilização 
crescente de fontes alternativas renováveis e limpas 
e medidas de combate ao desperdício e de otimiza-
ção do uso da capacidade instalada.

1. Racionalização, Inovação e Sustentabilidade – Rio 
Capital da Energia;

2. Apoio à Implantação de Projetos de Geração de 
Energia.

6. APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA E ATRAÇÃO 
DE INVESTIMENTOS: Induzir e apoiar ações volta-
das para o desenvolvimento econômico do Estado, 
atuando como facilitador nas relações entre as dife-
rentes esferas de governo e as empresas, na bus-
ca de um ambiente institucional adequado ao bom 
desenvolvimento dos negócios e identificando opor-
tunidades para atrair novos empreendimentos com 
potencial estruturante.

1. Atração e apoio a Projetos Estruturantes e Estraté-
gicos;

2. Desenvolvimento dos Distritos Industriais e Logísti-
cos da CODIN;

3. Atração de Investimentos para os Municípios Flumi-
nenses;

4. Apoio ao Investidor na identificação de Benefícios 
Fiscais e Tributários;

5. Modernização da CODIN;
6. Definição de Agendas Setoriais Estratégicas.

7. APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: Am-
pliar a base de negócios, interna e externa, dos pro-
dutos fluminenses agregando-lhes valor e qualidade, 
como elementos diferenciais de competitividade, no 
sentido de criar maiores oportunidades de comercia-
lização e conquista de novos mercados.

1. Fortalecimento do Design Fluminense - Rio é De-
sign;

2. Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense;
3. Incremento da Propriedade Intelectual;
4. Fomento à Comercialização do Produto Fluminense

8. FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-
CO: Proporcionar linhas de financiamento competi-
tivas ao setor privado para projetos de implantação, 
relocalização, modernização e expansão, e aos mu-
nicípios para projetos de modernização e de infraes-
trutura.

1. Financiamento às Micro, Pequenas, Médias e Gran-
des Empresas;

2. Financiamento aos Microempreendedores;
3. Financiamento aos Municípios Fluminenses;
4. Aumento do Capital Social da Investe Rio

9. ESTUDOS E PESQUISAS EM GEOLOGIA, RE-
CURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E RISCOS NA-
TURAIS: Subsidiar as políticas públicas de geologia 
e mineração com informações e definição de estra-
tégias consolidando o DRM-RJ como instituição res-
ponsável pela geração, preservação e conhecimento 
geológico e disseminação do acervo técnico-cientí-
fico sobre o território nas áreas de mineração, ris-
co geológico, petróleo&gás, geoturismo&patrimônio 
geológico, meio ambiente, hidrogeologia e geologia.

1. Manutenção do Centro de Informações de Petróleo 
e Gás – CIPEG;

2. Prevenção e Análise de Desastres Geológicos;
3. Ampliação de Informações Geológicas;
4. Difusão de Informações Geológicas;
5. Reestruturação do Centro de Informações de Petró-

leo e Gás – CIPEG;
6. Disseminação do Conhecimento Geológico;
7. Divulgação do Patrimônio Geológico do ERJ.
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10. CONTROLE DE REGISTRO EMPRESARIAL: Apri-
morar e agilizar os serviços do registro empresarial, 
que propicia personalidade jurídica às atividades 
empresariais, dando existência legal às empresas e 
capacitando-as a exercerem seus direitos e contraí-
rem obrigações.

1. Serviço de Registro Empresarial;
2. Modernização e Reestruturação da Nova JUCER-

JA;
3. Implantação do Sistema de Registro de Comércio - 

SRC via WEB;
4. Implementação do Sistema REGIN-RJ nos Municí-

pios;
5. Implantação e Operacionalização das Delegacias 

Regionais

11. DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO: Fomentar as ativi-
dades minerais no Estado, com foco na promoção 
de novos investimentos, em ações públicas que as-
segurem a sua sustentabilidade e na ampliação do 
emprego e renda, de modo a garantir o fornecimento 
de matérias primas essenciais ao desenvolvimento 
do Estado e o incremento das receitas provenientes 
do setor.

1. Regularização da Atividade Mineral;
2. Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral;
3. Implantação da Política Estadual de Geologia e Mi-

neração;
4. Adequação das Instalações do DRM-RJ;
5. Difusão de Informações do Setor Mineral;
6. Reestruturação da Tecnologia da Informação

12. ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO EMPREENDE-
DOR - RIO POUPA TEMPO: Disponibilizar aos cida-
dãos e empreendedores do RJ um espaço que con-
centre, de modo articulado, ágil e eficiente, a oferta 
de serviços públicos e/ou de utilidade pública.

1. Operacionalização das Unidades de Atendimento 
do Rio Poupa Tempo;

2. Implantação das Unidades de Atendimento do Rio 
Poupa Tempo;

3. Unidade do Rio Poupa Tempo Implantada; 
4. Implantação das Unidades de Atendimento do Rio 

Poupa Tempo por PPP;
5. PPP para Operacionalização das Unidades de 

Atendimento do Rio Poupa Tempo.

13. AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 
AO PÚBLICO: Ampliar a oferta de serviços de ve-
rificação de instrumentos de medição e atender às 
demandas de avaliação da conformidade dos produ-
tos e serviços certificados, com presteza e confiabi-
lidade.

1. Manutenção, Criação e Acreditação de Laborató-
rios;

2. Reforma e Adequação Operacional das Unidades 
Regionais;

3. Reforma da Sede do IPEM/RJ.

14. EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO E PARA A PRO-
DUÇÃO: Disseminar conhecimento sobre direitos e 
deveres dos cidadãos na área de metrologia legal e 
conformidade de produtos e serviços.

1. Educação para o Consumo;
2. Alinhamento Produtivo à Legislação.

15. SERVIÇO METROLÓGICO, AVALIAÇÃO DA CON-
FORMIDADE E FISCALIZAÇÃO: Garantir à socie-
dade fluminense produtos e serviços que atendam 
às normas de segurança em vigor e contribuir com 
o Governo do Estado na inibição da comercialização 
de produtos sem controle de procedência ou garan-
tia.

1. Serviço Metrológico e Controle da Qualidade Indus-
trial;

2. Implementação do Modelo de Gestão por Resulta-
dos;

3. Normas de Qualidade e Fiscalização.

 
Indicadores Setoriais SEDEIS:

	Número de empresas abertas por ano no ERJ. Fonte: JUCERJA;
	Investimento público estadual per capita, por ano e por estado do Sudeste. Fonte: 

Ministério da Fazenda / STN e IBGE;
	Investimentos públicos e privados previstos para o ERJ. Fonte: Firjan /Decisão Rio;
	Taxa de desemprego estadual, por ano e por estado do Sudeste. Fonte: Elaborado pelo 

IETS a partir dos microdados da PNAD;
	Saldo de empregos formais no ERJ, por ano. Fonte: CAGED / TEM;
	Receita pública municipal per capita no ERJ, por Região de Governo e Município do Rio 

de Janeiro. Fonte: Ministério da Fazenda / STN, Aequus Consultoria/IBGE e CEPERJ.
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I.6. Secretaria de Estado de Trabalho e Renda – SETRAB
Macro Objetivo: Inclusão produtiva com intermediação de empregos, atendimento e qualifi-
cação do trabalhador para inserção e reinserção no mercado de trabalho.

SETRAB – Objetivos Setoriais

Qualificar a população economicamente ativa do Estado do Rio de Janeiro em articulação com atores públicos e pri-
vados.

Qualificar os jovens carentes entre 18 a 29 anos em ocupações competitivas permitindo sua entrada no mercado de 
trabalho.

Qualificar jovens das comunidades pacificadas para os eventos esportivos de 2014 e 2016.

Promover emprego, a partir da gestão de informações do mercado de trabalho e renda, dinamizando o atendimento 
nos postos SINE-RJ.

Ampliar, dinamizar e organizar o acesso a crédito para o micro-empreendedor (MICROCRÉDITO).

Empreender estratégias e ampliar as ações de geração de renda voltadas para a economia solidária.

Empreender ações que visem a segurança e saúde do trabalho.

Incentivar e promover a instalação de conselhos, fóruns e eventos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro que visem 
promover o debate de atividades inerentes aos trabalhadores.

Ampliar atividades da Ouvidoria para melhor atender ao público com informações e captação de reclamações.

Incrementar as atividades do Observatório de Emprego para identificação das demandas e ofertas de qualificação 
profissional e emprego no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

SETRAB - Programas e Ações

Programa Ação

1. Política Pública Estadual de Trabalho e Renda: Qua-
lificar a População Economicamente Ativa do Estado 
do Rio de Janeiro, em articulação com setores públi-
cos e privados, para ampliar a rede de atendimento 
com a implantação de Centros Públicos de Trabalho, 
Emprego e Renda e para aumentar o acesso das 
nano, micro e pequenas empresas ao microcrédito, 
visando contribuir para aplicação de Economia So-
lidária.

1. Microcrédito e Cooperativismo;
2. Gestão de Ações Integradas de Políticas Públicas 

de Emprego, Trabalho e Renda;
3. Qualificação Profissional e Intermediação de Mão-

-de-Obra;
4. Qualificação profissional de jovens - Projovem Tra-

balhador - Juventude Cidadã;
5. Fomento à Implementação do Programa Operario 

Padrão nas Empresas;
6. Implementação do Programa de Fomento à Econo-

mia Popular Solidária – 06;
7. Implementação do Programa de Fomento à Econo-

mia Popular Solidária – 07.

Indicadores Setoriais SETRAB:
	Taxa de desocupação na semana de referência por gênero;
	Taxa de desocupação na semana de referência por idade;
	Rendimento médio real efetivamente recebido no trabalho principal (R$).

Fonte: Pesquisa Mensal do Emprego (PME) /IBGE.

I.7. Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária – SEAPEC
Macro Objetivo: Consolidação de estrutura de produção agropecuária, com sustentabilidade 
e produtos de qualidade.
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SEAPEC – Objetivos Setoriais

Promover o desenvolvimento rural sustentável em microbacias hidrográficas.

Garantir a segurança alimentar dos consumidores, nos aspectos de inocuidade e qualidade, e promover a sanidade animal e 
vegetal por meio da avaliação de risco, vigilância, controle e fiscalização fito e zoossanitária.

Promover o melhoramento genético dos rebanhos pecuários do Estado, introduzindo características de maior importância econô-
mica, pelo aumento do uso da inseminação artificial e da transferência de embriões e outros.

Fomentar as cadeias produtivas tradicionais e emergentes por meio de suporte técnico e crédito.

Operacionalizar o Programa Nacional de Crédito Fundiário por meio de ações de divulgação, capacitação, acompanhamento e 
supervisão de modo a viabilizar o desenvolvimento sustentável das unidades produtivas financiadas pelo Fundo de Terras e da 
Reforma Agrária no Estado do Rio de Janeiro e revitalizar as operações do extinto Banco da Terra.

Recuperar e manter as estradas vicinais das regiões produtoras, facilitando o escoamento da produção e o trânsito da população 
rural, promovendo a cidadania.

Promover, planejar, coordenar e executar as atividades de pesquisa para o setor agropecuário estadual e prestar serviços de 
assistência técnica e extensão rural, prioritariamente aos agricultores familiares e pequenos e médios produtores.

SEAPEC - Programas e Ações

Programa Ação

1. RIO RURAL: Tornar a agropecuária fluminense mais 
eficiente, em especial a agricultura familiar, garan-
tindo a sustentabilidade de recursos econômicos, 
sociais e ambientais junto às comunidades rurais em 
Microbacias Hidrográficas do Estado.

1. Desenvolvimento Sustentável de Microbacias Hidrográficas;
2. Revitalização dos Canais da Baixada Campista;
3. Transferência de Tecnologia aos Produtores das Microbacias 

Hidrográficas;
4. Seleção, Multiplicação e Introdução de Materiais Genéticos.

2. PROGRAMA SANIDADE RIO DE DEFESA AGRO-
PECUÁRIA: Manter a vigilância zoofitossanitária, 
com vistas a reduzir perdas de produção causadas 
pela incidência de doenças e pragas nos rebanhos e 
culturas agrícolas e, consequentemente, aumentar a 
competitividade dos produtos agropecuários do Es-
tado no mercado e garantir a saúde pública.

1. Fundo Estadual de Defesa Agropecuária – FDA;
2. Sistema Unificado de Defesa Agropecuária;
3. Serviços Laboratoriais de Interesse para o Desenvolvimento 

Agropecuário do ERJ.

3. APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL: Apoiar as 
demandas do setor agropecuário nos diversos está-
gios das cadeias produtivas por meio de projetos que 
promovam a geração de oportunidades, a diversifi-
cação da produção, a agregação de valor, a melhoria 
dos padrões tecnológicos e o aumento da produção 
e da produtividade.

1. Rio Genética;
2. Desenvolvimento do Setor Agropecuário das Cadeias Emer-

gentes e Tradicionais;
3. Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar – PRO-

NAF;
4. Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO;
5. Fortalecimento da Agroecologia e da Segurança Alimentar e 

Nutricional;
6. Apoio Financeiro a Projetos de Fomento;
7. Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMA-

TER-RIO;
8. Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia a Pecuária 

Leiteira e Melhoramento;
4. Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na Região 

Serrana Fluminense.

4. ESTRADAS DA PRODUÇÃO: Recuperar e adequar 
as estradas vicinais contribuindo para a melhoria e 
valorização da qualidade de vida no meio rural, per-
mitindo o acesso aos serviços públicos essenciais, 
fortalecendo a economia através do desenvolvi-
mento do turismo rural, garantindo o exercício da 
cidadania. Apoiar as ações públicas voltadas para 
Programas de Fomento Agropecuário. Desenvolver/
implantar Planos de Gestão Municipal.

1. Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais;
2. Recuperação Emergencial Reconstrução Reestruturação da 

Rede de Estradas Vicinais.
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5. APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA 
CIENTÍFICA E TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA: 
Apoiar o setor agropecuário do Estado do Rio de 
Janeiro com pesquisas tecnológicas de ponta, por 
meio de projetos que impulsionem ganhos científi-
cos e tecnológicos para o agronegócio, a agricultura 
familiar e os produtores, com a melhoria dos padrões 
tecnológicos, visando ao aumento da produção, da 
produtividade e da qualidade dos produtos agrope-
cuários.

1. Modernização da Infraestrutura de Pesquisa;
2. Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal no ERJ;
3. Desenvolvimento, Atualização e Adaptação de Tecnologias 

Agropecuárias;
4. Desenvolvimento Tecnológico da Agricultura Sustentável;
5. Acompanhamento Estatístico de Preços de Produtos Alimentí-

cios.

I.8. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca (SEDRAP)
Macro Objetivo: Promover a gestão e a função social do território e da economia, por meio 
de políticas públicas de estimulo e fomento ao desenvolvimento regional de forma integrada 
e sustentável, estabelecer arranjos racionais para a distribuição de alimentos e melhoria das 
condições de produção e comercialização de pescado.

SEDRAP – Objetivos Setoriais

Promover a gestão e a função social do território e da economia através de políticas públicas de estímulo e fomento ao 
desenvolvimento regional de forma integrada e sustentável.

Promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura e da pesca fluminense gerando e difundindo informações e 
tecnologias para o setor.

Promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a comercialização de produtos hortigranjeiros em nível de ata-
cado no Estado do Rio de Janeiro.

SEDRAP- Programas e Ações

Programa Ação

1. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 
Elaboração de Estudos, Planos e Projetos de Desen-
volvimento Regional.

1. Qualificação Técnica dos Municípios;
2. Execução de Projetos de Obras Locais e Regionais 

de Infraestrutura.

2. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITU-
CIONAL: Promover a estruturação da Secretaria e a 
modernização dos órgãos vinculados.

1. Estruturação e Modernização da Secretaria e Vin-
culadas;

2. Formalização da Atividade Turística no Rio de Ja-
neiro;

3. Promoção e Divulgação do Turismo no Estado do 
Rio de Janeiro;

4. Fortalecimento Institucional do Sistema Estadual de 
Turismo;

5. Implantação do Novo Plano de Turismo no Estado 
do Rio de Janeiro;

6. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTACIONA-
MENTOS EM PONTOS TURÍSTICOS DO MRJ.

3. DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA 
PESCA E AQUICULTURA – AQUAPESCA RIO: Pro-
mover melhorias das condições sociais, econômcias 
e ambientais dos produtores, pescadores, distribui-
dores e consumidores de pescado do Estado do Rio 
de Janeiro, através do aumento do valor agregado e 
da qualidade do pescado, bem como do fomento à 
aquicultura.

1. Ampliação do Monitoramento da Produção Pes-
queira e Aquícola;

2. Pesquisa Biológica, Ecológica e Nutricional dos Re-
cursos Aquáticos e Tecnologia;

3. Ampliação da Assistência Técnica e Extensão Pes-
queira e Aquícola – ATEPA;

4. Censo Pesqueiro e Aquícola;
5. Apoio à Implantação de Infraestrutura de Aquicultu-

ra e Pesca
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4. ABASTECIMENTO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL: Promover a estru-
turação operacional das Centrais de Abastecimento 
do estado do RJ, o fortalecimento da cadeia agroali-
mentar, a estruturação e ampliação do sistema de 
comercialização da Agricultura Familiar, visando à 
melhoria das condições sócio-econômicas, de logís-
tica e ambientais dos produtores e usuários do siste-
ma de abastecimento coordenados pela CEASA-RJ.

1. Centro de Comercialização da Agricultura Familiar – 
CECAF;

2. Promoção de Políticas de Segurança Alim. e Nutri-
cional, Ambiental e Cidadania;

II.  MACRO ÁREA DE PLANEJAMENTO: INFRAESTRUTURA

II.1. Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS
Macro Objetivo: Ampliar infraestrutura com inclusão social e econômica.

SEOBRAS - Objetivos Setoriais

Implantar a gestão integrada das ações na RMRJ - Programa Integrado da Região Metropolitana – Rio Metrópole.

Recuperação de localidades atingidas por catástrofes.

Desenvolvimento do Turismo do Estado do Rio de Janeiro.

Preservação e modernização de prédios públicos.

Construção, pavimentação e melhorias de rodovias e obras de arte rodoviárias.

Reassentamento de populações moradoras em áreas potencialmente de risco.

Implantação das Delegacias Legais, Casas de Custódia e equipamentos correlatos.

Apoio aos municípios na recuperação e melhoria da infraestrutura e prestação de serviços públicos e na geração de trabalho e 
renda.

Urbanização de comunidades habitadas por população de baixa renda.

Ações para viabilizar os grandes eventos esportivos – Copa do Mundo 2014, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

Aumento da cobertura de saneamento básico e ambiental.

SEOBRAS - Programas e Ações

Programa Ação

1.	 PROGRAMA INTEGRADO DA REGIÃO ME-
TROPOLITANA - RIO METRÓPOLE: Promover 
ações que, em sua maioria, inscrevam-se no âmbi-
to das funções da metrópole e, portanto, de caráter 
supramunicipal, na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro, através de projetos e investimentos estra-
tégicos para o desenvolvimento urbano e regional, 
atendendo às demandas do crescimento e capazes 
de influenciar a ocupação do território, a requalifica-
ção funcional, a relação entre suas partes e o seu 
patrimônio natural.

1. Implantação da Rodovia Transbaixada - Marginal Sarapuí - 
PAC – RJ;

2. Implantação do Arco Metropolitano - PAC – RJ;
3. Ampliação da Via Light;
4. Pavimentação e Drenagem em Bairros de Municípios da Re-

gião Metropolitana/ RJ;
5. Desenvolvimento Institucional - Rio Metrópole.

2.	RECUPERAÇÃO DE LOCALIDADES ATINGIDAS 
POR CATÁSTROFES: Recuperar as áreas urba-
nas e rurais dos municípios atingidos por eventos 
climáticos permitindo o retorno das suas atividades 
socioeconômicas.

1. Recuperação da Região Serrana;
2. Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes.
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3.	PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
DO TURISMO - PRODETUR - RIO DE JANEIRO: 
Consolidar a atividade turística no ERJ com base 
no potencial de seus recursos naturais e culturais 
contribuindo para geração de novas oportunidades 
de emprego e renda.

1. Revitalização de Atividades e Pontos Turísticos;
2. Recuperação de Rodovias em Circuitos Turísticos.

4.	 PRÓ-VIAS: Promover ações que visem com-
plementar obras de melhoria na rede viária produ-
tiva do Estado, atendendo também as rodovias da 
rede turística, numa extensão total de aproximada-
mente 506,7 Km. Promovendo assim acessibilidade 
e segurança das rodovias e favorecendo o desen-
volvimento das áreas turísticas de todo o Estado.

1. Implantação e Melhorias da Infraestrutura Viária – Pró-Vias.

5.	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLI-
COS: Atender, de forma sistemática, às necessida-
des de preservação de prédios públicos e espaços 
de utilização pública, para gerar condições de redu-
ção da degradação vigente, com a elaboração de 
projetos, execução de obras e serviços de reforma 
e manutenção.

1. Reforma e Reequipamento das Unidades da EMOP; 
2. Modernização do Ed. Lúcio Costa.

6.	SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL: Dotar o Esta-
do de infraestrutura rodoviária adequada para aten-
der às necessidades inerentes ao fomento do seu 
desenvolvimento.

1. Implantação, Restauração e Melhoria de Rodovias, Rodov. Vi-
cinais e Obras de Arte;

2. Contenção de Encostas e Taludes;
3. Renovação de Equipamento Rodoviário e Patrulha Mecaniza-

da;
4. Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários;
5. Implantação Intervenção Viária em Volta Redonda;
6. Conservação e Operação de Rodovias;
7. Operacionalização de Equipamentos Rodoviários; 
8. Sinalização de Rodovias.

7.	 PROGRAMA MORAR SEGURO - ESTRATÉ-
GIA HABITAC. E DE DESENVOLVIMENTO UR-
BANO DO ERJ: Promover ações integradas entre 
órgãos estaduais a fim de instituir uma política habi-
tacional e de desenvolvimento urbano voltada para 
a população de baixa renda do Estado, mediante 
parceria com organismos multilaterais.

1. Reassentamento de Moradores de Áreas de Risco.

8.	 SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL: Pla-
nejar, coordenar e integrar ações para implantação 
das Delegacias Legais, Delegacias Especializadas, 
Casas de Custódia, Casas Abrigo, Postos Regio-
nais de Polícia Técnica e Científica e Postos Avan-
çados em Hospitais Públicos.

1. Reestruturação das Delegacias Legais e outros Órgãos Inves-
tigativos.

9.	 INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM 
MUNICÍPIOS: Elevar a qualidade de vida e de saú-
de da população nos municípios do Estado por meio 
de intervenções em infraestrutura.

1. Execução de Obras Civis, Urbanização;
2. Apoio aos Municípios.

10.	PROGRAMA SOMANDO FORÇAS: Fomentar 
o desenvolvimento dos municípios através de ações 
que priorizem a geração de trabalho e renda, a di-
minuição da pobreza rural e urbana, a melhoria da 
prestação de serviços públicos e de utilidade públi-
ca e a recuperação da infraestrutura econômica e 
social da municipalidade.

1. Implantação de Projetos de Infraestrutura;
2. Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios.

11.	 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: Prevenir situações de vul-
nerabilidade social, por meio da oferta de serviços 
de proteção social básica de assistência social, ten-
do o território como base de atuação.

1. Reforma da Casa da Princesa.
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12.	URBANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES: Im-
plantar infraestrutura de urbanização e construção 
de equipamentos comunitários em comunidades 
altamente adensadas.

1. Urbanização do Dona Marta;
2. Urbanização de Comunidades - PAC II;
3. Urbanização da Rocinha - PAC-RJ;
4. Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ;
5. Urbanização do Complexo de Manguinhos - PAC-RJ;
6. Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ;
7. Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC – RJ;
8. Urbanização do Jardim Batam - PAC – RJ;
9. Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC – RJ;
10. Urbanização em Barros Filho.

13.	COPA DO MUNDO 2014 E JOGOS OLÍMPI-
COS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016: Promover to-
das as atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 
2014 e aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos RIO 
2016. É composto por ações que pretendem po-
tencializar a ação governamental nos preparativos 
para estes megaeventos, no que tange a sua reali-
zação, bem como ao aproveitamento das oportuni-
dades e legados a serem proporcionados, tornando 
o Estado do Rio de Janeiro referência nacional e 
mundial do esporte.

1. Reforma do Complexo do Maracanã;
2. Infraestrutura de Apoio para Realização das Olimpíadas.

14.	PACTO PELO SANEAMENTO: Reduzir o pas-
sivo ambiental do Estado decorrente da disposição 
inadequada dos  resíduos sólidos com encerramen-
to e remediação (erradicação) de lixões e vazadou-
ros, promovendo a inclusão sócio-produtiva dos 
catadores e o incentivo aos municípios para desti-
nação adequada dos resíduos sólidos urbanos. Am-
pliar o acesso da população aos serviços de esgota-
mento sanitário e revitalizar as bacias hidrográficas 
do Estado através da implantação de melhorias nos 
Sistemas de Esgotamento Sanitário.

1. Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara;
2. Esgotamento Sanitário da Zona Oeste.

15.	SANEAMENTO BÁSICO: Promover ações 
que visem à universalização do abastecimento de 
água potável no Estado do Rio de Janeiro. Ampliar 
o transporte e tratamento de esgotos coletados na 
região metropolitana do Estado, consolidando as 
ações de despoluição da Baía de Guanabara, com-
plexo lagunar da Barra da Tijuca e Lagoa Rodrigo 
de Freitas. Implantar rede de saneamento básico 
dos demais municípios, promovendo a melhoria dos 
indicadores de saúde, além de garantir a sustenta-
bilidade dos corpos hídricos do Estado.

1. Abastecimento de Água – PAC;
2. Esgotamento Sanitário – PAC;
3. Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades;
4. Implantação de Aterro Sanitário.

16.	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANS-
PORTES E DE CARGAS: Expandir, modernizar e 
integrar a rede de aeroportos, implantar a rede de 
heliportos e consolidar modernizar a malha de co-
nectividade logística do interior do Estado, com a 
implantação de equipamentos logísticos e eixos ro-
doviários e ferroviários que promovam a adequada 
conexão entre os diversos modais, e entre áreas 
produtivas e seus mercados revelados e potenciais.

1. Urbanização no Corredor Logístico do Complexo do Açu (Rea-
lizar as desapropriações e obras de urbanização necessárias 
para implantar o corredor logístico que viabiliza o desenvolvi-
mento do Complexo Industrial, Siderúrgico e Portuário do Açu, 
em São João da Barra).

 

II.2. Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS
Macro Objetivo: Melhorar a mobilidade de passageiros e a logística de cargas, por meio da 
requalificação dos sistemas de transportes públicos, com foco nos corredores estruturais.

SETRANS – Objetivos Setoriais
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Reforma do Sistema:
•	 Reforma de 89 estações ferroviárias do Rio;
•	 Reforma e ampliação dos Terminais Hidroviários da Praça XV, no Rio de Janeiro, e da Praça Araribóia, em Niterói;
•	 Reforma dos aeroportos de Resende, Angra dos Reis, Paraty, Maricá e Itaperuna;
•	 Implantações do Aeroporto do Vale do Aço, em Volta Redonda/ Piraí, e implantação de rede de heliportos no interior.

Modernização do Sistema:
•	 Potencialização do uso do aeroporto do Galeão, como “hub” de passageiros e cargas aéreas internacionais;
•	 Transformação do padrão de operação do sistema de trens suburbanos que passará a operar como metrô de superfície.

Ampliação do Sistema:
•	 Inauguração da Estação Uruguai da Linha 1 do metrô;
•	 Construção das linhas 3 e 4 do metrô;
•	 Compra de 11 novas embarcações para o sistema hidroviário;
•	 Compra de 120 novos trens, dos quais 30 já adquiridos;
•	 Reforma de 94 trens;
•	 Consolidação das melhorias nos acessos rodo-ferroviário e marítimo ao Porto do Rio;
•	 Conclusão do Plano Estadual de Logística de Cargas – PELC/RJ;
•	 Implantação do corredor logístico do Açu;
•	 Implantação de conexão ferroviária em bitola larga entre o Rio de Janeiro, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ) e o Porto do Açu;
•	 Implantação do Complexo Logístico da Barra do Furado.

SETRANS - Programas e Ações

Programa Ação

1. Gestão da Política de Transportes: Ampliar a efi-
ciência e o alcance de ações e dos investimentos 
nos setores de logística de passageiro e de cargas, 
permitindo melhores condições para mobilidade e 
acessibilidade de pessoas e redução de custos no 
transporte de matérias-primas e produtos.

1. Plano Estadual de Logística de Cargas - PELC;
2. Melhoria das Condições de Tráfego para o Transporte Públi-

co Metropolitano;
3. Desenvolv.do Plano Participativo Mobilidade e Acessibilida-

de Sustentável da RMRJ;
4. Desenvolvimento e Gestão do Sistema de Transportes Me-

tropolitano;
5. Planejamento Estratégico Transp Intermunic, Logística e 

Cargas;
6. Transporte não Motorizado - Rio Estado da Bicicleta;
7. Implantação da AMTU - Agência Metropolitana de Transpor-

tes Urbanos.

2. Bilhete Único: Oferecer ao cidadão usuário do 
transporte coletivo uma significativa redução de 
custo no transporte diário, propiciando maior aces-
so a empregos formais dentro de qualquer localida-
de da Região Metropolitana do RJ.

1. Ampliação do Bilhete Único do Estado do Rio de Janeiro;
2. Operacionalização do Bilhete Único.

3. PORTO DO RIO NO SÉCULO XXI: Desenvolver o 
Porto do Rio, potencializando suas atividades eco-
nômicas de forma a integrada à dinâmica da orga-
nização do espaço urbano.

1. Melhoria do Acesso e Reestruturação do Porto do Rio;
2. Melhoramento e Reestruturação dos Acessos do Porto do 

Rio Realizados em Parceria.

4. INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANS-
PORTES E DE CARGAS: Expandir, modernizar 
e integrar a rede de aeroportos, implantar a rede 
de heliportos e consolidar e modernizar a malha 
de conectividade logística do interior do Estado, 
com a implantação de equipamentos logísticos e 
eixos rodoviários e ferroviários que promovam a 
adequada conexão entre os diversos modais, e en-
tre áreas produtivas e seus mercados revelados e 
potenciais.

1. Expansão, Modernização e Integração do Transporte Aero-
viário;

2. Construção do Corredor Logístico do Açu.

5. EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS LINHAS 
DE METRÔ: Aumentar a oferta de transportes de 
massa na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
contribuindo para o seu desenvolvimento urbano e 
para melhoria da qualidade de vida da população.

1. Implantação de Novas Linhas Metroviárias;
2. Implantação da Estação General Osório;
3. Integrações do Metrô;
4. Ampliação da Frota;
5. Construção da Estação Uruguai;
6. Sistema de Ventilação Primária-Linha 1;
7. Intervenções Linha 1/Linha 2.
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6. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTES – 
PET: Recuperar a estrutura física e elevar a oferta 
aos usuários do sistema de trens urbanos e con-
tribuir para a melhoria do sistema rodoviário e a 
integração entre os modais, buscando oferecer um 
transporte confiável, rápido e seguro à População 
da Região Metropolitana.

1. Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário - PET II;
2. Gestão do Transporte e Desenvolvimento Urbano;
3. Projetos Básico para Estações Olímpicas.

7. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL: 
Garantir e contribuir para melhoria dos serviços de 
transporte intermunicipal rodoviário em quantidade 
e qualidade.

1. Reforma e Modernização das Unidades Descentralizadas 
do DETRO/RJ;

2. Fiscalização dos Serviços de Transportes.

8. SISTEMA DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS: 
Reestruturar, revitalizar e desenvolver o sistema 
de transporte urbano sobre trilhos do Estado do 
Rio de Janeiro.

1. Reestruturação e Desenvolvimento dos Sistemas Metroviá-
rio e Ferroviário;

2. Implantação da Linha 3 do Metrô do RJ/Obras Civis e Via 
Permanente;

3. Implantação da Linha 3 do Metrô do RJ/Sistemas Operacio-
nais e Material Rodante.

9. PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMEN-
TO DO TURISMO - PRODETUR - RIO DE JANEI-
RO: Consolidar a atividade turística no ERJ com 
base no potencial de seus recursos naturais e cul-
turais, contribuindo para geração de novas oportu-
nidades de emprego e renda.

1. Reativação das Estradas de Ferro Turísticas.

10. ISENÇÃO DE PAGAMENTO NOS TRANSPOR-
TES COLETIVOS: Desenvolvimento das ativida-
des de concessão do Vale Social, benefício da 
gratuidade nos transportes públicos a portadores 
de necessidades especiais e doentes crônicos em 
tratamento continuado do Estado do Rio de Janei-
ro, instituído no Estado do Rio de Janeiro através 
da Lei 4.510/2005, com possibilidade de unificação 
dos critérios de concessão do benefício da gratui-
dade intermunicipal e intramunicipal.

1. Concessão do Passe Social;
2. Unificação da Gratuidade Intermunicipal e Intramunicipal.

11. ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁ-
RIOS E ESTACIONAMENTOS: Administrar, con-
ceder, reformar, ampliar e modernizar os terminais 
rodoviários da CODERTE situados na Capital, Re-
gião Metropolitana do Rio de Janeiro e interior do 
estado e dos estacionamentos, melhorar a qualida-
de dos serviços oferecidos aos usuários, oferecer 
novos serviços e promover uma reengenharia ad-
ministrativa e operacional na estrutura da Compa-
nhia de modo a gerar recursos financeiros.

1. Implantação, Ampliação e Reforma de Terminais Rodoviá-
rios e Estacionamentos;

2. Operacionalização de Terminais e Estacionamentos;
3. Concessão de Terminais Rodoviários.

12. COPA DO MUNDO 2014 E JOGOS OLÍMPICOS E 
PARAOLÍMPICOS RIO 2016: Promover todas as 
atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e 
aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos RIO 2016. É 
composto por ações que pretendem potencializar 
a ação governamental nos preparativos para estes 
megaeventos, no que tange a sua realização, bem 
como ao aproveitamento das oportunidades e le-
gados a serem proporcionados, tornando o Estado 
do Rio de Janeiro referência nacional e mundial do 
esporte.

1. Melhoria dos Transportes Urbanos sobre Trilhos para Copa 
2014 e Olimpíadas 2016;

2. Construção e Reforma de Estações e Oficinas.

13. TRANSPORTE HIDROVIÁRIO: Dotar o transporte 
aquaviário de embarcações modernas e maiores, 
bem como reformar e construir Estações e Termi-
nais, e dragar atracadouros, trazendo modernida-
de, rapidez,

14. eficiência e segurança com maior conforto para o 
usuário do transporte hidroviário.

1. Reestruturação do Transporte Hidroviário.
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15. EF-354 (TRECHO FLUMINENSE DA TRANSCON-
TINENTAL BRASILEIRA): Possibilitar integração 
com a malha ferroviária nacional, por meio do tre-
cho que de acordo com o Plano Nacional de Viação 
estabelecerá conexão direta com o oceano pacífico

16. (Peru).

1. Regularização Patrimonial do Trecho São Bento - Pátio Vis-
conde de Itaboraí;

2. Reconstrução do Trecho São Bento - Pátio Visc de Itaboraí;
3. Construção e Remodelagem Trecho-Pátio Visc. de Itaboraí-

-Corredor Logístico do Açu;
4. Reconstrução do Trecho Ferroviário Ambaí - São Bento

17. IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO LOGÍSTICO E 
INDUSTRIAL DA BARRA DO FURADO: Propiciar 
a infraestrutura marítima que atenda ao complexo 
logístico e industrial destinado ao apoio offshore da 
exploração da Bacia Petrolífera de Campos (RJ). 
Visa o aprofundamento e a manutenção perma-
nente da navegabilidade no Canal das Flexas.

1. Ampliação dos Molhes Existentes;
2. Execução da Dragagem do Canal das Flexas e Contrução 

do By Pass.

18. ESTUDOS E MELHORIAS NAS RODOVIAS CON-
CESSIONADAS NO ESTADO DO RJ: Apresentar 
aos prefeitos e empresários< (tomadores de de-
cisões e formuladores de políticas do setor) uma 
visão detalhada das melhorias previstas e execu-
tadas nas principais rodovias concessionadas no 
Estado do Rio de Janeiro, de modo a gerar sub-
sídios para a construção de uma agenda positiva 
que permita uma uniformização das informações e 
metas, além de formas de encaminhamento para 
itens não previstos.

1. Desenvolvimento da Agenda Positiva.

19. IMPLANTAÇÃO DE CENTROS E PLATAFORMAS 
LOGÍSTICAS: Desafogar o trânsito na região me-
tropolitana do Rio de Janeiro por meio da descon-
solidação de cargas em centros/plataformas logís-
ticas.

1. Implantação de Centro Rodoviário - Km Zero;
2. Implantação de Centro Logístico.

20. OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BONDE DE 
SANTA TERESA: Oferecer aos usuários do Sis-
tema de Bonde de Santa Teresa um transporte 
confiável, seguro e adequado ao transporte sobre 
Trilhos.

1. Recuperação do Sistema de Bondes de Santa Teresa;
2. Operacionalização e Conservação de Transportes sobre Tri-

lhos.

21. MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSPORTES 
FERROVIÁRIO: Dotar o Estado do Rio de Janeiro, 
sobre tudo a capital, de um transporte de massa 
rápido e de boa qualidade, reduzindo o tempo de 
deslocamento dos usuários aos estádios e demais 
áreas esportivas e correlatas.

1. Regularização dos Imóveis da Companhia;
2. Reativação do Ramal Ferroviário entre as Estações de San-

ta Cruz e Itaguaí;
3. Implantação do VLT Macaé;
4. Operação do Teleférico do Alemão;
5. Recuperação/Renovação da Rede Aérea de Tração Via Per-

manente;
6. Implantação de Novo Sistema e Reformar Centro de Contro-

le Operacional-CCO;
7. Adequação das Estações Ferroviárias para Atender à Aces-

sibilidade;
8. Aquisição e Reforma do Material Rodante.

II.3. Secretaria de Estado de Habitação - SEH
Macro Objetivo: Redução do déficit habitacional através da melhoria das condições de mora-
dia, infraestrutura e regularização fundiária.

SEH – Objetivos Setoriais

Construção de unidades habitacionais, incluindo o Projeto “Núcleos Habitacionais Integrados”.

Melhorias habitacionais.

Recuperação de conjuntos habitacionais.
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Urbanização de assentamentos precários.

Reabilitação de imóveis de propriedade do Estado na área central da Cidade do Rio de Janeiro.

Regularização fundiária / titulação.

SEH - Programas e Ações

Programa Ação

1.	 NÚCLEOS HABITACIONAIS INTEGRADOS: 
Redução do déficit habitacional no Estado e aten-
dimento da demanda gerada pelos investimentos 
estratégicos em curso no Estado.

1. Desenvolvimento de Modelo de Projeto;
2. Realização de Estudos de Viabilidade Técnica;

2.	PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL: Diminuir o déficit habitacio-
nal do Estado.

1. Produção de Unidades Habitacionais;
2. Construção de Unidades Habitacionais em Polos de Desen-

volvimento Econômico;
3. Aquisição de Unidades Habitacionais;
4. Programa Habitacional Especial para Policiais e Bombeiros.

3.	PRODUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE HA-
BITAÇÃO POPULAR: Melhorar as condições de 
salubridade e habitabilidade de conjuntos habita-
cionais e áreas favelizadas e diminuir o déficit habi-
tacional, elevando o nível da qualidade de vida das 
famílias menos favorecidas e contribuindo para o 
resgate da sua dignidade e cidadania.

1. Projeto Habitacional a cargo do Fundo – FNHIS;
2. Recuperação e Melhorias em Conjuntos Habitacionais;
3. Construção de Unidades Habitacionais.

4.	 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MELHO-
RIAS EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES: 
Melhoria das condições de moradia e integração 
urbana para a população de baixa renda do Esta-
do.

1. Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais;
2. Urbanização de Assentamentos Irregulares;
3. Titulação de Assentamentos Irregulares;
4. Titulação de Imóveis Existentes.

5.	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL: Reduzir 
o déficit habitacional e a inadequação habitacional 
do Estado do Rio de Janeiro.

1. Realização de Estudos Técnicos;
2. Elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse 

Social-PEHIS;
3. Acompanhamento da Execução do Plano Est. de Habitação 

de Interesse Social-PEHIS;
4. Capacitação de Representantes do Poder Público e da So-

ciedade Civil Organizada;
5. Banco de Terras;
6. Relocação de Moradores de Assentamentos Populares em 

Áreas de Risco/Insalubres;
7. Reabilitação de Imóveis para Fins Habitacionais.

6.	NOSSA TERRA: Democratizar o acesso ao solo ur-
bano <e rural através da regularização fundiária e 
urbanística promovendo a titulação dos posseiros, 
o ordenamento espacial das áreas e o desenvolvi-
mento sustentável dos assentamentos.

1. Assentamento e Reassentamento de Famílias Assistidas 
pelo ITERJ;

2. Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro;
3. Cooperação Técnica em Regularização Fundiária de Inte-

resse Social junto aos Municípios;
4. Regularização Fundiária de Interesse Social;
5. Levantamento Físico e Socioeconômico para Efeito de RFIS;
6. Consolidação dos Assentamentos Rurais e Urbanos;
7. Implantação de Portal de Comunicação;
8. Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos 

Rurais.

7.	 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E REGULARI-
ZAÇÃO DE CONTRATOS: Preservar o acervo do-
cumental da CEHAB, informatizar todos os dados 
dos empreendimentos da CEHAB e ainda reverter 
recursos para o tesouro do estado através da recu-
peração do FCVS - Fundo de Compensação das 
Variações Salariais.

1. Recuperação de Receita Oriunda do FCVS;
2. Preservação de Documentos – Digitalização;
3. Sistema Integrado de Informações Cadastrais.
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Indicadores Setoriais SEH:

	Déficit Habitacional. Fonte: Fundação João Pinheiro / Ministério das Cidades / IBGE;
	Inadequação Habitacional. Fundação João Pinheiro / Ministério das Cidades / IBGE.

III.  MACRO-ÁREA DE PLANEJAMENTO: CAPITAL HUMANO

III.1. Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC)
Macro Objetivo: Estar entre os cinco melhores colocados no IDEB em quatro anos, tornando-
se referência de bons resultados educacionais no cenário nacional.

SEEDUC – Objetivos Setoriais

Adequar a estrutura organizacional e física.

Melhorar as condições do corpo docente.

Melhorar a gestão escolar.

Melhorar os resultados educacionais do ERJ.

SEEDUC - Programas e Ações

Programa Ação

1. GESTÃO ADMINISTRATIVA: Garantir os recursos 
necessários ao custeio dos meios administrativos 
com vistas à implementação e gestão dos progra-
mas do Governo Estadual.

1. Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública 
em Unidades Educacionais.

2. PADRÃO DE QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA 
FÍSICA DA REDE: Transformar o IGAI de todas as 
unidades escolares para maior que três, uma vez 
que possuir IGAI acima de três representa estar clas-
sificada como de infraestrutura “boa” ou “ótima”, pro-
piciando um ambiente adequado para a realização 
das atividades pedagógicas em todas as unidades 
escolares mediante recuperação, manutenção, re-
forma e ampliação da estrutura predial e patrimonial.

1. Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura;
2. Reequipamento de Unidades Educacionais;
3. Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica;
4. Transporte Escolar;
5. Nutrição Escolar.

3. MAGISTÉRIO ATRATIVO, QUALIFICADO E VALO-
RIZADO: Resgatar o interesse pelo magistério.

1. Formação Continuada, Treinamento e Capacitação;
2. Desenvolvimento Profissional;
3. Ampliação do Quadro de Servidores da Rede Pública da Edu-

cação.
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4. EFETIVIDADE DA GESTÃO ESCOLAR: Promover a 
gestão eficiente da unidade escolar.

1. Autonomia Financeira e Administrativa das Escolas;
2. Construção do Complexo de Ensino e Desportos (CED/

PMERJ) – Fazenda dos Afonsos;
3. Construção do Complexo de Ensino e Desportos (CED/

PMERJ) – Guadalupe.

5. ESCOLA INCLUSIVA: Promover educação ambien-
tal, educação inclusiva, e educação de jovens e adul-
tos, e capacitar professores para um ensino público 
de qualidade, proporcionando maior integração alu-
no, escola, comunidade.

1. Atendimento a Públicos Especiais

6. EDUCAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL: Prover o 
aluno com alimentação e capacitação básica para 
elevar sua auto-estima e> seu nível de aprendiza-
gem, fortalecendo seu desempenho e facilitando sua 
inclusão social.

1. Implantação, Reforma e Reequipamento das Unidades do 
Novo DEGASE;

2. Construção e Implantação de Cinco CENSEs;
3. Equipamento de Cinco CENSEs;
4. Disponibilização de Refeição;
5. Profissionalização de Adolescentes;
6. Operacionalização do Novo DEGASE;
7. Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire.

7. OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
REDE DE ENSINO: Qualificar as unidades da Rede 
Estadual de Ensino, modernizando o atendimento 
socioeducativo e a manutenção das necessidades 
básicas dos professores e alunos.

1. Operacionalização da Educação Básica;
2. Apoio aos Serviços Educacionais.

8. QUALIDADE NO PROCESSO ENSINO-APRENDI-
ZAGEM: Oferecer ensino de qualidade aos alunos 
da rede pública estadual.

1. Educação para Jovens e Adultos;
2. Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - Renda Melhor Jo-

vem;
3. Realização de Atividades Extracurriculares;
4. Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público;
5. Educação para Pessoas com Necessidades Especiais;
6. Avaliação do Sistema Educacional do ERJ;
7. Correção do Fluxo Escolar;
8. Educação para a Igualdade.

Indicadores Setoriais SEEDUC:

“A SEEDUC utiliza alguns indicadores, gerados interna e externamente, para realizar a análise 
de aspectos relevantes para a gestão educacional do Estado do Rio de Janeiro. Essas análises 
são comparativas em relação a outras unidades da Federação. O monitoramento contínuo des-
tes aspectos oferece uma série histórica que auxilia o entendimento de determinado fenôme-
no ao longo do tempo, dando aos gestores subsídios para ação e criação de políticas públicas 
adequadas.” (PPA 2012-2015, p. 251)

III.2. Secretaria de Estado de Cultura (SEC)
Macro Objetivo: Formulação de políticas públicas, com a participação da sociedade; valoriza-
ção da diversidade cultural; democratização do acesso à cultura; estímulo à criação artística e à 
economia criativa; preservação do patrimônio material e imaterial e modernização da gestão.

SEC – Objetivos Setoriais

Identificar, preservar e valorizar o patrimônio cultural fluminense, assegurando sua integridade, permanência, susten-
tabilidade e diversidade.

Estimular a formação, produção, difusão e acesso aos bens e serviços de natureza cultural.

Valorizar e estimular o hábito da leitura e a difusão do livro.
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Promover uma gestão cultural democrática, moderna e efetiva.

SEC - Programas e Ações

Programa Ação

1. RIO PATRIMÔNIO: Promover o tombamento, a inven-
tariação, a conservação, o restauro, o enriqueci-
mento, a educação para o patrimônio cultural e a 
divulgação do patrimônio cultural do Estado do Rio 
de Janeiro.

1. Desenvolvimento das Atividades do INEPAC;
2. Apoio ao Desenvolvimento do Patrimônio Histórico 

e Cultural;
3. Fomento Indireto a Projetos da Área do Patrimônio 

Cultural;
4. Preservação e Restauração de Imóveis Tombados.

2. MUSEU E MEMÓRIA: Assegurar o direito à memória 
das diversas comunidades fluminenses, promo-
vendo e estimulando a preservação e a manu-
tenção do patrimônio (material e imaterial), com o 
objetivo de fortalecer a construção da identidade 
local e a sua vivência, através do estímulo a institu-
cionalização de museus existentes e a criação de 
novos museus no âmbito fluminense.

1. Desenvolvimento da Área Museológica;
2. Promoção de Eventos nos Museus da FUNARJ;
3. Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ;
4. Realização das Atividades Culturais da FMIS;
5. Implantação do Novo Museu da Imagem e do Som;
6. Preservação do Acervo do Museu da Imagem e do 

Som;
7. Fomento Indireto a Projeto Museológico.

3. CULTURA E SOCIEDADE: Desenvolver ações cultu-
rais que permitam em todo o Estado do Rio de Ja-
neiro, especialmente nos territórios de alta vulne-
rabilidade social e nas escolas públicas estaduais, 
com a participação de toda a população, contribuir 
para a inclusão e o acesso, gerando novas opor-
tunidades, democratizando o acesso à cultura e 
elevando a auto-estima e a cidadania.

1. Cultura e Cidadania;
2. Desenvolvimento de Ações Culturais para Inclusão 

Social;
3. Desenvolvimento da Economia Criativa;
4. Desenvolvimento de Projetos Estruturantes nos 

Municípios Fluminenses;
5. Fomento Indireto a Projeto Cultural;
6. Apoio as Ações Culturais nas Escolas Públicas Es-

taduais.

4. RIO ARTES: Aumentar a produção, a difusão e o 
acesso da população fluminense aos bens e ser-
viços culturais, nas áreas de música, artes cênicas 
e artes visuais.

1. Incentivo às Atividades Artísticas;
2. Realização de Atividades da Escola de Artes Vi-

suais;
3. Produções Culturais nos Teatros da FUNARJ;
4. Realização das Atividades da Casa França Brasil;
5. Realização de Atividades Culturais e Educativas na 

FTMRJ;
6. Implantação da Nova Central Técnica de Produ-

ções-CTP/FTMRJ;
7. Fomento Indireto a Projetos de Artes;
8. Programação nos Espaços Culturais da FUNARJ;
9. Realização de Atividades na Escola de Música Villa 

Lobos;
10. Realização de Eventos Culturais na Fundação 

Casa França Brasil-FCFB;
11. Programação no Theatro Municipal;
12. Realização de Atividades da Escola de Dança Ma-

ria Olenewa.

5. RIO AUDIOVISUAL: Fortalecer o crescimento da 
indústria do audiovisual no Estado, contribuindo 
para a modernização e fortalecimento da econo-
mia fluminense, com vistas à geração de riqueza, 
com base em uma das áreas da economia criativa, 
incentivando a cadeia produtiva em torno do audio-
visual que envolve importantes setores, tais como: 
artes cênicas, gastronomia, figurino e mão-de-obra 
técnica.

1. Incentivo ao Setor Audiovisual;
2. Difusão de Obras Audiovisuais na Rede Pública 

Estadual;
3. Fomento Indireto a Projeto Audiovisual.

6. RIO LEITOR: Promover o acesso amplo à leitura e ao 
conhecimento através da disponibilização de dife-
rentes tipos de acervo (livros, filmes, música etc.) 
nas bibliotecas públicas e em outros equipamentos 
culturais existentes.

1. Operacionalização das Bibliotecas;
2. Incentivo à Leitura e Conhecimento;
3. Implantação de Bibliotecas Parque;
4. Implantação da Biblioteca Pública Estadual-BPE;
5. Fomento Indireto à Projeto na Área da Leitura e do 

Conhecimento.



127

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

7. CULTURA E GESTÃO: Promover a melhoria da ges-
tão e da infraestrutura cultural do Estado, através 
da adoção de novo modelo de gestão, da implan-
tação de novos equipamentos, da modernização 
dos equipamentos existentes e da criação de um 
sistema estadual de cultura que integre as políticas 
culturais em todo o Estado do Rio de Janeiro.

1. Promoção e Difusão Cultural;
2. Modernização da Gestão dos Equipamentos Cultu-

rais;
3. Formulação/Implantação do Sistema Estadual de 

Cultura;
4. Modernização das Unidades Culturais da SEC;
5. Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ;
6. Modernização da Casa França Brasil;
7. Modernização das Unidades Culturais da FTMRJ;
8. Modernização das Unidades Culturais da FMIS.

III.3. Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECT)

Macro Objetivo: Promoção do desenvolvimento científico, da inovação tecnológica e formação do cidadão, visando o 
desenvolvimento econômico e tendo como meta a redução das diferenças sociais, através da ação articulada entre o 
governo, a academia e o setor produtivo.

SECT – Objetivos Setoriais

Agir diretamente através de suas unidades vinculadas, e indiretamente, junto à academia e entidades de ensino e ao 
mercado produtivo, pela formulação de políticas, promoção e articulação de ações executivas.

Apoiar as ações do Governo que demandem estudos e projetos de tendências, de inovação tecnológica, e de capa-
citação e de qualificação profissional.

Articular-se com todas as funções de governo no sentido de disponibilizar soluções para problemas associados aos 
objetos de seu macro objetivo.

Focar-se em atividades vinculadas às comunidades carentes, às micro, pequenas e médias empresas e ao desen-
volvimento do interior do Estado.

Empreender a integração do sistema acadêmico público estadual, estabelecendo áreas de competência cooperativas 
ao longo de todo o Estado, procurando explorar competências e presenças regionais.

Promover o desenvolvimento científico e tecnológico, a pesquisa, o ensino superior, a capacitação e a qualificação 
profissional, preferencialmente, orientados aos cenários de desenvolvimento projetados pelos planos estaduais de 
governo, ampliando a capilaridade de suas unidades de ensino, conectando-as à rede mundial de conexão em banda 
larga, e ampliando suas potencialidades através do ensino à distância.

SECT - Programas e Ações

Programa Ação

1. EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO PRO-
FISSIONAL: Atuar e criar novos cursos técnicos, 
tecnólogos e de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional, sintonizados com os ar-
ranjos produtivos locais, pólos econômicos, con-
centrações econômicas e, também, com as poten-
cialidades ainda pouco exploradas no Estado do 
Rio de Janeiro.

1. Desenvolvimento dos Centros Vocacionais Tecno-
lógicos – CVTs;

2. Modernização e Operacionalização das Ativida-
des das Unidades da FAETEC;

3. Nutrição Escolar para Unidades da FAETEC;
4. Manutenção do Projeto Rio Estado Digital;
5. Ampliação da Educação Profissional;
6. Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos 

dos Alunos e Servidores;
7. Implantação do Sistema de Gestão Acadêmica e 

Governança.
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2. ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UERJ: 
Promover atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão em níveis de graduação e pós-graduação, 
gerando e difundindo conhecimento e contribuindo 
para formação de recursos humanos.

1. Apoio à Residência na UERJ;
2. Integração UERJ/Sociedade;
3. Incentivo à Permanência - Cotistas e Demais Es-

tudantes;
4. Apoio à Formação do Estudante;
5. Interiorização da UERJ;
6. Ampliação e Reequipamento da UERJ;
7. Desenvolvimento da Graduação, Pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão;
8. Desenvolvimento Técnico e Científico.

3. AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA 
REALIZAÇÃO DE PESQ NAS UNIVERSIDADES 
ERJ: Fomentar a infraestrutura para o desenvol-
vimento científico e tecnológico, incentivando as 
linhas de pesquisa já existentes nas universidades 
estaduais e induzindo a criação de outras, de acor-
do com as diretrizes do desenvolvimento econômi-
co e social do Estado

1. Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através 
da UERJ;

2. Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através 
da UENF;

3. Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa Através 
da UEZO;

4. Apoio à Formação Superior à Distância – CE-
CIERJ.

4. PESQUISA RIO: Fomentar a criação grupos de 
pesquisa que possibilitem a geração de conheci-
mento, promovendo a infraestrutura necessária a 
seu desenvolvimento nas instituições da adminis-
tração estadual.

1. Apoio à Pesquisa na Administração Pública Esta-
dual;

2. Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico 
– FATEC;

3. Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através 
da FAPERJ.

5. CAPACITAÇÃO PARA PESQUISA: Incentivar a 
iniciação científica nos cursos de graduação e nos 
programas de pós-graduação existentes no Estado 
do Rio de Janeiro.

1. Apoio a Estudantes e Pesquisadores.

6. RIO INOVAÇÃO: Incentivar a rede de empreende-
dores existentes no Estado do RJ a gerar inova-
ções que contribuam para o aperfeiçoamento dos 
produtos fabricados em seu território.

1. Inovação Tecnológica.

7. CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDOR: Incentivar 
e ampliar a rede de capacitação de empreendedo-
res de base tecnológica no Estado.

1. Apoio ao Pesquisador na Empresa.

8. TECNOLOGIA PARA PROBLEMAS SOCIAIS E 
NÚCLEOS INTEGRADOS: Articular, fomentar e 
promover ações para a produção, difusão e apli-
cação do conhecimento científico e  tecnológico 
como instrumento de desenvolvimento social e 
econômico do Estado e como mecanismo de inclu-
são social.

1. Tecnologia da Informação para Gestão Pública – 
PRODERJ;

2. Núcleos Integrados de Pesquisa e Novas Tecnolo-
gias para o Desenv Socioeconômico;

3. Rede-Rio de Computadores.

9. ESTUDOS E PESQUISAS ATRAVÉS DA FENOR-
TE: Apoiar a implementação do Plano de desenvol-
vimento sustentável do norte e nordeste do Estado 
do Rio de Janeiro.

1. Ações da FENORTE para o Desenvolvimento Re-
gional;

2. Apoio à Realização de Estudos e Pesquisas.

10. GESTÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO À 
SAÚDE: Promover, desenvolver e ampliar as ações 
de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS/RJ, organizando e ampliando a capa-
cidade de gestão para torná-lo mais eficiente e re-
solutivo no atendimento às necessidades de saúde 
da população,fortalecendo os sistemas municipais 
de saúde e implementando ações na atenção bási-
ca, atenção especializada, regulação e controle do 
sistema de saúde.

1. Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto;
2. Recuperação e Modernização do Hospital Univer-

sitário Pedro Ernesto;
3. Operacionalização do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto.

11. APOIO CIENTÍFICO,TECNOLÓGICO E INSTITU-
CIONAL: Interesse em apoiar financeiramente ins-
tituições privadas para implantação e manutenção 
de cursos de outros municípios.

1. Apoio ao Desenvolvimento Científico,Tecnológico 
e Institucional.
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12. APOIO A ESTUDANTES CARENTES: Reduzir a 
evasão escolar

1. Concessão de Bolsa Auxílio para Estudantes Ca-
rentes;

2. Operacionalização do Restaurante Universitário 
(R.U.).

13. AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CURSOS SE-
MI-PRESENCIAIS DO CONSÓRCIO CEDERJ: 
Promover o apoio ao ensino superior à distância, 
visando aumentar e melhorar a qualidade da esco-
laridade da população do estado do Rio de Janeiro.

1. Apoio ao Ensino à Distância Através do Consórcio 
CEDERJ.

14. APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: 
Ampliar o acesso ao ensino de graduação à pós-
graduação e à pesquisa e desenvolver programas 
e ações de extensão universitária.

1. Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão 
da UENF.

15. CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO 
UNIVERSITÁRIO: Prover a instituição dos recur-
sos necessários a sua operação e sua expansão 
para outras regiões do Estado do RJ.

1. Criação de Novos Campi;
2. Ampliação do Campi de Macaé;
3. Manutenção e Melhoria da Infraestrutura dos 

Campi da UENF.

16. MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL E 
DA QUALIDADE DE VIDA NA UENF: Implantar 
programas contínuos de treinamento, desenvolvi-
mento pessoal e profissional, buscando, desta for-
ma, aumentar a qualidade de vida dos servidores 
da UENF.

1. Aumento da Qualidade de Vida no Trabalho;
2. Capacitação Contínua dos Servidores.

17. FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCA-
ÇÃO BÁSICA E TECNOLÓGICA: Melhorar a qua-
lificação profissional de professores da educação 
básica e tecnológica, visando aumentar os índices 
de desenvolvimento da educação básica na região, 
em consonância com o Plano de Desenvolvimento 
Sustentável do Norte e Noroeste do ERJ.

1. Concessão de Bolsa aos Docentes Envolvidos no 
Prog Cap/Form dos Prof Educ Básica;

2. Concessão de Bolsa de Incentivo aos Professores 
da Educação Básica e Tecnológica.

18. IMPLANTAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO 
DA UENF: Melhorar a capacitação no ensino mé-
dio.

1. Construção e Aparelhamento do Colégio de Apli-
cação.

19. APOIO, GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 
CURSOS SUPERIORES NA MODALIDADE À 
DISTÂNCIA: Democratizar o acesso à educação 
superior pública complementando a oferta de cur-
sos de formação de professores da educação bási-
ca e profissionais voltados para o desenvolvimento 
econômico regional do Estado.

1. Oferta de Cursos Superiores à Distância;
2. Oferta do Pré-Vestibular Social;
3. Construção de Pólos de Apoio Presencial.

20. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: 
Capacitar professores de forma continuada no uso 
de tecnologias da Informação e comunicação na 
prática em sala de aula.

1. Capacitação dos Docentes da Rede Púb no Uso 
de Tecn de Informação e Comunicação.

21. ENSINO MÉDIO P/ JOVENS E ADULTOS NA 
MODALIDADE ENSINO À DISTÂNCIA SEMIPRE-
SENCIAL: Contribuir com a educação de jovens e 
<adultos visando sua inclusão futura no mercado 
de trabalho.

1. Oferta de EJA através da Educação à Distância.

22. REDUÇÃO DA EVASÃO DOS ALUNOS DOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO E PRÉ- VESTIBULAR 
SOCIAL: Reduzir a evasão dos alunos da gradua-
ção e do Pré-Vestibular Social.

1. Implementação de Ações Pedagógicas de Ges-
tão.

23. DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: Disseminar o conhe-
cimento científico a toda população por meio da 
sua interiorização.

1. Realização de Eventos de Divulgação Científica 
em Espaços Abertos;

2. Consolidação e Aperfeiçoamento do Museu Ciên-
cia Viva em Duque de Caxias
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24. ESTABELECIMENTO DE SEDE ÚNICA PARA A 
FUNDAÇÃO CECIERJ: Adequar a infraestrutura fí-
sica e de equipamentos que compõem a Fundação 
CECIERJ.

1. Criação de sede única para acomodar a Fundação 
CECIERJ

25. CAMPUS UEZO: Construir uma sede própria para 
a UEZO dotada de todas as condições operacio-
nais necessárias à oferta de cursos de graduação, 
formação de tecnólogos, realização de pesquisas, 
dentre outros.

1. Construção de um Campus para a UEZO;
2. Aparelhamento do Campus da UEZO

26. INOVA UEZO: Incrementar e efetivar a participa-
ção e consolidação da UEZO no desenvolvimento 
social e econômico da Zona Oeste por meio da ex-
pansão e melhoria do suporte ao ensino, pesquisa, 
extensão e inovação tecnológica, aumentando a 
perspectiva de absorção pelos parques industriais 
da região e do Estado da mão de obra qualificada 
e específica.

1. Apoio e Expansão ao Ensino, Pesquisa, Extensão 
e Inovação na UEZO;

2. Incentivo à Permanência e ao Desenvolvimento 
Discente

27. APOIO À GESTÃO E MELHORIA DA INFRAES-
TRUTURA DA UEZO: Fortalecer a infraestrutura 
administrativa necessária para o período de transi-
ção espacial e operacional do prédio do Sara Kubi-
tschek para o campus da UEZO e para a continui-
dade dessa estrutura consolidada.

1. Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO;
2. Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO

28. MELHORIA DO PROCESSO DE GESTÃO DE 
RISCOS A DESASTRES NATURAIS: Buscar me-
didas que promovam a mitigação destes desastres 
através de um grupo formado por órgãos estaduais 
envolvidos na gestão de risco a desastres naturais 
(DRM, INEA, Defesa Civil e SIMERJ), e buscar ain-
da, realizar maiores investimentos em tecnologias 
para permitir uma antecipação às chuvas intensas, 
principalmente da quantidade e probabilidade de 
ocorrência destas.

1. Desenvolvimento de um Sistema de Previsão Me-
teorológica de Alta Resolução;

2. Desenvolvimento de uma Comunicação Efetiva 
Com as Prefeituras Municipais do ERJ;

3. Aquisição de Equipamentos para Detecção Verti-
cal de Tempestades;

4. Criação de Protocolos de Comunicação entre SI-
MERJ,INEA,DRM e Defesa Civil.

29. MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DISSEMI-
NAÇÃO DE DADOS METEOROLÓGICOS: Criar 
mecanismos para a centralização das informações 
meteorológicas no estado, bem como ampliar o nú-
mero de estações meteorológicas para otimizar o 
uso dessas informações em diversos campos, seja 
na realização de grandes eventos, ou de investi-
mentos no Estado.

1. Modernização dos Meios de Comunicação Utiliza-
dos pelo SIMERJ;

2. Ampliação da Rede de Estações Meteorológicas 
no Estado;

3. Aquisição do Sistema de Telecom de Transm Da-
dos Meteorológicos em Tempo Real.

30. INFRAESTRUTURA BÁSICA DE OPERAÇÃO: 
Criar condições de acesso à Internet de alta velo-
cidade, para que através deste meio sejam trans-
mitidas as informações dos centros mundiais como 
NOAA/EUA e ECMWF/Europa, bem como do IN-
MET/MAPA e CPTEC/INPE. Para análise desta 
gama de informações também é necessário criar 
infraestrutura computacional que seja acomodada 
em ambiente com limpo e com ar-condicionado.

1. Estabelecimento de Sede Própria para o SIMERJ;
2. Capacitação de Recursos Humanos.

 
 

III.4. Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL)
Macro Objetivo: Dotar o Estado do Rio de Janeiro de condições de infraestrutura e serviços 
para o êxito dos megaeventos já programados, maximizando oportunidades para torná-lo re-
ferência nacional e destino mundial do esporte, assim como formular e desenvolver políticas 
públicas, ações e parcerias voltadas para o incremento de atividades em todas as regiões do 
Estado, com ênfase na interiorização, e para a continuidade do fomento ao esporte e ao lazer 
em todas as suas potencialidades e perspectivas.
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SEEL – Objetivos Setoriais

Promover estudos e levantamentos das necessidades dos equipamentos esportivos, de modo que estes possam receber, com 
qualidade, conforto e segurança, atividades vinculadas aos eventos esportivos e recreativos estadual e municipais, entre os 
quais, Copa das Confederações, Copa do Mundo FIFA, “Grand Slam” de Judô, Jogos Mundiais dos Trabalhadores e Jogos 
Olímpicos.

Promover parcerias com a iniciativa privada e/ou outras instâncias de governo para desenvolver ações que contribuam para o 
êxito dos megaeventos, na perspectiva de capacitar todo o pessoal envolvido nos diversos segmentos da operação dos Jogos.

Articular com outros segmentos dos universos esportivo e empresarial (federações, confederações, clubes, rede hoteleira, ou-
tras instâncias de governo, entre outros) a criação de um calendário esportivo de alto nível técnico, a formação de boas equipes 
técnicas e atletas de alta performance, bem como a permanência destes no Estado.

Ampliar a captação de recursos públicos e privados (patrocínios, leis de incentivo, emendas parlamentares, reforço na dotação 
orçamentária, criação de um fundo de incentivo ao esporte, entre outros) para promoção de investimentos que viabilizem o 
Estado como referência nacional e destino mundial do esporte, tanto na capital quanto no interior.

Construir e tornar pública a Política Estadual de Desporto do Estado do Rio de Janeiro.

Criar o Fórum Estadual de Gestores Municipais de Esporte.

Dotar o Estado de condições técnico-científicas para o desenvolvimento de ações voltadas para o esporte
(comunitário, escolar e de rendimento), em parceria com universidades, instituições de pesquisa e/ou outras instâncias de 
governo, assim como promover intercâmbio com países, cidades ou regiões para trocas de experiência, tecnologias e boas 
práticas.

Promover capacitação, treinamento e/ou atividades formativas para os gestores esportivos e demais profissionais envolvidos 
nas operações esportivas e recreativas do Estado.

Potencializar as vocações esportivas regionais, por meio da proposição da criação de equipamentos esportivos e recreativos, 
da realização de competições locais e da implantação de programas esportivos tanto de alto rendimento quanto de iniciação 
ao esporte.

Promover a integração entre programas, ações e projetos sócio-esportivos que estimulem e desenvolvam a prática desportiva 
no Estado, agregando iniciativas de base (Rio 2016, Programa de Iniciativa Desportiva, entre outros) com iniciativas de rendi-
mento (JAI, JABs, Olimpíadas Escolares, Paraolimpíadas Escolares e Bolsa Atleta).

Criar novos programas esportivos que otimizem a capacidade do Estado na oferta de políticas públicas esportivas, em parceria 
com outras secretarias de governo, em especial a de Educação, o Ministério dos
Esportes e a sociedade civil organizada (entidades esportivas, organizações não-governamentais, conselhos, fóruns, entre 
outras instâncias de representação).

Potencializar a cadeia produtiva vinculada ao esporte e ao lazer, de modo que novos negócios sejam gerados em torno desse 
universo, desenvolvendo a economia local, regional e estadual, principalmente nos segmentos de alimentos e bebidas, turismo, 
vestuário, transportes e serviços em geral.

SEEL - Programas e Ações

Programa Ação

1. COPA DO MUNDO 2014 E JOGOS OLÍMPICOS E 
PARAOLÍMPICOS RIO 2016: Promover todas as 
atividades ligadas à Copa do Mundo FIFA 2014 e 
aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos RIO 2016. É 
composto por ações que pretendem potencializar 
a ação governamental nos preparativos para estes 
megaeventos, no que tange a sua realização, bem 
como ao aproveitamento das oportunidades e le-
gados a serem proporcionados, tornando o Estado 
do Rio de Janeiro referência nacional e mundial do 
esporte.

1. Acompanhamento das Inspeções da FIFA para a Copa do 
Mundo 2014;

2. Acompanhamento das Inspeções do COI para as Olimpía-
das e Paraolimpíadas;

3. Realização de Eventos Esportivos;
4. Interiorização da Copa e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpi-

cos;
5. Promoção da Copa Orgânica.
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2. FORTALECIMENTO DOS ESPORTES NO ESTADO 
DO RJ: Este programa destina-se ao fortalecimen-
to do esporte como ferramenta de inclusão social 
e esportiva, assim como ao aproveitamento das 
oportunidades e legados a serem proporcionados 
pelos megaeventos.

1. Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento;
2. Desenvolvimento da Produção do Conhecimento e Articula-

ção do Esporte;
3. Reforma de Equipamentos Esportivos;
4. Construção de Equipamentos Esportivos;
5. Realização de Atividades Esportivas;
6. Realização da RIO 2016;
7. Implantação da Praça da Juventude;
8. Criação do Centro de Formação e Qualificação Profissional;
9. Atividades Operacionais dos Complexos Esportivos;
10. Fortalecer a Participação Feminina.

Indicadores Setoriais SEEL:

	Índice de Desenvolvimento do Esporte. Fonte: SEEL. Periodicidade Anual;
	Índice de Desenvolvimento do Esporte na dimensão 2 (Articulação Institucional). Fonte: 

SEEL. Periodicidade Anual;
	Índice de Desenvolvimento do Esporte nas dimensões 5 (Convênios e Parcerias), 6 – 

(Programas), 7 (Eventos) e 8 (Instalações e Equipamentos). Fonte: SEEL. Periodicidade 
Anual;

	Nº de atletas que permaneceram no Estado x Nº de Atletas que receberam algum tipo 
de incentivo. Fonte:SEEL. Periodicidade Trimestral;

	Nº de boas práticas apresentadas x Nº boas práticas implementadas em um dos 
parceiros. Fonte: SEEL. Periodicidade Semestral.

III.5. Secretaria de Estado de Turismo (SETUR)
Macro Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável e integrado do turismo no Estado 
do Rio de Janeiro.

SETUR – Objetivos Setoriais

Desenvolvimento sustentável do turismo:
Implantar políticas públicas para o fomento do turismo e a qualificação de profissionais, serviços e produtos turísticos no Estado, 
através da execução de programas, projetos e ações sustentáveis no contexto ambiental, cultural, econômico e social.

Desenvolvimento integrado do turismo:
Implantar políticas públicas com vistas à interiorização do fluxo turístico no Estado, à valorização da regionalização e à integração 
da cadeia produtiva do turismo.

SETUR - Programas e Ações

Programa Ação

1. PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
DO TURISMO - PRODETUR - RIO DE JANEIRO: 
Consolidar a atividade turística no ERJ com base no 
potencial de seus recursos naturais e culturais, con-
tribuindo para geração de novas oportunidades de 
emprego e renda.

1. Gestão do PRODETUR - RJ;
2. Estratégia de Comercialização do Setor Turístico - PRODE-

TUR - RJ;
3. Fortalecimento Institucional do Setor Turístico - PRODETUR 

– RJ.

2. DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO: Implementar ações e projetos 
estratégicos e estruturantes para o efetivo desenvol-
vimento do turismo fluminense, de modo a transfor-
mar o turismo no estado em referência de qualidade 
e profissionalismo.

1. Incremento e Difusão dos Destinos e Produtos Turísticos no 
Estado do RJ;

2. Formalização da Atividade Turística no Rio de Janeiro;
3. Promoção e Divulgação do Turismo no Estado do Rio de Ja-

neiro;
4. Fortalecimento Institucional do Sistema Estadual de Turismo;
5. Implantação do Novo Plano de Turismo no Estado do Rio de 

Janeiro;
6. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS 

EM PONTOS TURÍSTICOS DO MRJ.

Indicadores Setoriais SETUR
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	Fluxo de entrada de turistas estrangeiros na capital do Rio de Janeiro. Fonte: Anuário 
Estatístico do Ministério do Turismo. Periodicidade Anual;

	Taxa de desembarques internacionais. Fonte: Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária – Infraero. Periodicidade Mensal;

	Fluxo de passageiros e de atracações no Terminal Internacional de Cruzeiros do Píer 
Mauá na capital do Rio de Janeiro. Fonte: Píer Mauá S/A. Periodicidade Anual;

	Taxa de ocupação hoteleira na capital do Rio de Janeiro. Fonte: Anuário Estatístico da 
Fundação CEPERJ – Centro Estadual de Estatísticas e Formação de Servidores Públicos 
do Estado do Rio de Janeiro/ Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH-RJ. 
Periodicidade Anual;

	Número de meios de hospedagem no estado do Rio de Janeiro. Fonte: Anuário Estatístico 
da Fundação CEPERJ – Centro Estadual de Estatísticas e Formação de Servidores Públicos 
do Estado do Rio de Janeiro/ RAIS – Relação Anual de Informações Sociais do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Periodicidade Anual;

	Número de equipamentos e profissionais cadastrados no Estado do Rio de Janeiro. 
Fonte: Cadastur – Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor 
do turismo – Ministério do Turismo/ Secretaria de Estado de Turismo / Companhia de 
Turismo do estado do Rio de janeiro – TurisRio. Periodicidade: Disponível conforme 
atualização simultânea do cadastro;

	Índice de Competitividade do Turismo Nacional dos 65 destinos indutores do 
desenvolvimento regional. Fonte: Ministério do Turismo/Fundação Getúlio Vargas. 
Periodicidade Anual.

IV.  MACRO-ÁREA DE PLANEJAMENTO: CIDADANIA

IV.1. Secretaria de Estado de Segurança (SESEG)
Macro Objetivo: Pacificação das comunidades, otimização das atividades policiais, redução 
dos índices de criminalidade, aumento da sensação de segurança, modernização tecnológica e 
segurança dos grandes eventos.

SESEG – Objetivos Setoriais

Articular, coordenar e apoiar a execução de programas e projetos que promovam o desenvolvimento da política de 
Segurança Pública e fortaleçam suas instituições.

Estimular a integração das instituições que compõem o sistema de Segurança Pública.

Reduzir os índices de criminalidade, em especial, os considerados estratégicos.

Aprimorar o Portal de Segurança através de novas bases de dados.

Prover, articular e induzir a modernização tecnológica da Secretaria de Segurança e das Polícias Civil e Militar.

Planejar, integrar e acompanhar a implementação e o desenvolvimento dos programas e projetos de modernização 
tecnológica da Secretaria de Estado de Segurança.

Coordenar e apoiar programas e projetos para a modernização tecnológica das Polícias Militar e Civil.

Aumentar a capacidade de comando e controle e a integração entre os órgãos de atendimento a emergências do es-
tado do Rio de Janeiro.

Manter e melhorar o sistema de rádio comunicações críticas do estado do Rio de Janeiro.
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Estimular a produção de um plano de recrutamento, seleção e formação (núcleo comum no currículo de formação poli-
cial, elaboração de projetos de gestão de recursos, formação continuada e polícia de proximidade).

Contribuir e fomentar programas de prevenção à criminalidade e violência.

Reestruturar a Secretaria de Estado de Segurança, implementando ferramentas de gestão de processos e metas, de 
avaliação de políticas públicas, em especial da política de pacificação, e de gestão de projetos por meio do Escritório 
de Gerenciamento de Projetos setorial e das polícias.

Aumentar a eficácia, eficiência e efetividade das investigações e reduzir o tempo de atendimento ao cidadão.

Estimular pesquisas aplicadas e valorizar as já realizadas, na área de Segurança Pública.

Fortalecer a funcionalidade do Gabinete de Gestão Integrada, das Corregedorias, da Ouvidoria e a atuação da Polícia 
Técnico-científica.

Promover o desenvolvimento e a aplicação de um Plano de Comunicação da SESEG (interno e externo).

Promover a cidadania, os direitos humanos e a educação para a paz como diretrizes para a atuação das polícias.

Articular o conhecimento prático das polícias, adquirido no dia-a-dia profissional, com os conhecimentos produzidos no 
ambiente acadêmico.

Difundir e reforçar a construção de uma cultura de segurança pública fundada nos paradigmas da contemporaneida-
de, da inteligência – nas diversas dimensões, da informação e do exercício de competências estratégicas, técnicas e 
científicas.

SESEG - Programas e Ações

Programa Ação

1. Gestão Administrativa: Garantir os recursos neces-
sários ao custeio dos meios administrativos com 
vistas à implementação e gestão dos programas do 
Governo Estadual.

1. Plano de Reenquadramento de cargos, classes e 
índices da PCERJ.

2. Gestão da Segurança Pública: Otimizar as ações 
policiais através de uma orientação integrada, objeti-
vando a redução dos índices de violência em função 
de estratégias e resultados aplicáveis na área de se-
gurança pública.

1. Apoio à Capacitação e Treinamento em Recursos 
Humanos;

2. Fazendo a Melhor Polícia;
3. Implantação da Nova Sede da SESEG;
4. Ampliação da Atividade Aeropolicial e Marítima;
5. Comando de Operações Especiais – COE;
6. Modernização da Polícia Militar;
7. Apoio ao Policiamento Civil;
8. Apoio aos Órgãos de Segurança Pública;
9. Polícia Integrada - C4IVR;
10. Modernização do Sistema de Saúde da PCERJ;
11. Atividade Operacional da Polícia Civil;
12. Modernização do Sistema de Saúde da PMERJ;
13. Gerenciamento das Instituições Policiais;
14. Atividade Operacional da Polícia Militar;
15. Sistema de Videomonitoramento;
16. Ampliação do Sistema de Atendimento à Emergên-

cias – 190;
17. Gestão da Frota da PMERJ;
18. Melhoria da Qualidade na Segurança Pública;
19. Ampliação das DEAMS;
20. Gestão do Núcleo de Pesquisa em Segurança Pú-

blica e Justiça Criminal;
21. Observatório de Análise Criminal;
22. Gestão da Coordenadoria de Projetos;
23. Gestão dos Conselhos de Segurança Pública.

3. Programa Dedicação Integral ao Cidadão - DEDIC: 
Promover a aproximação dos policiais civis com a 
população.

1. Cidade da Polícia;
2. Inteligência e Segurança da Informação.
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4. Programa Polícia Pacificadora: Combater e reduzir 
os fatores de marginalização em comunidades con-
flagradas no Estado do Rio de Janeiro com vistas 
à manutenção da ordem pública, à segurança e ao 
acesso e liberdade nos espaços territoriais de modo 
a viabilizar a integração social.

1. Batalhão Padrão;
2. Polícia Pacificadora;
3. Operação Especial da PMERJ;
4. Atividade de Polícia Pacificadora – UPP.

5. Programa Integração de Segurança Pública: Oti-
mizar recursos, compartilhar informações, desen-
cadear ações integradas de prevenção e controle 
qualificado do crime nas suas respectivas regiões e 
estabelecer estratégias de integração e cooperações 
regionais em um nível mais tático, visando o estabe-
lecimento de metas anuais para redução de índices 
de criminalidade.

1. Gestão da Região Integrada de Segurança Pública;
2. Implantação do Sistema Integrado de Educação e 

Valorização Profissional;
3. Implementação de Ação de Prevenção à Violência.

6. Grandes Eventos: Concretizar a realização de even-
tos de grande porte.

1. Implantação de Ações de Apoio aos Grandes Even-
tos – SESEG.

Indicadores Setoriais SESEG:

	Letalidades Violentas (Homicídio Doloso, Latrocínio, Lesão Corporal Dolosa Seguida 
de Morte e Auto de Resistência) por 100 mil habitantes, por mês. Fonte: Instituto de 
Segurança Pública - ISP. Periodicidade Mensal;

	Roubos de Rua (Roubo a Transeuntes, Roubo de Celular e Roubo em Coletivo) por 100 mil 
habitantes, por mês. Fonte: Instituto de Segurança Pública - ISP. Periodicidade Mensal;

	Roubo de Veículos, por mês. Fonte: Instituto de Segurança Pública - ISP. Periodicidade 
Mensal.

IV.2. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP)
Macro Objetivo: Renovação do sistema e ressocialização com inclusão positiva.

SEAP – Objetivos Setoriais

Desenvolver a excelência do Sistema Prisional Fluminense.

Buscar a otimização das ações de ressocialização do apenado.

Facilitar a profissionalização do apenado visando à reinserção no meio social.

Integrar a iniciativa público-privada para criação de vagas de aproveitamento profissional.

Fomentar a melhoria da integração entre os entes da União e os municípios por meio de Termos de Cooperações Téc-
nicas e Convênios.

Adequar permanentemente, a dinâmica do Sistema Penal ao ordenamento legal e Jurídico.

Promover sistematicamente a modernização tecnológica do sistema prisional.

Capacitar, qualificar e especializar profissionalmente os operadores do sistema prisional.

Promover o aumento de vagas para apenados.

Criar mecanismos tecnológicos que aumentem a qualidade da segurança do Sistema e a rápida resposta às situações 
de emergência.

SEAP - Programas e Ações

Programa Ação
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1.	 Sistema Penitenciário Estruturado: Reformar 
e redefinir a estrutura física e logística do sistema 
penitenciário, com ênfase na qualificação de seus 
profissionais, viabilizando condições para o alcance 
efetivo nas ações pertinentes à área de custódia e 
ressocialização dos apenados.

1. Criação e Melhoria de Oficinas do Sistema Penal;
2. Construção, Implantação e Reforma de Unidades 

do Sistema Penitenciário;
3. Centro de Observação Criminológica;
4. Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciá-

rio;
5. Atendimento à Saúde dos Internos do Sistema Pe-

nitenciário;
6. Apoio aos Hospitais do Sistema Penitenciário;
7. Alimentação dos Apenados e Custodiados;
8. Implantação de Presídio de Segurança Máxima;
9. Implantação da Escola de Gestão Penitenciária;
10. Qualificação Profissional e Diversificação de Opor-

tunidade de Trabalho.

Indicadores Setoriais SEAP:
	Presos por vagas existentes no Sistema Prisional do ERJ, por ano. Fonte: Anuário do 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

IV.3. Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH)
Macro Objetivo: Integração de políticas sociais, erradicação da pobreza extrema e promoção 
e defesa dos direitos humanos.

SEASDH – Objetivos Setoriais

Intensificar a agenda social para os territórios pacificados, articulada com a Secretaria de Segurança, com aporte do 
PRONASCI/MJ, BID e BNDES.

Elevar o aporte financeiro no co-financiamento estadual à Assistência Social nos municípios, tendo em vista a imple-
mentação do sistema de transferência Fundo a Fundo.

Promover articulação entre Estado e municípios, para acompanhamento dos respectivos conselhos de assistência 
social, dos Planos de Ação Municipais, objetivando maior eficácia e alinhamento das ações sociais no Estado do Rio 
de Janeiro.

Desenvolver ações articuladas entre União, Estado e Municípios direcionadas às regiões com grandes empreendimen-
tos econômicos.

Construir parceria com os municípios nas ações de combate à Pobreza Extrema no Estado.

Aperfeiçoar parcerias com instituições não-governamentais na prestação de serviços para pessoas em alta vulnerabi-
lidade social.

Realizar capacitação permanente na gestão da assistência social e direitos humanos.

Regulamentar o auxílio “Aluguel Social”, no âmbito das políticas de reassentamento e atendimento às vítimas das 
catástrofes.

Implantar o Programa Estadual de Erradicação da Pobreza Extrema no Estado do Rio de Janeiro – Programa Renda 
Melhor, objetivando a transferência de renda às famílias na linha de pobreza extrema.

Desenvolver ações articuladas visando prova ao jovem em situação de vulnerabilidade social e econômica incentivo 
para permanência no sistema educacional.

Aperfeiçoar, reformar e expandir os Restaurantes Cidadãos no Estado.

Elevar o desenvolvimento de políticas voltadas à proteção das testemunhas, trabalho escravo, exploração sexual de 
crianças e adolescentes e pessoas com deficiência.

Focar políticas de direitos humanos nas regiões pacificadas e nos grandes empreendimentos.
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Integrar ações de cidadania com o poder judiciário e entidades sociais com ênfase na conciliação de
Conflitos.

Integrar políticas de igualdade racial, direitos das mulheres, juventude, pessoas portadores de deficiência, idosos e de 
combate à homofobia e à intolerância religiosa.

SEASDH - Programas e Ações

Programa Ação

1. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL: Prevenir situações de vulnerabilidade so-
cial, por meio da oferta de serviços de proteção so-
cial básica de assistência social, tendo o território 
como base de atuação.

1. Atendimento ao Idoso;
2. Atendimento Integral à Família – PAIF.

2. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL: Reestruturar equipamentos, prestar servi-
ços e formular projetos que têm como finalidade o 
acolhimento, acompanhamento de famílias e indiví-
duos com direitos sociais violados.

1. Proteção Social Especial de Alta Complexidade;
2. Proteção Social de Média Complexidade;
3. Proteção Especial ao Usuário de Drogas.

3. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: Re-
forçar os níveis nutricionais e alimentares da popula-
ção de baixa renda, visando beneficiar as famílias e 
pessoas de menor poder aquisitivo, desnutridas ou à 
beira da desnutrição, de forma articulada, com ações 
básicas de saúde e socioeducativas.

1. Promoção de Alimentação Saudável;
2. Implantação e Revitalização das Unidades de Se-

gurança Alimentar e Nutricional.

4. PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADO-
LESCENTE: Atender as crianças e adolescentes em 
situação de risco pessoal e social, de ambos os se-
xos, até 18 anos.

1. Proteção Social Especial à Criança e ao Adolescen-
te com Deficiência;

2. Sistema de Direitos da Criança e do Adolescente;
3. Proteção Especial à Criança e Adolescente Depen-

dente Químico;
4. SOS Desaparecidos;
5. Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescen-

te;
6. Combate à Violência e Exploração Sexual de Crian-

ças e Adolescentes.

5. ATENDIMENTO SOCIAL À POPULAÇÃO ADULTA: 
Promover o atendimento à população socialmente 
marginalizada, dotando as Unidades de Assistência 
Social de condições adequadas ao desempenho de 
suas funções.

1. Desenvolvimento Comunitário e Integração Social;
2. Revitalização dos Centros de Recuperação Social;
3. Proteção Social Especial à População de Rua.

6. ISENÇÃO DE PAGAMENTO NOS TRANSPORTES 
COLETIVOS: Desenvolvimento das atividades de 
concessão do Vale Social, benefício da gratuidade 
nos transportes públicos a portadores de necessi-
dades especiais e doentes crônicos em tratamento 
continuado do Estado do Rio de Janeiro, instituído no 
Estado do Rio de Janeiro através da Lei 4.510/2005, 
com possibilidade de unificação dos critérios de con-
cessão do benefício da gratuidade intermunicipal e 
intramunicipal.

1. Concessão de Vale-social.

7. PROGRAMA MORAR SEGURO - ESTRATÉGIA 
HABITAC. E DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO ERJ: Promover ações integradas entre órgãos 
estaduais a fim de instituir uma política habitacional 
e de desenvolvimento urbano voltada para a popu-
lação de baixa renda do Estado mediante parceria 
com organismos multilaterais.

1. Atendimento à População Residente em Áreas de 
Risco.
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8. PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMA-
NOS E CIDADANIA: Promover o respeito dos direi-
tos humanos em suas variadas vertentes e garantir 
sua proteção em situações de vulnerabilidade.

1. Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e da Ci-
dadania;

2. Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher;
3. Promoção da Igualdade Racial;
4. Promoção e Defesa dos Direitos Individuais, Coleti-

vos e Difusos;
5. Promoção da Acessibilidade à Pessoa com Defi-

ciência;
6. Promoção e Proteção da Vida e da Integridade Hu-

mana;
7. Promoção da Memória sobre Regime Militar 64/85;
8. Garantia dos Direitos das Comunidades Quilombo-

las, Tradicionais e Religiosas;
9. PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMA-

NOS E DA CIDADANIA – 41;
10. PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMA-

NOS E DA CIDADANIA – 42;
11. PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMA-

NOS E DA CIDADANIA – 43;
12. PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA VIDA E DA INTE-

GRIDADE HUMANA – 44;
13. PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMA-

NOS E DA CIDADANIA – 45;
14. PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMA-

NOS E DA CIDADANIA – 46;
15. PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA VIDA E DA INTE-

GRIDADE HUMANA – 47;
16. PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA VIDA E DA INTE-

GRIDADE HUMANA – 48;
17. PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA VIDA E DA INTE-

GRIDADE HUMANA – 49;
18. PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MU-

LHER – 5595;
19. UNIDADES DE ATENDIMENTO MULHER EQUIPA-

DAS;
20. FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER 

– FEDM.

9. DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS TERRITÓ-
RIOS: Integrar as ações de desenvolvimento social 
nos territórios pacificados.

1. Implantação de Políticas Sociais em Áreas de Urba-
nização de Favelas;

2. Atendimento Comunitário - Geração de Renda;
3. Proteção Social da Juventude;
4. Combate à Violência Contra as Mulheres nos Terri-

tórios Pacificados.

10. PROGRAMA GESTÃO LEGAL: Estruturar, Capaci-
tar, Monitorar e Avaliar as Políticas de Assistência 
Social e dos Direitos Humanos.

1. Gestão do SUAS;
2. Suporte à Restruturação da SEASDH - Ações 

Transversais;
3. Apoio Técnico aos Eixos Estruturantes;
4. Qualificação e Aperfeiçoamento da Rede de Atendi-

mento à Juventude.

11. PROGRAMA ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA 
POBREZA EXTREMA DO RJ: Erradicar a pobreza 
extrema do Estado do Rio de Janeiro.

1. Transferência de Renda às Famílias em Pobreza 
Extrema - Renda Melhor;

2. Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais.

Indicadores Setoriais SEASDH:

	Famílias com renda per capita de $ 0,00 a $ 70,00. Fonte: Cad. Único do Bolsa Família. 
Periodicidade: Quando há atualizações dos dados;

	Número de pessoas atendidas no Programa de Atendimento Integral à Família - PAIF. 
Fonte: MDS-SAGI. Periodicidade Anual;

	Índice de Desenvolvimento Familiar -IDF Estadual – vulnerabilidade. Fonte: MDS – SAGI. 
Periodicidade Anual;

	Evolução do Índice de Gini (por municípios). Fonte: IBGE ou Anuário da CEPERJ. 
Periodicidade Decenal.
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V. MACRO-ÁREA DE PLANEJAMENTO: QUALIDADE DE VIDA

V.1. Secretaria de Estado de Saúde (SES)
Macro Objetivo: Melhorar a situação de saúde da população do Estado do Rio de Janeiro.

SES – Objetivos Setoriais

Aprimorar as ações de vigilância em saúde - promoção da saúde, prevenção de riscos, agravos e doenças; apoiar a estruturação 
da rede de atenção e a qualificação dos serviços de saúde e da assistência farmacêutica; e fortalecer a gestão do sistema e dos 
mecanismos de participação social do SUS.

Prestar assistência pré-hospitalar, hospitalar e ambulatorial, por meio de serviços próprios, organizando e qualificando serviços 
de referência e ampliando o acesso da população.

Realizar pesquisas, desenvolver inovações tecnológicas e produzir medicamentos e insumos estratégicos para o sistema de 
saúde.

SES - Programas e Ações

Programa Ação

1.	 Assistência Farmacêutica: Garantir o acesso a 
medicamentos seguros e eficazes, promovendo seu 
uso racional.

1. Assistência Farmacêutica Básica;
2. Operacionalização da Farmácia Popular;
3. Assistência Farmacêutica Especializada

2.	Gestão e Fortalecimento de Atenção à Saúde:  Pro-
mover, desenvolver e ampliar as ações de atenção 
à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS/RJ, organizando e ampliando a capacidade de 
gestão para torná-lo mais eficiente e resolutivo no 
atendimento às necessidades de saúde da popula-
ção,fortalecendo os sistemas municipais de saúde 
e implementando ações na atenção básica, atenção 
especializada, regulação e controle do sistema de 
saúde.

1. Apoio aos Hospitais do Interior – PAHI;
2. Qualificação da Atenção por Meio dos Programas de Saúde;
3. Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção Básica nos Mu-

nicípios;
4. Organização de Redes de Serviços de Saúde;
5. Tratamento Fora de Domicílio;
6. Desenvolvimento do Monitoramento e Avaliação da Rede de 

Atenção;
7. Operacionalização da Central Estadual de Regulação;
8. Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Média e Alta Com-

plexidade;
9. Contratação de Serviço de Saúde Privado;
10. Apoio a Instituições de Reabilitação Física;
11. Apoio a Entes para Ações de Saúde;
12. Implementação da Política Estadual de Transplantes;
13. Ampliação da Capacidade Instalada da Atenção Básica de 

Saúde;
14. Implementação do Complexo Regulador no Estado;
15. Expansão da Hemorrede;
16. Cria o Sistema Estadual de Transporte em Saúde;
17. Implementação do Programa de Terapia Natural;
18. Implementação do Programa de Assistência Integral à Saúde 

das Mulheres – PAISM;
19. Informatização do Sistema de Saúde do Estado do Rio de Ja-

neiro;
20. Expansão Maternidades no Município do Rio de Janeiro.

3.	Controle de Doenças e Promoção de Saúde: Inte-
grar e consolidar o papel do gestor estadual no SUS 
na operação, avaliação, supervisão e monitoramen-
to das ações de controle de doenças e promoção 
da saúde.

1. Realização de Ações de Vigilância Sanitária;
2. Realização de Campanhas de Imunização Humana e Animal;
3. Monitoramento Laboratorial de Doenças de Interesse em 

Saúde Pública;
4. Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental;
5. Realização de Campanhas de Promoção da Saúde e Preven-

ção de Doenças e Agravos;
6. Financiamento de Projetos para a Prevenção de Doenças;
7. Estruturação de Laboratórios Regionais de Saúde Pública;
8. Implantação de Central de Frios no Estado do Rio de Janeiro;
9. Implantação da Rede de Serviço de Verificação de Óbitos.
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4.	 Prevenção e Controle de Endemias: Controlar 
as doenças transmitidas por vetores e hospedeiros 
intermediários, prestar assessoria técnica aos mu-
nicípios, atuar de forma complementar aos municí-
pios.

1. Realização de Ações de Controle de Vetores;
2. Realização de Ativ.de Mobilização Social para Prevenção e 

Controle da Dengue;
3. Implantação do Sistema Informatizado do Registro das Visitas 

aos Imóveis

5.	Gestão de Educação em Saúde: Implementar 
ações de educação em saúde, contribuindo para 
o desenvolvimento de recursos humanos e para a 
qualificação das práticas de gestão e atenção da 
rede de saúde, visando o fortalecimento do SUS.

1. Apoio às Residencias e aos Estágios de Graduação e de Ní-
vel Médio;

2. Educação Permanente para Profissionais de Saúde;
3. Capacitação da Educação Permanente para Controle Social

6.	Assistência Pré-Hospitalar: Oferecer à população 
serviços públicos de assistência pré-hospitalar fixa 
e móvel atendendo ao usuário que necessita de 
imediatismo nos cuidados de sua saúde, por meio 
das unidades de pronto atendimento 24 horas, seja 
de forma direta ou mediante apoio financeiro conce-
dido a municípios.

1. Apoio às Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas - UPA 24 
H Municipalizadas;

2. Operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento 24 
Horas Próprias;

3. Prestação de Assistência Móvel de Urgência e Emergência;
4. Implantação das Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas - 

UPA 24 H

7.	 Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Uni-
dades próprias: Ampliar e qualificar a assistência 
hospitalar e ambulatorial nas unidades próprias.

1. Implantação do Hospital da Baixada;
2. Construção, Reforma e Aquisição de Material Permanente 

para Unidades de Saúde;
3. Gestão Compartilhada Integral de Unidades Próprias;
4. Operacionalização das Unidades Próprias Hospitalares e Am-

bulatoriais;
5. Operacionalização Unidades Próprias de Saúde por meio 

Parceiras Público Privadas;
6. Gestão Compartilhada Parcial em Unidades Próprias;
7. Implantação de Unidades Próprias de Saúde por meio de 

PPP;
8. Incorporação de Unidades de Saúde às Fundações Estatais;
9. Execução do Contrato de Gestão da Fundação Estatal dos 

Hospitais Gerais;
10. Execução do Contrato de Gestão da Fundação Estatal dos 

Hosp de Urg e Emergência;
11. Execução do Contrato de Gestão da Fundação Estatal dos 

Institutos de Saúde.

8.	 Rio Imagem: Realizar diagnóstico qualificado 
das patologias através de exames de imagem.

1. Realização de exames no Centro de Diagnóstico Por Imagem 
- Rio Imagem;

2. Prestação de Serviços de Assistência Móvel de Imagem

9.	 Fortalecimento da Gestão do SUS e da Partici-
pação Social: Ampliar e qualificar a capacidade de 
gestão do SUS e da participação social.

1. Qualificação do Planejamento do SUS – PlanejaSUS;
2. Fortalecimento do Controle Social;
3. Qualificação da Gestão na SES;
4. Desenvolvimento das Regiões de Saúde – Regionalização;
5. Disseminação da Gestão Estratégica e Participativa;
6. Apoio para Implantação das Ouvidorias Municipais.

10.	Expansão do Complexo Científico: Realizar es-
tudos e pesquisas para aumentar a competitividade 
e eficiência do processo de produção e inovação 
(em consonância com a garantia de qualidade e da 
segurança), assim como fomentar a criação e am-
pliação de redes de pesquisa (parcerias) para dis-
seminação do conhecimento científico.

1. Promoção de Eventos Científicos;
2. Ampliação de Laboratórios Experimentais;
3. Desenvolvimento do Parque Tecnológico da Vida;
4. Implantação de Centro de Inovação Tecnológica em Saúde - 

TEC SAÚDE;
5. Modernização dos Espaços Científicos Culturais.

11.	 Expansão do Complexo Industrial: 
Consolidar o Instituto Vital Brazil - IVB – como uma 
estrutura fabril competitiva na produção de medica-
mentos, dispositivos para diagnóstico e de insumos.

1. Ampliação da Capacidade de Produção Industrial;
2. Realização de Testes para Prevenção de Doenças Infeccio-

sas e Crônico-Degenerativ
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12.	Apoio a Programas de Saúde: Subsidiar a ela-
boração de políticas e de programas de saúde, de-
senvolvendo tecnologias e apoiando a operacionali-
zação em áreas estratégicas.

1. Qualificação da Assistência Farmacêutica - Componente Es-
pecializado;

2. Promoção de Ações de Responsabilidade Social;
3. Realização de Estudos Sobre o Envelhecimento;
4. Instalação do Hosp. Estadual de Transplante;
5. Instalação da Unidade Neurocirúrgica Avançada e Epilepsia.

Indicadores Setoriais SES:

	Taxa de mortalidade materna. Fonte: DATASUS. Periodicidade Anual;
	Taxa de mortalidade infantil. Fonte: DATASUS. Periodicidade Anual.

V.2. Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC)
Macro Objetivo: Promover a redução de desastres no Estado do Rio de Janeiro.

SEDEC – Objetivos Setoriais

Promover, sob a coordenação da Defesa Civil Estadual, a redução de desastres com ações nas áreas de prevenção, 
preparação para as emergências e resposta, incluindo a prestação de socorros diversos à população.

SEDEC - Programas e Ações

Programa Ação

1. AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 
DA DEFESA CIVIL ESTADUAL E CORPO DE BOM-
BEIROS (CBMERJ) PARA REDUÇÃO DE DESAS-
TRES: Proteger a população fluminense, reduzindo 
o risco de emergências e desastres de diversas ori-
gens.

1.	 Prevenção de Desastres;
2.	Preparação para Emergências e Desastres;
3.	Aprimoramento do Sistema de Saúde Interno do 

CBMERJ;
4.	 Operacionalização da Defesa Civil Estadual/

CBMERJ;
5.	Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual/CB-

MERJ;
6.	Reequipamento do CBMERJ;
7.	 Implantação de Unidade do CBMERJ.

Indicadores Setoriais SEDEC:

Redução anual do número de vítimas fatais decorrentes dos desastres, tendo como marco ini-
cial janeiro de 2012 e referência a média dos últimos 4 anos. Periodicidade Anual. Fonte: SEDEC.

V.3. Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)
Macro Objetivo: Implementar as políticas ambientais promovendo a sustentabilidade am-
biental no desenvolvimento econômico por meio da consolidação das agendas Azul, Verde e 
Marrom.

SEA – Objetivos Setoriais

Universalização do Saneamento Básico:
•	 Ampliar para 60% o tratamento do esgoto coletado em áreas urbanas até 2015;
•	 Fomentar a ampliação da oferta de água potável;
•	 Implementar o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PEGIRS até 2015, eliminando 100% dos lixões, 

ampliando a coleta seletiva e reciclagem e estimulando a geração de energia;
•	 Ampliar o nº de municípios atendidos pelo programa Coleta Seletiva Solidária.
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Prevenção e controle de cheias e inundações:
•	 Dragar 100 km de rios e canais;
•	 Remanejar e reassentar 5.000 famílias de faixa marginal de proteção de rios e canais;
•	 Recuperar os cursos d´água da Região Serrana modificados pelas enchentes de 2011;
•	 Implantar 100 km de Parques Fluviais.

Revitalização e conservação de lagoas e baías:
•	 Desassorear áreas críticas do Sistema Lagunar de Jacarepaguá;
•	 Concluir a restauração do arco da praia de Sepetiba;
•	 Desassorear áreas críticas da Baía de Guanabara, nomeadamente Canal do Fundão, Áreas Portuárias do Rio, Niterói e 

São Gonçalo;
•	 Manter as condições hidrodinâmicas das Lagoas de Piratininga, Itaipu, Maricá, Saquarema, Araruama, Imboassica e Ro-

drigo de Freitas.

Preservação da biodiversidade e recuperação dos sistemas florestais:
•	 Ampliar em 15% as áreas cobertas por Unidades de Conservação;
•	 Ampliar em 10 mil hectares as áreas de cobertura florestal até 2015;
•	 Quadruplicar a visitação nos parques estaduais (200 mil/ano – 800 mil/ano).

Promoção de economia sustentável e de baixo carbono
Formular e implementar uma política abrangente na direção de uma economia sustentável contemplando os principais setores 
da economia fluminense que induza ao mercado e as oportunidades de investimento, geração de emprego e renda a partir de 
critérios socioambientais, compreendendo as seguintes metas até 2015:
•	 Implantar o Plano Estadual de Economia Verde e o Plano Estadual de Mudanças Climáticas;
•	 Promover as ações necessárias ao alcance das metas previstas no Plano Clima;
•	 Desenvolver e implementar, os instrumentos técnicos, jurídicos, fiscais e institucionais com vista a consolidação de uma 

economia sustentável no Estado;
•	 Reduzir os níveis per capita de emissão de carbono por resíduos sólidos e esgoto.

Modernização do licenciamento e da fiscalização ambiental:
•	 Redução em 50% do tempo médio de tramitação do processo de licenciamento até 2015;
•	 Implantar sistema de cadastramento e requerimentos online de licenciamento ambiental;
•	 Estender a descentralização do licenciamento ambiental 80 % dos municípios até 2015;
•	 Ampliar a fiscalização contra crimes ambientais e irregularidades nos cumprimentos das licenças ambientais concedidas.

Fomento a informação, a educação ambiental e a gestão participativa dos recursos ambientais:
•	 Ampliar e modernizar os sistemas de coleta e tratamento de informações ambientais;
•	 Disponibilizar, por vias diversificadas, informações de interesse ambiental a todos os segmentos sociais, priorizando aque-

las dirigidas a populações em situação de risco ambiental;
•	 Fomentar a política de formação em educação ambiental no processo de gestão ambiental participativa;
•	 Implementar o Programa Estadual de Educação Ambiental;
•	 Fomentar e apoiar os fóruns de gestão participativa compreendendo os comitês, os consórcios e os conselhos, dentre 

outros.

SEA - Programas e Ações

Programa Ação

1. Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo 
- PRODETUR-RJ: Consolidar a atividade turística 
no ERJ com base no potencial de seus recursos na-
turais e culturais, contribuindo para geração novas 
oportunidades de emprego e renda.

1. Gestão Ambiental de Interesse Turístico - PRODETUR – RJ.

2. Pacto pelo Saneamento - RIO MAIS LIMPO: Re-
duzir o passivo ambiental do Estado decorrente da 
disposição inadequada dos resíduos sólidos com 
encerramento e remediação (erradicação) de lixões 
e vazadouros, promovendo a inclusão sócio-produti-
va dos catadores e o incentivo aos municípios para 
destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos. 
Ampliar o acesso da população aos serviços de es-
gotamento sanitário e revitalizar as bacias hidrográfi-
cas do Estado através da implantação de melhorias 
nos Sistemas de Esgotamento Sanitário.

1. Rio Mais Limpo;
2. Lixo Zero – FECAM;
3. Lixo Zero;
4. Saneamento Ambiental nos Municípios do entorno da Baía de 

Guanabara;
5. Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de Sepetiba;
6. Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de Sepetiba-FE-

CAM;
7. Projeto Saneamento PAC/RJ – FECAM;
8. Projeto de Saneamento Ambiental;
9. Projeto Saneamento - PAC-RJ.
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3. Pacto pela Preservação da Biodiversidade: Conser-
var a biodiversidade articulando políticas públicas 
que antecipem, previnam e combaram, na origem, 
as causas da sensível redução ou perda da diversi-
dade biológica.

1. Desenv. e Implem. de Instrumentos de Conserv. da Biodiversi-
dade e das Florestas;

2. Gestão e Controle Florestal;
3. Programa de Proteção da Mata Atlântica – PPMA;
4. Preservação da Biodiversidade;
5. Regularização Fundiária;
6. Criação e Implementação de Reserva de Proteção Particular 

da Natureza - RPPN

4. Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías: 
Melhorar as condições da hidrodinâmica, da qualida-
de da água e dos ecossistemas.

1. Dragagem dos Canais do Cunha e Fundão;
2. Recuperação dos Manguezais da B. de Guanabara e do Com-

pl Lagunar de Jacarepaguá;
3. Recup das Lagoas da Tijuca, Camorim, Jacarepaguá, Mara-

pendi e Canal da Joatinga.

5. Saneamento Básico: Promover ações que visem à 
universalização do abastecimento de água potável 
no Estado do Rio de Janeiro. Ampliar o transporte 
e tratamento de esgotos coletados na região me-
tropolitana do Estado, consolidando as ações de 
despoluição da Baía de Guanabara, complexo lagu-
nar da Barra da Tijuca e Lagoa Rodrigo de Freitas. 
Implantar rede de saneamento básico dos demais 
municípios, promovendo a melhoria dos indicadores 
de saúde , além de garantir a sustentabilidade dos 
corpos hídricos do Estado.

1. Abastecimento de Água - PAC/FECAM;
2. Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM.

6. Fortalecimento Institucional: Buscar maior eficiência, 
transparência e agilidade na preservação e conser-
vação dos recursos naturais do Estado e no incenti-
vo ao desenvolvimento sustentável.

1. Fortalecimento Institucional.

7. Gestão de Recursos Hídricos; Economia Verde e 
Baixo Carbono: Compatibilizar e permitir a gestão 
dos recursos hídricos, a partir da elaboração de es-
tudos técnicos , projetos de barragens ou soluções 
alternativas que possibilitem a universalização dos 
recursos hídricos para abastecimento de água, irri-
gações e controle de cheias.

1. Gestão de Bacias Hidrográficas;
2. Operação e Análise Dados da Rede Hidrometeorológica;
3. Construção da Barragem de Guapiaçu.

8. Economia Verde e Baixo Carbono: Formular e im-
plementar uma política focada nos princípios da 
economia verde, que contemple setores chave da 
economia fluminense que induza o crescimento eco-
nômico, novas oportunidades de investimento, gera-
ção de emprego e renda.

1. Programa de Reaproveitamento de Óleo Vegetal do ERJ – 
PROVE;

2. Implementação do Plano Mudança do Clima;
3. Implementação do Plano de Economia Verde;
4. Geração de emprego e renda em comunidades assistidas por 

UPPs - Comunidade Verde;
5. Jogos Limpos 2016.

9. Controle de Inundações e Recuperação de áreas 
Degradadas: Prevenir e controlar as inundações 
principalmente causadas pela degradação dos cor-
pos hídricos, nas épocas de cheias e recuperar as 
áreas atingidas pelas inundações.

1. Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM;
2. Recuperação de Infraestrutura Hidráulica da Baixada Campis-

ta - PAC-RJ/FECAM;
3. Recuperação de Infraestrutura Hidráulica da Baixada Campis-

ta - PAC-RJ;
4. Projeto Iguaçu - PAC-RJ;
5. Prevenção e Controle Ambiental de Inundações;
6. Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ – FECAM;
7. Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ;
8. Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu - PAC – RJ.

10. Articulação Institucional e Comunicação Ambiental: 
Desenvolver e implantar estratégias de gestão inte-
grando o setor público e a sociedade civil, que>auxi-
liem o desenvolvimento sustentável.

1. Fortalecimento dos Mecanismos de Articulação Institucional;
2. Articulação Institucional para o Desenvolvimento Sustentável;
3. Plano de Comunicação Ambiental para o Rio+20, Copa 2014 

e Olimpíadas 2016.



144

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

11. Educação Ambiental e Gestão participativa: Apoiar 
a política de descentralização da gestão ambiental 
sensibilizando, mobilizando, organizando e capaci-
tando diferentes atores sociais para a participação 
na vida pública e uso dos instrumentos de gestão 
ambiental.

1. Implementação de Educação Ambiental;
2. Capacitação em Gestão Participativa;
3. Educação Ambiental para Condutores de Veículos Automoto-

res;
4. Educação Ambiental no Estado.

12. Modernização do Sistema Estadual do Meio Am-
biente: Fortalecer o sistema estadual de meio am-
biente por meio do aprimoramento e modernização 
dos instrumentos de gestão existentes e da criação 
de novos instrumentos necessários ao atendimento 
dos desafios do desenvolvimento sustentável. Do-
tar o estado de uma base cartográfica atualizada, 
detalhada e uniforme que permita maior precisão 
nas análises espaciais necessárias ao planejamen-
to e implantação de empreeendimentos públicos e 
privados e conhecer as áreas protegidas por Unida-
des de Conservação Municipais.

1. Aprimoramento de Informação e de Instrumentos de Planeja-
mento e Gestão Ambiental;

2. Aprimoramento dos Sistemas de Gestão Ambiental;
3. Monitoramento da Qualidade Ambiental;
4. Acreditação Internacional e Auto-Sustentabilidade dos Labo-

ratórios do INEA;
5. Implantação do Centro de Referência Veicular;
6. Projetos a Cargo do FECAM;
7. Controle Ambiental;
8. Ações Complementares aos Instrumentos de Planejamento e 

Gestão Ambiental.

13. Programa de Saneamento Ambiental dos municípios 
do entorno da Baía de Guanabara: Revitalizar a Baía 
de Guanabara por meio da implantação e melhoria 
dos sistemas de esgotamento sanitário, benefician-
do a população residente nos municípios do seu en-
torno.

1. Saneamento Ambiental nos Municípios do Entorno da Baía de 
Guanabara – FECAM.

Indicadores Setoriais SEA:

	População servida por sistema de coleta e tratamento de esgoto. Fonte: SEA (ICMS 
Ecológico e Pacto pelo Saneamento) e Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE;

	Lixões desativados e remediados. Fonte: SEA - CEPERJ (ICMS Ecológico e Pacto pelo 
Saneamento);

	Aterros Sanitários construídos. Fonte: SEA - CEPERJ (ICMS Ecológico e Pacto pelo 
Saneamento);

	Índice de Qualidade da Água. Fonte: INEA – Gerência de Qualidade da Água;
	Área do Estado com cobertura florestal. Fonte: INEA – Gerência de Geoprocessamento;
	Áreas abrangidas por Unidades de Conservação. Fonte: INEA – Gerência de 

Geoprocessamento;
	Índice de Qualidade do Ar. Fonte: INEA – Gerência de Qualidade do Ar;
	Níveis per capita de emissão de carbono. Fonte: SEA – Subsecretaria de Economia Verde;
	Tempo médio de emissão de licenças. Fonte: INEA – Diretoria de Licenciamento 

Ambiental;
	População removida de áreas de risco ambiental Fonte: INEA – Diretoria de Recuperação 

Ambiental;
	Corpos d’água desassoreados e recuperados – Fonte SEA/INEA.
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ANEXO 2- ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O PLANO DE GOVERNO 
PARA O PERÍODO 2011-2014 e o PPA 2012-2015

PLANO DE GOVERNO - propostas 
de PROGRAMAS do candidato 
SERGIO CABRAL - 2011-2014

MACRO ÁREAS DE 
PLANEJAMENTO - PPA

PROGRAMAS SETORIAIS DO PODER 
EXECUTIVO 

PPA 2012-2015

PLANEJAMENTO, GESTÃO E 
FINANÇAS

ECONOMIA E GESTÃO

•	 Prestação de Contas à população
•	 Maximização da arrecadação tri-

butária
•	 Solvência e qualidade nos gastos
•	 Desenvolvimento e capacitação 

dos recursos humanos
•	 Modernização da gestão

Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ 

1. Modernização da Adm. das Receitas e da Ges-
tão Fiscal, Financeira e Patrimonial

Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão - 
SEPLAG 

1. Modernização da Gestão Pública Estadual; 2. 
Qualidade da Gestão Previdenciária; 3. Progra-
ma de Desenvolvimento Regional Sustentável; 4. 
Gestão Estratégicas de Pessoas; 5. Modernização 
do Ciclo de Planejamento; 6. Desenvolvimento de 
Pessoas, Recrutamento e Seleção; 7. Rio de Ja-
neiro em Dados.

Secretaria de Estado de 
Governo – SEGOV 

1. Supervisão Regional - Gestão da Qualidade dos 
Serviços públicos por Indicadores.

Secretaria de Estado da 
Casa Civil

1. Desenvolvimento de Sistema de Informação e 
Gestão Documental Estadual; 2. Gestão do Depó-
sito Público; 3. Restauração e Operacionalização 
dos Palácios; 4. Desenvolvimento das Atividades 
de Segurança Oficial; 5. Divulgação das Ações 
de Governo; 6. Regulação de Serviços Públicos 
Concedidos; 7. Modernização dos Serviços ope-
racionais do DETRAN; 8. Gestão dos Serviços 
de Loteria do Esta do RJ; 9. Modernização da in-
fraestrutura Tecnológica da Administração pública 
Estadual; 10. Inclusão Digital; 11. Copa do mundo 
2014 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 
(gerenciamento); 12. Gestão de Convênios e Pro-
jetos Estruturantes; 13. Coordenação do Trabalho 
Social para a População em Áreas Carentes e de 
Risco; 14. Estruturação do novo PROCON; 15. 
Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - RIO 
POUPA TEMPO; 16. Desenvolvimento de Políticas 
públicas de Governança em TIC.

DESENVOLVIMENTO ECONOMIA E GESTÃO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
- Ambiente de Negócios Favoráveis 
(Concessão de incentivos tributários, 
Fomento ao Investimento, Articulação 
do Poder de Compra, Arranjos Produ-
tivos); Recursos humanos capacitados 
(inclusão digital, capacitação e qualifi-
cação profissional - formação inicial, 
ensino técnico, superior, grandes even-
tos) e Pólo de Inovação e Tecnologia 
(pesquisas aplicadas relacionadas ao 
desenvolvimento econômico do Rio de 
Janeiro)

Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Energia, Indústria e 
Serviços – SEDEIS 

1. Atração de Investimentos e Atividade Produtiva; 
2. Recuperação Econômica de Municípios Flumi-
nense; 3. Serviço Metrológico, Avaliação da Con-
formidade e Fiscalização; 4. Desenvolvimento pela 
Inovação e Qualidade da Gestão; 5. Desenvolvi-
mento Sustentável do Setor Energético; 6. Forta-
lecimento da Economia no território; 7. Apoio às 
Micros e Pequenas Empresas; 8. Desenvolvimento 
do Setor Mineral do Estado do RJ; 9. Estudos e 
Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Pe-
tróleo e Riscos Naturais; 10. Controle de Registro 
Empresarial; 11. Atendimento ao Cidadão e ao Em-
preendedor - RIO POUPA TEMPO; 12. Ampliação 
da capacidade de Atendimento ao Público - IPEM; 
13. Educação para o Consumo e para a Produção; 
14. Apoio às atividades produtivas e atração de 
investimentos; 15. Fomento ao Desenvolvimento 
Econômico.

ABASTECIMENTO ECONOMIA E GESTÃO



146

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

ABASTECIMENTO - a Secretaria de 
agricultura foi desdobrada em duas. 
A parte da Secretaria de Agricultura 
permaneceu com o Programa de 
implantação da fase 02 do Programa 
Rio Rural e os programas que 
fortalecem a estrutura de produção 
agrícola: rio leite, rio horti, properar, 
frutificar, rio floresta, agroenergia, rio 
café. Os programas relacionadas a 
Pesca e ao Abastecimento (CEASA) 
- foram  para a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Pesca 
criadas posteriormente

Secretaria de Estado de 
Agricultura e Pecuária – 
SEAPEC

1, Rio Rural; 2. Apoio ao Desenvolvimento Rural; 3. 
Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária; 
4. Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa 
Científica e Tecnologia Agropecuária; 5. Estrada 
de Produção.

PLANO DE GOVERNO - propostas 
de PROGRAMAS do candidato 
SERGIO CABRAL - 2011-2014

MACRO ÁREAS DE 
PLANEJAMENTO - PPA

PROGRAMAS SETORIAIS DO PODER 
EXECUTIVO 

PPA 2012-2015

INFRAESTRUTURA INFRAESTRUTURA

INFRAESTRUTURA  - PAC 2 das 
Comunidades  (Saúde, Educação e 
Cultura; Esporte e Lazer, Saneamento 
e Urbanização); Plano Habitacional 
suportado pela Regularização Fundiária 
- FNHIS, Programa Minha Casa Minha 
Vida,  Programa Minha Casa Minha 
Vida nos Municípios - PAC-SERLA, 
Morar Melhor, Morar Seguro, Núcleos 
integrados, Vilas da Melhor Idade, 
Reforma dos Conjuntos Habitacionais); 
Regularização Fundiária, Saneamento 
(Água para Todos); Infraestrutura 
Rodoviária (Consolidação do Arco 
Metropolitano, Via Light, Transbaixada, 
Malha Rodoviária, Rodovias a 
Implantar, a restaurar; Programa Copa 
do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 
2016

  

Infraestrutura rodoviária; Arco 
Metropolitano Implantado, Malha 
rodoviária pavimentada; rodovias 
a implantar e a restaurar, PAC 2 
Comunidades (Saúde; Educação e 
Cultura, Esporte e Lazer, Saneamento 
e Urbanização), Copa do Mundo e 
Olimpíadas - INCLUÍDO NO ITEM 
TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Secretaria de Estado de 
Obras – SEOBRAS

1.  Sistema Rodoviário Estadual; 2. Infraestrutura 
e Urbanização nos Municípios; 3. Reforma e 
Conservação de Bens Públicos; 4. Sistema de 
Investigação Criminal; 5. Infraestrutura e Logística 
de Transporte de Cargas; 6. Proteção Social Básica 
de Assistência Social; 7. Programa Nacional de 
Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR-RJ; 8. 
Pacto pelo Saneamento; 9. Programa SOMANDO 
FORÇAS - fomento aos municípios; 10. Programa 
Morar Seguro; 11. Urbanização das Comunidades; 
12. Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos; 13. Programa Integrado da Região 
Metropolitana - Rio Metrópole; 14.Recuperação 
das Localidades Atingidas por Catástrofes; 15. 
Saneamento Básico; 16. Pró Vias
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PLANO DE GOVERNO - propostas 
de PROGRAMAS do candidato 
SERGIO CABRAL - 2011-2014

MACRO ÁREAS DE 
PLANEJAMENTO - PPA

PROGRAMAS SETORIAIS DO PODER 
EXECUTIVO 

PPA 2012-2015

TRANSPORTE INFRAESTRUTURA

Corredores Estruturais de Transporte - 
Expansão Metro Linhas 4 e 5; Sistema 
Ferroviário - Novos Trens, Redução de 
Intervalo de viagens; reforma de trens, 
reforma de estações; sistema hidroviá-
rio - aquisição de 22 embarcações. Dar 
suporte à logistica de transporte de car-
gas: porto do rio século xxi, comoplexo 
logistico e Industrial barra do furado, 
Corredor Logístico do Açu, Aeroportos 
- potencialização do uso dos aeropor-
tos e melhoria do transporte público de 
passageiros, implantação do aeroporto 
do vale do aço em volta redonda. pri-
vatização de aeroportos.; estrada de 
ferro  nova conexão ferroviária entre o 
Rio, Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro e Campos. TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA - Infraestrutura Rodoviária, 
Copa do Mundo e Jogos Olímpicos

Secretaria de Estado de 
Transportes – SETRANS

1. Gestão da Política de Transportes; 2.Bilhete 
Único; 3. Porto do Rio no Século XXI; 4. Infraes-
trutura e Logística de Transportes e de Cargas; 5. 
Expansão e Consolidação das linhas do Metrô; 6. 
Programa Estadual de Transportes; 7. Transporte 
Rodoviário Intermunicipal; 8. Sistema de Trans-
porte sobre Trilhos; 9. Programa Nacional de De-
senvolvimento do Turismo - PRODETUR-RJ; 10. 
Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos; 
11. Administração de Terminais Rodoviários e Es-
tacionamentos; 12. Copa do Mundo 2014 e Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016; 13. Transpor-
te Hidroviário; 14.Trecho Fluminense da Transcon-
tinental Brasileira; 15. Implantação do Complexo 
Logístico e Industrial da Barra do Furado; 16. Es-
tudos e Melhorias nas Rodovias Concessionadas 
no Estado do RJ; 17. Implantação de Centros e 
Plataformas Logísticas; 18. Operação e Conserva-
ção do Bonde de Santa Tereza; 19. Melhoria no 
Sistema de Transporte Ferroviário.

INFRAESTRUTURA INFRAESTRUTURA

Plano Habitacional - habitação social 
com renda familiar até cinco salários 
míimos - continuidade do FNHIS, Mi-
nha Casa, Minha Vida, morar Melhor 
e Morar Seguro, Núcleos Integrados 
e Vilas da Melhor Idade, reforma dos 
conjuntos habitacionais; Programa Mi-
nha Casa Minha Vida nos Municípios: 
Regularização Fundiária nas UPPs e 
Programa Nossa Terra

Secretaria de Estado de 
Habitação – SEH

1. Produção, Ampliação e Melhoria de Habitação 
popular; 2. Nossa Terra; 3. Gestão de Política Ha-
bitacional; 4. Núcleos habitacionais Integrados; 5. 
Produção e Ampliação de Habitação de Interesse 
Social; 6. Regularização Fundiária e Melhorias em 
Assentamentos Irregulares; 7.Gestão da Informa-
ção e Regularização de Contratos.

 Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regio-
nal, Abastecimento e Pes-
ca - SEDRAP

1. Programa de Desenvolvimento Regional; 2. 
Programa de Desenvolvimento Institucional; 3. 
Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e 
Aquicultura - AQUAPESCA RJ; 4. Abastecimento, 
Segurança Alimentar e Sustentabilidade Social.

PLANO DE GOVERNO - propostas 
de PROGRAMAS do candidato SER-

GIO CABRAL

MACRO ÁREAS DE PLA-
NEJAMENTO

PROGRAMAS SETORIAIS DO PODER EXECU-
TIVO 

PPA 2012-2015

EDUCAÇÃO CAPITAL HUMANO

Projetos: Olímpico nas Escolas, En-
sino Médio Inovador, Casa do Educa-
dor, Expansão da Gestão com foco em 
Resultados; Expansão do projeto de 
Ampliação da Jornada Escolar, Novas 
Unidades Escolares e Reforma de Uni-
dades Existentes, Ampliação das Esco-
las Técnicas, Definição e implantação 
do modelo de ensino médio que atenda 
as necessidades específicas do ensino 
médio do Estado.

Secretaria de Estado de 
Educação - SEEDUC

1.Gestão Administrativa; 2. Escola Inclusiva; 3. 
Operacionalização e Desenvolvimento da Rede de 
Ensino; 4. Educação para Inclusão Social; 5. Ma-
gistério Atrativo, Qualificado e Valorizado; 6. Quali-
dade no Processo Ensino - aprendizagem; 7. Efeti-
vidade da Gestão Escolar; 8. Padrão de Qualidade 
de Infraestrutura Física da Rede.
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CULTURA, ESPORTE E LAZER CAPITAL HUMANO

CULTURA - 1. Cultura em Ação (pro-
mover cultura); 2. Infraestrtura Cultural 
(implantar e ampliar espaços culturais); 
3. Economia da Cultura (formalecer 
mercado de produção cultural)

Secretaria de Estado de 
Cultura - SEC

1. Cultura e Sociedade. 2. Cultura e gestão; 3. 
Museu e memória; 4. Rio Artes; 5. Rio Patrimônio; 
6.Rio Audiovisual; 7. Rio Leitor. 

(CIENCIA E TECNOLOGIA - NO PLA-
NO DE GOVERNO - OS PROGRAMAS 
FORAM INCLUÍDOS NO ÍTEM EDU-
CAÇÃO)

Secretaria de Estado de 
Ciência e Tecnologia - 
SECT

1. Expansão e Melhoria da Educação Profissio-
nal; 2. Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ; 3. 
Ampliação da Capacidade Instalada para a Rea-
lização de Pesquisa nas Universidades do ERJ; 
5.Pesquisa Rio; 6. Rio Inovação; 7. Capacitação 
do empreendedor; 8. Tecnologias para problemas 
sociais e Núcleos Integrados; 9. Estudos e Pesqui-
sas através da FENORTE; 10. Gestão e Fortaleci-
mento de Atenção à Saúde; 11. Apoio Científico, 
Tecnológico e Institucional; 12. Apoio a estudantes 
carentes; 13. Ampliação e manutenção de cur-
sos Semi-presenciais do Consórcio CEDERJ; 14. 
Apoio ao Ensino, pesquisa e Extensão; 15.  /conso-
lidação e /expansão do Complexo Universitário; 16. 
Melhoria da Qualificação Funcional e de Qualidade 
de vida na UENF; 17. Formação de Professores 
para Educação Básica e Tecnologia; 18.Formação 
de Professores para Educação Básica e tecnoló-
gica; 19. Implantação do Colégio de Aplicação da 
UENF; 20. Apoio, Gestão e Operacionalização de 
Cursos Superiores na Modalidade à Distãncia; 21. 
Formação Continuada de Professores; 22. Ensino 
Médio para Jovens e adultos na Modalidade En-
sino à Distância Semipresencial; 23. Redução da 
Evasão dos Alunos dos Cursos de Graduação e 
Pré-Vestibular; 14. Divulgação Científica; 25. Es-
tabelecimento da Sede ùnica para a Fundação 
CECIERJ; 26. Campus UESO; 27. Nova UESO; 
28. Apoio à Gesstão e Melhoria de Infraestrutura 
da UEZO; 29. Melhoria do Processo de Gestão 
de Riscos e Desastres Naturais (em parceria com 
DRM, Defesa Civil, Simerj); 30. Modernização do 
Serviço de Disseminação de  Dados Metereológi-
cos.; 31. Infraestrutura Básica de Operação (serv. 
metereológicos - SIMERJ)

ESPORTE E LAZER - ênfase na Copa 
do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 
2016 - cumprir prazos com FIFA E COB 
- Infraestrutura com SEOBRAS E Se-
cretaria de Turismo (na época esporte 
e lazer fazia parte da Secretaria de 
Turismo - Programa Atletas por Exce-
lência; Programa Voluntário Olímpico e 
Banco de Oportunidades profissionais; 
Programa de Qualificação, Programa 
Cidade Olímpica; Praças da Juventude; 
Programas para esportes pouco desen-
volvidos

Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer – SEEL

1. Fortalecimento dos Esportes no Estado do RJ; 
2. Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e pa-
raolímpicos Rio 2016.

TURISMO - na ocasião Esporte e Lazer 
faziam parte da Secretaria de Turismo 
- Programa Rio, Estado Alegria, Pulsei-
ras de Pictogramas; Rio Passaporte; 
Rio Passaporte

Secretaria de Estado de 
Turismo - SETUR

1. Programa Nacional de Desenvolvimento do Tu-
rismo - PRODETUR - RJ (órgão gestor em parceria 
com Secretaria de Obras, Transporte e Ambiente); 
2. Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio 
de Janeiro

PLANO DE GOVERNO - propostas 
de PROGRAMAS do candidato SER-

GIO CABRAL

MACRO ÁREAS DE PLA-
NEJAMENTO

PROGRAMAS SETORIAIS DO PODER EXECU-
TIVO 

PPA 2012-2015
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ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA

1. Programa Políticas de ação social 
nas UPPs; 2. Redução da Pobreza e 
Desenvolvimento Social Sustentável; 3. 
Políticas de Assistência social de mé-
dia e alta complexidade; 4. Programa 
Defesa e promoção dos Direitos Huma-
nos; 5. Programa Suporte à política de 
investimento e gestão municipal

Secretaria de Estado de 
Assistência Social e Direi-
tos Humanos – SEASDH 

1. Proteção Social Básica de Assistencia Social; 
2. Proteção Social Especial de Assistência Social; 
3. Segurança Alimentar e Nutricional; 4. Promo-
ção e Proteção da Criança e do Adolescente; 5. 
Atendimento Social à População Adulta; 6. Isen-
ção de Pagamento nos Transportes Coletivos; 7. 
Programa Morar Seguro - Estratégia Habitacional 
e de desenvolvimento urbano do ERJ (em parceria 
com Secretaria de Obras); 8. Promoção e defesa 
dos Direitos Humanos e Cidadania (em parceria 
com ALERJ); 9. Desenvolvimento Social dos Ter-
ritórios; 10. Programa Gestão Legal; 11. Programa 
estadual de Erradicação da Pobreza Extrema do 
RJ - Renda Melhor.

SEGURANÇA CIDADANIA

Estabelecidas 4 metas globais: redu-
ção de índice de homicídio doloso, rou-
bo de veículos, índice de roubos de rua 
e índice de latrocínio além de beneficiar 
600 mil pessoas com as UPPs. 
Estabelecidas 10 diretrizes estratégi-
cas: política de pacificação, eficiência 
das polícias, valorização policial, com-
bate à corrupção, Adesão dos Públicos; 
Gestão, Modernização Tecnológica, In-
tegração das Polícias, Grandes Even-
tos e Ampliação das Casas de Custó-
dias

Secretaria de Estado de 
Segurança – SESEG

1. Gestão Administrativa; 2. Gestão da Segurança 
Pública; 3. Programa Dedicação Integral ao Cida-
dão; 4. Programa Polícia Pacificadora; 5. Progra-
ma Integração de Segurança pública; 6. Grandes 
Eventos

CIDADANIA

 Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciá-
ria – SEAP

1. Sistema penitenciário estruturado

CAPITAL HUMANO

 Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda – SE-
TRAB

1.Política Pública Estadual de Trabalho e Renda

PLANO DE GOVERNO - propostas 
de PROGRAMAS do candidato SER-

GIO CABRAL

MACRO ÁREAS DE PLA-
NEJAMENTO

PROGRAMAS SETORIAIS DO PODER EXECU-
TIVO 

PPA 2012-2015

SAÚDE QUALIDADE DE VIDA
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Atendimento primário emergencial 
- aquisição de 120 viaturas  SAMU E 
GSE; atendimento secundário-novas 
clínicas e centros de referência: clínica 
da família na Gestão comp.; C.R. a Hi-
pertensão e Diabete na Gestão Comp.; 
Clinica da Mãe no sistema de Gestão; 
C.R. de AIDS na Gestão Comp.; Cetrno 
Diag, Precoce de câncer (5 centros re-
gionais até 2013); /centros de Poltrau-
ma em S. Gonçalo e D. Caxias; no Rio 
Centro de Pesquisa do Envelhecimen-
to e Centro de Pesquisa do Crack em 
Gestão Compartilhada. Para o Setor 
Terciário implantação de rede de hos-
pitais de referencia em municípios se-
lecionados.

Secretaria de Estado de 
Saúde – SES

1. Assistência Farmaceutica; 2. Gestão e Forta-
lecimento de Atenção à Saúde; 3. Controle de 
Doenças e Promoção de Saúde; 4. Prevenção e 
Controle de Endemias; 5. Gestão de Educação em 
Saúde; 6. Assistência Pré-Hospitalar (UPAS 24 ho-
ras implantadas); 7. Assistência Hospitalar e Am-
bulatorial nas Unidades próprias; 8. Rio Imagem; 
9. fortalecimento da Gestão do SUS e da Participa-
ção Social; 10. Expansão do Complexo Científico; 
11. Expansão do Complexo Industrial; 12. Apoio a 
Programas de Saúde.

 Secretaria de Estado de 
Defesa Civil – SEDEC

1. Ampliação da /capacidade de Atendimento de 
Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros para 
Redução de desastres.

MEIO AMBIENTE QUALIDADE DE VIDA

10 metas globais: encerrar lixões e ter 
10% de resíduos reciclados, 60% de 
cobertura do tratamento de esgotos, 
ampliar conectividade estrutura dos 
fragmentos da mata atlântica de 15 
para 17%, nova cultura ambiental com 
educação ambiental no currículo esco-
lar, pactuar e implementar desenvolvi-
mento econômico de baixo carbono e 
mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas, licenciamento controle e 
monitoramento ambiental compatíveis 
com o dinamismo economico, qualida-
de do ar dentro dos padróes da OMS 
durante a COPA, alcançar 100 km de 
rios dragados com margens desocupa-
das e recuperadas; sistemas lagunares 
despoluídos e principais passivos am-
bientais solucionados.
Programas: 1.fortalecimento do sis-
tema de gestão ambiental e monitora-
mento; 2.recuperação ambiental e con-
trole da poluição; 3. áreas protegidas e 
biodeversidade; 4. Educação Ambiental 
e 5. Implementação da política estadual 
de Mudanças Climáticas.

Secretaria de Estado do 
Ambiente – SEA

1. Programa Nacional de Desenvolvimento do Tu-
rismo - PRODETUR-RJ; 2. Pacto pelo Saneamen-
to - RIO MAIS LIMPO; 3. Pacto pela Preservação 
da Biodiversidade; 4. Revitalização e Conserva-
ção de Lagoas e Baías; 5. Saneamento Básico; 6. 
Fortalecimento Institucional; 7. Gestão de Recur-
sos Hídricos; Economia Verde e Baixo Carbono; 
8. Economia Verde e Baixo Carbono; 9. Controle 
de Inundações e Recuperação de áreas Degrada-
das; 10. Articulação Institucional e Comunicação 
Ambiental; 11. Educação Ambiental e Gestão par-
ticipativa; 12. Modernização do Sistema Estadual 
do Meio Ambiente; 13. Programa de Saneamento 
Ambiental dos municípios do Entorno da Baía de 
Guanabara.

CEDAE – Água Para Todos, nas obras 
do PAC: Melhorias no saneamento 
como ampliação das áreas de Água e 
Esgoto, sistema de esgotamento sani-
tário, redes de água potável.
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ANEXO 3 - DADOS E FONTES DE DADOS UTILIZADOS NOS 
DIAGNÓSTICOS PPA 2012-2015  

FONTE

IBGE - PIM 
IBGE-2002-2010
PME 2002-2010
PME 2002-2010
RAIS E CAGED - TEM - 2002-
2010

IBGE - CONTAS NACIONALIS

IBGE - CONTAS NACIONAIS 

IBGE - CONTAS NACIONAIS 

IBGE - CONTAS REGIONAIS 
DO BRASIL E IPEA DATA 
PROJEÇÕES DO BALANÇO 
DE PAGAMENTOS - BANCO 
CENTRAL

DADOS E FONTES DE DADOS DO PPA 2012-2015

CENÁRIO MACRO ECONÔMICO E ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMEENTO

EVOLUÇÃO DO ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS

PIB PERCAPITA 2000-2010 - RIO, SUDESTE, BRASIL

CARACTERIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES - DADOS E INDICADORES

PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL - INDÚSTRIA EXTRATIVA, TRANSFORMAÇÃO
PESQUISA MENSAL DO COMERCIO
TAXA DE DESOCUPAÇÃO RIO, REGIÃO SUDESTE, BRASIL

PIB BRASIL 2000-2010

TAXA DE CRESCIMENTO - PIP PERCAPITA ABSOLUTO, RIO, SUDESTE BRASIL  2008

EVOLUÇÃO DO VALOR ADICIONADO BRUTO E TAXA DE CRESCIMENTO RIO, SUDESTE, 
BRASIL,2002- 2008

IED - INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETO

RENDIMENTO MÉDIO REAL DO TRABALHO PRINCIPAL RIO, SUDESTE BRASIL
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FONTE

DEMONSTRATIVOS FISCAIS E 
FINANCEIROS: BALANÇOS, RELATÓRIOS 
DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL -  
STN E SEFAZ-RJ

STN E SEFAZ-RJ

PME 2002-2010

PME 2002-2010

SEFAZ-RJ

IBGE 2010

DETRAN

SEFAZ-RJ

IBGE - CONTAS NACIONAIS 

IBGE - CONTASREGIONAIS DO BRASIL E 
IPEA DATA 
STN
INEP - 2008
STN
RIO PREVIDÊNCIA
STN,SEFAZ RJ 
IBGE

DCL/RCL

STN

STN E TRIBUNAIS DE CONTAS

STN, SEFA-RJ

TAXA DE DESOCUPAÇÃO RIO, REGIÃO SUDESTE, BRASIL

DADOS E FONTES DE DADOS DO PPA 2012-2015

FINANÇAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CARACTERIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES-  DADOS E INDICADORES

ANÁLISE DO DESEMPENHO FISCAL 2003-2010

COMPOSIÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2003-3010

RENDIMENTO MÉDIO REAL DO TRABALHO PRINCIPAL RIO, 
SUDESTE BRASIL

ARRECADAÇÃO DO ICMS RJ - 2003-2010

IPVA

ITCD - IMPOSTO CAUSA MORTIS E DOAÇÕES
RECEITAS CORRENTES - TRIBUTÁRIA, INTERGOVERNAMENTAIS E 
OUTRAS RECEITAS 2003-2010

INVESTIMENTOS / RECL - 2003-2010

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS E FINANCIAMENTO DOS 
INVESTIMENTOS 2003/2011

IED - INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETO

ARRECADAÇÃO DO ICMS DOS PRINCIPAIS SETORES RJ-2003-2010

FUNDEB
ROYALTIES/RCL NO ERJ
RIO PREVIDENCIA
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS - 2003-3010
IPCA

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL 2003-2010

RELAÇÃO ENTRE A DÍVIDA CONSOLIDADA LíQUIDA E A RECEITA 
CORRENTE LíQUIDA - 2003-2010

EVOLUÇÃO DO VALOR ADICIONADO BRUTO E TAXA DE 
CRESCIMENTO RIO, SUDESTE, BRASIL,2002- 2008

FONTE

RENAI - MIN. DESENVOLVIMENTO, 
INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR - MDIC

STN E SEFAZ-RJ

DADOS E FONTES DE DADOS DO PPA 2012-2015
OPORTUNIDADES E PARCERIAS

CARACTERIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, DADOS E 
INDICADORES

RELATÓRIO DE ANUNCIO DE PROJETOS DE 
INVESTIMENTOS. - 2010

DECISÃO RIO 2011-2013
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FONTE

CAMARA FEDERAL

IBGE - CONTAS NACIONAIS 
IBGE -CENSOS DEMOGRÁFICOS
RAIS
FINBRA/STN
FIRJAN
MEC 2009
SEDEIS

INVESTI RIO

IBGE - CONTASREGIONAIS DO 
BRASIL E IPEA DATA 
STN
PESAGRO RIO

POPULAÇÃO 2000-2010

DADOS E FONTES DE DADOS DO PPA 2012-2015

DIMENSÃO TERRITORIAL DO PLANEJAMENTO

CARACTERIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, DADOS E INDICADORES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - 
5.10.1988
PIB PERCAPTA 2000-2010

EVOLUÇÃO DO VALOR ADICIONADO BRUTO E TAXA DE 
CRESCIMENTO RIO, SUDESTE, BRASIL,2002- 2008
IED - INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETO
PLANO DIRETOR DA PESAGRO 2010-2013

EMPREGO FORMAL RIO DE JANEIRO 2000-2009
RECEITA CORRENTE LIQUIDA E ROYALTIES/RCC
INDICE FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - IFDM - 2007
IDEB - 2009
INVESTIMENTOS FUTUROS - 2011
POLOS ECONÔMICOS DO RIO DE JANEIRO - AGENCIA DE 
FOMENTO DO ERJ - 2010
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ANEXO 4 - DADOS E FONTES DE DADOS UTILIZADOS MACRO-ÁREAS/
SECRETARIAS

FONTE
PLANEJAMENTO (SEPLAG)

SEPLAG
SEFAZ
SEFAZ

AGRICULTURA (SEAPEC)

EMATER/SEAPEC
SEAPEC

PROGRAMA DE FOMENTO AGROPECUÁRIO PEFATE E SEAPEC
PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO PNCF
PROGRAMA RIO GENETICA DEFESA SANITÁRIA - SEAPEC
CADASTRO DE PROPRIEDADES RURAIS CENSO AGRO/EMATER/SEAPEC

DEFESA SANITÁRIA - SEAPEC
EMATER-RIO

PESAGRO RIO

GESPI/SEGOV
GESPI/SEGOV

GESPI/SEGOV

DEMONSTRATIVOS FISCAIS E 
FINANCEIROS -  STN E SEFAZ-RJ
STN E SEFAZ-RJ
PME 2002-2010
PME 2002-2010
SEFAZ-RJ
IBGE 2010
DETRAN
SEFAZ-RJ

IBGE - CONTAS NACIONAIS 

IBGE - CONTASREGIONAIS DO 
BRASIL E IPEA DATA 
STN
INEP - 2008
STN
RIO PREVIDÊNCIA
STN,SEFAZ RJ 
IBGE
DCL/RCL

STN

STN E TRIBUNAIS DE CONTAS
STN, SEFA-RJ

CASA CIVIL
CASA CIVIL
CASA CIVIL
CASA CIVIL
PROCOM RJ
DETRAN-RJ
DETRAN-RJ
DETRAN-RJ
LOTERJ
CASA CIVIL
CASA CIVIL

JUCERJA
MIN.FAZENDA/STN E IBGE
FIRJAN-DECISÃO RIO
IETS - MICRODADOS PNAD
CAGED
MIN FAZENDA, STN, AEQUUS 
CONSULTORIA, IBGE E CEPERJ

TAXA DE DESEMPREGO ESTADUAL, POR ANO E SUDESTE
SALDO DE EMPREGOS FORMAIS NO ERJ

RECEITA PÚBLICA MUNICIPAL PER CAPITA NO ERJ POR REGIÃO DE GOV E MUN

PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM TI E COMUNICAÇÃO (REGISTROS ADM)
PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS (REGISTROS ADM)

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDEIS)

EMPRESAS ABERTAS POR ANO NO ERJ
INVESTIMENTO PÚBLICO PER CAPITA, POR ANO E SUDESTE
INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS PREVISTOS PARA O ERJ

PROGRAMA  DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA OFICIAL (REGISTRO ADM.)
NÚMERO DE RECLAMAÇÕES FORMALIZADAS NO PROCOM-RJ
NUMERO DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO EXPEDIDAS
NÚMERO DE VEÍCULOS LICENCIADOS
NÚMERO DE CARTEIRAS EXPEDIDAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL-(REGISTROS ADM)
NÚMERO DE BILHETES ADQUIRIDOS E PREMIADOS (REGISTROS ADM)

INVESTIMENTOS / RECL - 2003-2010
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS E FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS 2003/2011

CASA CIVIL (CASACIVIL)

PROGRAMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES (REGISTROS)
PROGRAMA DE COORDENAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL (REGISTROS ADM.)
PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO (REGISTROS ADM.)

ROYALTIES/RCL NO ERJ
RIO PREVIDENCIA
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS - 2003-3010
IPCA
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL 2003-2010
RELAÇÃO ENTRE A DÍVIDA CONSOLIDADA LíQUIDA E A RECEITA CORRENTE LíQUIDA - 
2003-2010

IPVA
ITCD - IMPOSTO CAUSA MORTIS E DOAÇÕES
RECEITAS CORRENTES - TRIBUTÁRIA, INTERGOVERNAMENTAIS E OUTRAS RECEITAS 
2003-2010
EVOLUÇÃO DO VALOR ADICIONADO BRUTO E TAXA DE CRESCIMENTO RIO, SUDESTE, 
BRASIL,2002- 2008
IED - INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETO
FUNDEB

ANÁLISE DO DESEMPENHO FISCAL 2003-2010

COMPOSIÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2003-3010
TAXA DE DESOCUPAÇÃO RIO, REGIÃO SUDESTE, BRASIL
RENDIMENTO MÉDIO REAL DO TRABALHO PRINCIPAL RIO, SUDESTE BRASIL
ARRECADAÇÃO DO ICMS RJ - 2003-2010
ARRECADAÇÃO DO ICMS DOS PRINCIPAIS SETORES RJ-2003-2010

SISTEMA DE GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 2007-2011
VISTORIAS ANUAIS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÍNDICE DE CONTROLE DE DESPESA COM PESSOAL 

PROGRAMA RIO RURAL MUNIC/ MICROBACIAS

UNDICADORES DE INFRAESTRUTURA, GESTÃO ADMINISTRATIVA, SERVIÇOS, 
EQUIPAMENTOS, GESTÃO DE PESSOAS

FAZENDA (SEFAZ)

ESTABELECIMENTOS RURAIS

GUIA DE TRANSITO ANIMAL
PROGRAMA ESTRADA DE PRODUÇÃO
PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA AGROPECUÁRIA

GOVERNO (SEGOV)

ECONOMIA E GESTÃO
 INFORMAÇÕES E INDICADORES UTILIZADOS NO PPA 2012-2015

ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE METAS FÍSICAS DO PPA
CAPACIDADE OPERACIONAL DA DESPESA
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FONTE
OBRAS (SEOBRAS)

CENSO 2010
DER 2010
SNIS 2008

SUPERVIA/ANUARIO CEPERJ
BARCAS S/A/ANUÁRIO CEPERJ
DETRO/ ANUÁRIO CEPERJ
METRO/ ANUÁRIO CEPERJ
ANUÁRIO CEPERJ/ABIH-RJ
SETRANS
SEFAZ

INFOPESCA
REGISTRO GERAL DE PESCA
MIN PESCA
MIN ESCA

PNAD 2007
FNHIS
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

HABITAÇÃO (SEH)

DEFICIT DE UNIDADES HABITACIONAIS
NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS
DEFICIT HABITACIONAL
INADEQUAÇÃO HABITACIONAL

INVESTIMENTOS EM TRASPORTES POR TIPO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL ABASTECIMENTO E PESCA (SEDRAP)

CONSUMO DE PESCADO NO ERJ - 2010
NÚMERO DE PESCADORES ARTESANAIS
PESCADO DE AQUICULTURA MARINHA E CONTINENTAL
NÚMERO DE PRODUTORES DE PESCADO EM CATIVEIRO

NUMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR TRENS
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR BARCAS
NUMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ÔNIBUS
NUMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR METRO
NÚMERO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS POR TIPO
NÚMERO DE BILHETES ÚNICO INTERMUNICIPAL DA RMRJ EMITIDOS

INFRAESTRUTURA
 INFORMAÇÕES E INDICADORES UTILIZADOS NO PPA 2012-2015

POPULAÇÃO REGIÃO METROPOLITANA
MALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA
SANEAMENTO BÁSICO

TRANSPORTE (SETRANS)
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FONTE

SEC
SEC

MINC

SEEL
SEEL
SEEL
SEEL
SEEL

SEEL

SEEL
SEEL

CONEXÃO EDUCAÇÃO
CONEXÃO EDUCAÇÃO
CONEXÃO EDUCAÇÃO
CONEXÃO EDUCAÇÃO
CONEXÃO EDUCAÇÃO
CONEXÃO EDUCAÇÃO

CONEXÃO EDUCAÇÃO

CONEXÃO EDUCAÇÃO
CONEXÃO EDUCAÇÃO
SEPLAG/SUPGP/SEEDUC
SEPLAG/SUPGP/SEEDUC
SEPLAG/SUPGP/SEEDUC
SEPLAG/SUPGP/SEEDUC
SUPLAN/SEEDUC
SUPLAN/SEEDUC
SEEDUC

MEC/INEP

MEC/INEP

ANUÁRIO ESTATÍSTICO - MIN TUR.

INFRAERO

PIER MAUÁ S/A

ANUÁRIO CEPERJ/ABIH-RJ
CEPERJ/CADASTUR-MIN.TUR/RAIS - 
MTE
CADASTUR

MINISTÉRIO DO TURISMO/FGV

CVT/SECT
FAETEC
UERJ, UESO E UENF
UERJ, UESO E UENF
UERJ, UESO E UENF
MEC
CECIERJ
FAPERJ
FAPERJ

RANKING DO MEC - INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR
NÚMERO DE ALUNOS DO CECIERJ POR CURSO
NÚMERO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA FAPERJ
PROJETOS APROVADOS PELA FAPERJ

CIENCIA E TECNOLOGIA (SECT) 

NÚMERO DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT
NUMERO DE ALUTOS DA FAETEC POR TIPO DE CURSO
NÚMERO DE ALUNOS DA UERJ, UESO E UENF
NÚMERO DE MATRÍCULAS NA UERJ, UESO E UENF
NÚMERO DE CONSLUÍNTES POR CURSO NA UERJ, UESO E UENF

ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE DO TURISMO NACIONAL DOS 65 DESTINOS INDUTORES DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. PERIODICIDADE ANUAL.

UNIDADES ESCOLARES MUNICIPALIZADAS - FEV/88 A MARÇO 2011
AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA REDE EM 25 ITENS

AGRPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES (DIRETORES REGIONAIS PEDAGÓGICOS E 
REGIONAIS ADMINISTRATIVOS

RANKING DO IDEB - ENSINO FUNDAMENTAL I , II E MÉDIO
TURISMO (SETUR)

FLUXO DE ENTRADA DE TURISTAS ESTRANGEIROS NA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO. 
PERIODICIDADE ANUAL
TAXA DE DESEMBARQUES INTERNACIONAIS. FONTE: EMPRESA BRASILEIRA DE 
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. PERIODICIDADE MENSAL
FLUXO DE PASSAGEIROS E DE ATRACAÇÕES NO TERMINAL INTERNACIONAL DE 
CRUZEIROS DO PIER MAUÁ NA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO. PERIODICIDADE ANUAL
TAXA DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA NA CAPITAL DO RJ. PERIODICIDADE ANUAL;
NÚMERO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
PERIODICIDADE ANUAL
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO ERJ.

UNIDADES ESCOLARES COMPATILHADAS - ABRIL 2011

GRÁFICO ALUNOS SEGUNDO ENSINO MÉDIO -2011
GRÁFICO ALUNOS EJA SEGUNDO ENSINO FUNDAMENTAL,  (1 A 5 SÉRIE) 2011
GRÁFICO ALUNOS EJA SEGUNDO ENSINO FUNDAMENTAL,  (6 A9 5 SÉRIE) 2011
GRÁFICO ALUNOS EJA SEGUNDO ENSINO MÉDIO - 2011
GRAFICO ALUNO EDUCAÇÃO ESPECIAL, CURSO NORMAL, PROFISSIONALIZANTE, EJA 
SEMIPRESENCIAL - 2011
GRAFICO DOCENTE II ENSINO FUNDAMENTAL (1 A 5 SÉRIE) - 2011
GRAFICO DOCENTE I ENSINO FUNDAMENTAL (5 A 9 SÉRIE) - 2011
GRATIFICAÇÃO POR LOTAÇÃO PRIORITÁRIA - FEV 2011 GLP - 2011
ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO REGULAR-ABRIL 2010
ESCOLAS QUE OFERTAM EJA-ABRIL 2010
ESCOLAS QUE OFERTAM OUTRAS MODALIDADES DE ENSINO - ABRIL 2010

GRÁFICO ALUNOS SEGUNDO ENSINO FUNDAMENTAL,  (6 A 9 SÉRIE)  - 2011

ESPORTE E LAZER (SEEL)

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ESPORTE E LAZER POR TIPO 
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - ANUAL - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL.
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - ANUAL - CONVENIOS E PARCERIAS
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - ANUAL- PROGRAMAS
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - ANUAL - EVENTOS
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - ANUAL - INSTITTUIÇÕES E 
EQUIPAMENTOS
INDICADOR DE PERMANÊNCIA NO ESTADO -PERIODICIDADE TRIMESTRAL
INDICADOR DE BOAS PRATICAS APRESENTADAS - PERIODICIDADE SEMESTRAL

EDUCAÇÃO (SEEDUC)

GRÁFICO ALUNOS SEGUNDO ENSINO FUNDAMENTAL,  (1 A 5 SÉRIE) -  2011

FREQUENCIA A MUSEUS, CINEMAS, EXPOSIÇÕES DE ARTE, ESPETACULO DE DANÇA, 
BIBLIOTECAS

CAPITAL HUMANO
 INFORMAÇÕES E INDICADORES UTILIZADOS NO PPA 2012-2015

CULTURA (SEC)

CAPTAÇÃO DE RECURSOS - 2010
EQUIPAMENTOS CULTURAIS ADMINISTRADOS PELO ESTADO
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FONTE

PME/IBGE
PME/IBGE
PME/IBGE

SEASDH

MDS SAGI

  IDF - INDICE DE DESENV FAMILIAR ESTADUAL - VULNERABILIDADE SOCIAL MDS SAGI
IBGE/CEPERJ ANUÁRIO
PNAD/CENSO
PNAD/CENSO
PNAD/CENSO
DATASUS
DATASUS
SAGI/MDS

ADM. PENITENCIÁRIA
FORUM DE SEG PÚBLICA

ISP

ISP

ISP

ANUÁRIO DO FORUM DE SEGURANÇA PÚBLICA
SEGURANÇA (SESEG)

LETALIDADES VIOLENTAS (HOMICIDIO DOLOSO, LATROCÍNIO, LESÃO CORPORAL 
DOLOSA SEGUIDA DE MORTE E AUTO DE RESISTÊNCIA) POR 100 MIL HABITANTES POR 
MÊS
ROUBOS DE RUA (TRASEUNTES, CELULAR, EM COLETIVO) POR 100 MIL HABITANTES , 
POR MÊS
ROUBO DE VEÍCULOS POR MÊS

RENDIMENTO MÉDIO REAL EFETIVAMENTE RECEBIDO NO TRABALHO PRINCIPAL (R$).
TAXA DE MORTALIDADE MATERNA. FONTE: DATASUS. PERIODICIDADE ANUAL
TAXA DE MORTALIDADE MATERNA. FONTE: DATASUS. PERIODICIDADE ANUAL
INDICE DE ENVELHECIMENTO FAMILIAR - IDF - 2010

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA (SEAP)

PRESOS POR VAGAS EXISTENTES NO SISTEMA PRESIONAL DO ERJ POR ANO

ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (SEASDH)

FAMÍLIAS COM RENDA PER CAPITA DE $ 0,00 A $ 70,00. FONTE: CAD. ÚNICO DO BF
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À 
FAMÍLIA - PAIF. PERIODICIDADE ANUAL

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE GINI (POR MUNICÍPIOS PERIODICIDADE DECENAL. 
TAXA DE DESOCUPAÇÃO NA SEMANA DE REFERÊNCIA POR GÊNERO
TAXA DE DESOCUPAÇÃO NA SEMANA DE REFERÊNCIA POR IDADE

CIDADANIA
 INFORMAÇÕES E INDICADORES UTILIZADOS NO PPA 2012-2015

TRABALHO (SETRAB)

PESQUISA MENSAL DE EMPREGO 2002-2010
TAXA DE DESOCUPAÇÃO NA SEMANA DE REFERENCIA POR GENERO E POR IDADE
RENDIMENTO MÉDIO MENSAL EFETIVAMENTE RECEBIDO NO TRABALHO PRINCIPAL

FONTE

SEA/CEPERJ - ICM ECOLOGICO E 
PACTO PELO SANEAMENTO E 
CEDAE
SEA/CEPERJ - ICM ECOLOGICO E 
PACTO PELO SANEAMENTO E 
CEDAE
SEA/CEPERJ - ICM ECOLOGICO E 
PACTO PELO SANEAMENTO E 
CEDAE
INEA - GERENCIA DE QUALIDADE 
DA ÁGUA
SEA/SUBS DE ECONOMIA LIMPA
INEA - DIR LICENCIAM. AMBIENTAL
INEA - DIR RECUPERAÇÃO AMB.
SEA/INEA

DEFESA CIVIL / CORPO DE 
BOMBEIROS

MS/DATASUS

DATASUS

DATASUS

DATASUS
DATASUSTAXA DE MORTALIDADE INFANTIL - PERIODICIDADE ANUAL

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PERÍCIA, PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA E 
SALVAMENTO, PRESTAÇÃO DE SOCORROS NOS CASOS DE INUNDAÇÕES, 

SAÚDE (SES)

CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
PERCENTUAIS E TAXAS DE INTERNAÇÃO POR COONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO 
PRIMÁRIO POR REGIÕES DE SAÚDE - RJ - 2010 - PERIODICIDADE ANUAL
PRINCIPAIS CAUSAS DAS INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO 
PRIMÁRIA POR CAUSAS - PERIODICIDADE ANUAL
TAXA DE MORTALIDADE MATERNA - PERIODICIDADE ANUAL

DEFESA CIVIL (SEDEC)

QUALIDADE DE VIDA
 INFORMAÇÕES E INDICADORES UTILIZADOS NO PPA 2012-2015

AMBIENTE (SEA)

POPULAÇÃO SERVIDA POR SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

LIXOS DESATIVADOS E REMEDIADOS

ATERROS SANITÁRIOS CONSTRUÍDOS

INDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

NÍVEIS PER CAPITA DE EMISSÃO DE CARBONO
TEMPO MÉDIO DE EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS
POPULAÇÃO REMOVIDA DE ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL
CORPOS D´ÁGUA DESASSOREADOS E RECUPERADOS
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ANEXO 5

MODELO DE QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO

Título da Pesquisa:
Planejamento e Gestão Governamental na Esfera Estadual: uma análise comparativa dos pro-
cessos, conteúdos e sistemas de acompanhamento dos PPAs

Coordenação Estadual – Maria Alice Machado de Carvalho

Email – maria.alice@ceperj.rj.gov.br – Telefone: 2334-7302

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA

IDENTIFICAÇÃO DO ESPECIALISTA

NOME –
FUNÇÃO – ÓRGÃO - 

quanto ao processo de elaboração do PPA: 

 (i)  Como se estrutura o sistema responsável pela atividade (ou qual é sua localização 
institucional)? 

 (ii)  como “nascem” os planos, ou seja, quais são os elementos críticos para entender a 
lógica de sua construção e suas principais características? 

 (iii)  apresentar a visão/interpretação do especialista sobre como nasce o planejamento 
governamental e sua experiência no setor

 (iv)  falar a origem do PPA DO ESTADO – seus elementos críticos e principais características

 (v)  quem são os atores envolvidos no processo no âmbito do governo (quais suas 
atribuições e qual é a capacidade de coordenação e harmonização existente entre 
os mesmos)?

 (vi)  como se dá a participação da alta direção? 

 (vii) qual a natureza da participação da sociedade civil e de atores representativos da 
iniciativa privada e quais os canais ou instrumentos instituídos para tal participação? 
Existe algum arranjo formal com vistas à regionalização da participação? 

 (viii)  caso não tenha sido implantada a regionalização falar sobre perspectivas.

 (ix)  existe apoio/suporte de consultoria externa (de que natureza e com qual finalidade/
atribuição)?

 (x)  Qual a relação do PPA com o planejamento de longo prazo (caso exista) e, 
especificamente, com a proposta de plano de governo (apresentada no processo 
eleitoral)? 

 (xi)  qual a natureza da relação com a Assembléia Legislativa? Como se dá a discussão 
do plano (qual o arranjo/formato estabelecido) e a abertura para a participação da 
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sociedade civil?

 (xii)  o ciclo de gestão do PPA prevê alguma sistemática de revisão da programação 
proposta (se sim, quais os parâmetros que a informam, quem participa etc)? 

quanto ao conteúdo:

 (xiii)  quais são os conceitos e princípios gerais (ou diretrizes) que estruturam e informam 
a concepção do plano? 

 (xiv)  Qual a abrangência do PPA do Estado do Rio de Janeiro e sua compatibilização

 (xv)  quais as prioridades definidas no plano e qual a lógica ou sistemática decisória de 
priorização? Como estas prioridades se expressam no plano (objetivos estratégicos, 
programas com tratamento diferenciado etc)?

 (xvi)  quais as categorias analíticas utilizadas no plano (programas-ação, programas 
temáticos, outras)?

 (xvii)  quais são os eixos que estruturam o documento e como estes eixos se articulam aos 
macro-objetivos do plano?

 (xviii) quais os atributos das políticas públicas contemplados no plano (metas física e 
financeira, público alvo, regionalização, produto a ser entregue à sociedade, órgão 
responsável etc)? 

SOMENTE PARA AS SECRETARIAS – COMO AS PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS DA 
SUA SECRETARIA ESTÃO CONTEMPLADAS/EXPRESSAS NO PPA 

quanto ao sistema de monitoramento: 

 (xix)  como se estrutura o sistema e qual é sua localização institucional?

 (xx)  quais os atores relevantes na sistemática de monitoramento?

 (xxi)  quais as funções que orientam a concepção e o funcionamento do sistema e qual 
sua capacidade de contribuir para a gestão integrada do plano?

 (xxii)  qual o nível de desagregação das informações produzidas pelo sistema (unidade 
mínima de análise e como se articulam as informações referentes a desempenho 
físico e financeiro? 

 (xxiii)  há diferenciação entre monitoramento de programas (ou ações) prioritários e os 
demais programas (ou ações)? 

 (xxiv)  quais as ferramentas tecnológicas desenhadas e em uso no sistema e qual o grau de 
abertura do sistema à sociedade potencializada (ou permitida) por tais ferramentas? 

 (xxv)  qual o grau de utilização das informações geradas pelos usuários potenciais e seus 
impactos sobre a gestão? 

APRESENTAR ASPECTOS/EXEMPLOS DE TRANSVERSALIDADE/COORDENAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO NO PPA
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ANEXO 6 –  ROTEIRO DE ENTREVISTA NA COMISSÃO SETORIAL DE 
SAÚDE

     

Título da Pesquisa:

Planejamento e Gestão Governamental na Esfera Estadual: uma análise comparativa 
dos processos, conteúdos e sistemas de acompanhamento dos PPAs

Coordenação Estadual – Maria Alice Machado de Carvalho

Email – maria.alice@ceperj.rj.gov.br – Telefone: 2334-7302

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA

IDENTIFICAÇÃO DO ESPECIALISTA
NOME – 
FUNÇÃO - 
ÓRGÃO – 

quanto ao processo de elaboração do PPA: 

 (i)  Como se estrutura na Secretaria de Saúde, o sistema responsável pela atividade de 
Planejamento (ou qual é sua localização institucional)? 

 (ii)  Qual a avaliação/ implementação da nova estratégia proposta pela SEPLAG/SUBPL 
para a elaboração do PPA 2012/2015 (rede de planejamento: Comissão Central e 
Comissão Setorial)?

 (iii)  Quem são os atores envolvidos na Secretaria com o planejamento (quais suas 
atribuições e qual é a capacidade de coordenação existente entre os mesmos)?

 (iv)  Como se dá a participação do Secretário? 

 (v)  No diagnóstico da saúde no Estado foi destacado o novo perfil de morbimortalidade 
do Estado, registrando as mudanças demográficas marcadas pelo envelhecimento 
progressivo da população versus uma acentuada queda da fecundidade (previsão 
de queda nas internações por partos;); Quais ações incluídas no PPA que estão 
relacionadas a esta questão?

 vi)  Falar sobre o Conselho Estadual de Saúde; sua constituição; se é paritário; o grau 
de participação da sociedade civil nas discussões do Conselho. Suas resoluções 
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são absorvidas pelo planejamento? Existe algum arranjo formal com vistas à 
regionalização da participação? 

 (vii)  Existe apoio/suporte de consultoria externa de planejamento (de que natureza e 
com qual finalidade/atribuição)?

 (viii)  Qual a relação do PPA com o planejamento de longo prazo (caso exista) na saúde?

 (xix)  Qual a natureza da relação com a Assembleia Legislativa? 

 (x)  Como se dá o monitoramento do PPA na Secretaria?  Quantos técnicos estão 
envolvidos com a tarefa. O acompanhamento é feito pelo SIPLAG?  Existem outros 
instrumentos?

quanto ao conteúdo:

 (xi)  Quais são os conceitos e princípios gerais (ou diretrizes) que estruturaram e 
informaram o último PPA?

 (xii)  Quais as prioridades definidas no PPA 2012-2015. Elas foram revistas em 2012?  Qual a 
lógica ou sistemática decisória de priorização? Como estas prioridades se expressam 
no plano (objetivos estratégicos, programas com tratamento diferenciado etc)?

 (xiii)  O PPA apresenta intersetorialidade? Em que programas e Ações? Como as principais 
políticas públicas na sua secretaria estão contempladas no PPA? 

quanto ao sistema de monitoramento: 

 (iv)  Quais os atores relevantes na sistemática de monitoramento?

 (xv)  Existe apuração sistemática dos índices que envolvem os indicadores da saúde? Qual 
a articulação desse trabalho com o monitoramento da execução dos programas do 
PPA? 

 (xvi)  Há diferenciação entre monitoramento de programas (ou ações) prioritários e os 
demais programas (ou ações)? 

 (xvii)  Qual o grau de abertura do sistema à sociedade sobre as ações da Secretaria?
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ANEXO 7 - EMENDAS PARLAMENTARES AO PPA 2012-2015 SEGUNDO PROGRAMA, 
AÇÃO, TIPO DA EMENDA, PRODUTO E PARTIDO

Programa Ação Tipo da Emenda Produto Partido

Fortalecimento do Es-
porte no Estado do Rio 
de Janeiro

Fortalecer a partici-
pação feminina

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Participação da 
mulher no esporte 
ampliada

PT

Qualidade no Processo 
Ensino- Aprendizagem

Educação para a 
igualdade

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Projeto de educa-
ção não sexista 
realizado

PT

Gestão de segurança 
pública

Ampliação das de-
mais

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Delegacias de aten-
dimento à mulher 
ampliadas

PT

Gestão e fortalecimento 
da atenção à saúde

Implementação do 
Programa de Tera-
pia Natural

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Programa de terapia 
natural implemen-
tado

PT

Gestão e Fortalecimento 
da Atenção à Saúde

Implementação do 
Programa de As-
sistência Integral à 
Saúde das Mulhe-
res - PAISM

Aditiva de Ação e 
Meta Física

Ação de assistência 
médica realizada PT

Política Pública Estadual 
de Trabalho e Renda

Implementação do 
Programa de Fo-
mento à Economia 
Popular Solidária

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Programa de Fo-
mento à Economia 
Popular Solidária 
implementado

PT

Política Pública Estadual 
de Trabalho e Renda

Implementação do 
Programa de Fo-
mento à Economia 
Popular Solidária

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Conselho Estadual 
de Economia Popu-
lar Solidária imple-
mentado

PT

Apoio a Programas de 
Saúde

Instalação de Uni-
dade Neurocirurgia 
Avançada e Epi-
lepsia

Aditiva de Ação e 
Meta Física Hospital qualificado PDT

Apoio a Programas de 
Saúde

Instalação do Hos-
pital Estadual de 
Transplante

Aditiva de Ação e 
Meta Física Hospital qualificado PDT

Inclusão Digital Projeto de um com-
putador por aluno

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Projeto de um com-
putador por aluno PSB

Inclusão Digital
Ampliação Pro-
grama Rio Estado 
Digital

Aditiva de Ação e 
Meta Física

Projeto de tecnolo-
gia da informação 
implantado

PSB

Programa Ação Tipo da Emenda Produto Partido

 Rio Leitor Implantação de 
Biblioteca Parque

Modificativa de 
Meta Física

Biblioteca Parque 
Implantada PDT
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Inclusão digital Internet Comunitária Modificativa de 
Meta Física

Centro de Internet 
Comunitária Implan-
tado

PDT

Atendimento ao Cidadão 
e ao Empreendedor - 
Rio Poupa Tempo

Implantação das 
Unidades de Atendi-
mento do Rio Poupa 
Tempo

Modificativa de 
Meta Física

Unidade do Rio 
Poupa Tempo im-
plantada

PDT

Fortalecimento do Es-
porte no Estado do Rio 
de Janeiro

Desenvolvimento 
do Esporte de alto 
rendimento

Modificativa de 
Meta Física

Polo esportivo im-
plantado PDT

Atendimento ao Cidadão 
e ao Empreendedor - 
Rio Poupa Tempo

Unidade do Rio 
Poupa Tempo Im-
plantada

Aditiva de Ação e 
Meta Física

Unidade do Rio 
Poupa Tempo Im-
plantada

PDT

Produção e Ampliação 
de Habitação de Interes-
se Social

Construção de 
Unidades Habita-
cionais em Polos de 
Desenvolvimento 
Econômico

Modificativa de 
Meta Física

Unidade habitacio-
nal construída PDT

Desenvolvimento de 
Políticas Públicas de 
Governança em TIC

Apoio ao Movimento
Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Movimento pela 
Democratização 
da Comunicação 
apoiado

PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Evento Cultural 
Realizado PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Campanha Rede de 
Serviços Realizada PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Servidores Públicos 
Capacitados PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Encontros das 
Redes Regionais 
de Atendimento à 
Mulher

PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Seminários Rede 
Serv. Mulher Rea-
lizado

PT

Programa Ação Tipo da Emenda Produto Partido

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Unidades de Atendi-
mento Mulher Equi-
padas

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Unidades de Atendi-
mento Mulher Equi-
padas

PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Debates à Mulher 
Realizados PT
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Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Grupos de Reflexão 
Mulher Realizados PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

CIAM Itinerante 
Realizado PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Campanha Violên-
cia Doméstica Rea-
lizada

PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Eventos Comemo-
rativos da Mulher 
Realizados

PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Mulheres Qualifi-
cadas PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Mulheres Rurais 
Capacitadas PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Liderança Feminina 
capacitada para o 
acesso ao poder

PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Campanha de 
Olhos Abertos Am-
pliada

PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Centro de Docu-
mentação Mulher 
Operacionalizado

PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Plano Estadual de 
Políticas para as 
Mulheres Revisado

PT

Programa Ação Tipo da Emenda Produto Partido

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Conferência de Polí-
ticas para as Mulhe-
res Realizada

PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defe-
sa dos Direitos da 
Mulher

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Espaço Cultural Mo-
dernizado / Dotado 
de Equipamentos

PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Fundo Estadual dos 
Direitos da Mulher - 
FEDM

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Premiação de Me-
lhores Práticas em 
Gestão Pública para 
as Mulheres Reali-
zado

PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Fundo Estadual dos 
Direitos da Mulher - 
FEDM

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Apoio a projetos 
realizados PT
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Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Fundo Estadual dos 
Direitos da Mulher - 
FEDM

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Unidade de Políti-
cas para as Mulhe-
res Apoiada

PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defesa 
dos Direitos Huma-
nos e da Cidadania

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Campanha/Evento 
de direitos humanos 
realizado

PSOL, 
PDT, PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defesa 
dos Direitos Huma-
nos e da Cidadania

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Observatório de 
direitos humanos 
implementado

PSOL, 
PDT, PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defesa 
dos Direitos Huma-
nos e da Cidadania

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Ouvidoria Direitos 
Humanos Imple-
mentado

PSOL, 
PDT, PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Pro-
teção da Vida e da 
Integridade Humana

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Plano de Combate 
ao Trabalho Escra-
vo Operacionaliza-
do/ Implementado

PSOL, 
PDT, PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defesa 
dos Direitos Huma-
nos e da Cidadania

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Plano de Política 
de Atenção aos 
Refugiados Imple-
mentado

PSOL, 
PDT, PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Defesa 
dos Direitos Huma-
nos e da Cidadania

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Plano Estadual de 
DH Implementado/ 
Operacionalizado

PSOL, 
PDT, PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Pro-
teção da Vida e da 
Integridade Humana

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Projeto de Atendi-
mento a Vitimas de 
Violência Estatal 
Operacionalizado

PSOL, 
PDT, PT

Programa Ação Tipo da Emenda Produto Partido

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Pro-
teção da Vida e da 
Integridade Humana

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Projeto de Enfrenta-
mento ao Tráfico de 
Pessoas

PSOL, 
PDT, PT

Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos e Ci-
dadania

Promoção e Pro-
teção da Vida e da 
Integridade Humana

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Sistema Integrado 
de Proteção à Pes-
soas Ameaçadas 
Operacionalizado/ 
Implementado

PSOL, 
PDT, PT

Gestão e Fortalecimento 
da Atenção à Saúde

Cria o Sistema Es-
tadual de Transpor-
te em Saúde

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Sistema Estadual 
de Transporte em 
Saúde

PSOL

Produção e Ampliação 
de Habitação de interes-
se Social

Programa Habita-
cional Especial para 
Policiais e Bombei-
ros

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Programa Habita-
cional Especial para 
Policiais e Bombei-
ros

PSOL

Programa Morar Seguro 
- Estratégia Habitacional 
e de Desenvolvimento 
Urbano do ERJ

Reassentamento de 
Moradores de Áreas 
de Risco

Modificativa de 
Meta Física

Instrumento de re-
gularização fundiá-
ria operacionalizado

PSDB, 
PMDB, 

PTB
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Programa Morar Seguro 
- Estratégia Habitacional 
e de Desenvolvimento 
Urbano do ERJ

Reassentamento de 
Moradores de Áreas 
de Risco

Modificativa de 
Meta Física

Instrumento de re-
gularização fundiá-
ria operacionalizado

PSDB, 
PMDB, 

PTB

Programa Morar Seguro 
- Estratégia Habitacional 
e de Desenvolvimento 
Urbano do ERJ

Reassentamento de 
Moradores de Áreas 
de Risco

Modificativa de 
Meta Física

Unidade habitacio-
nal construída

PSDB, 
PMDB, 

PTB

Programa Morar Seguro 
- Estratégia Habitacional 
e de Desenvolvimento 
Urbano do ERJ

Reassentamento de 
Moradores de Áreas 
de Risco

Modificativa de 
Meta Física

Sistema de Gestão 
de risco de desastre 
implantado

PSDB, 
PMDB, 

PTB

 Recuperação de Lo-
calidades Atingidas por 
Catástrofes

Recuperação da 
Região Serrana

Modificativa de 
Meta Física

Localidade Recu-
perada

PSDB, 
PMDB, 

PTB

Ampliação da Capaci-
dade de Atendimento da 
Defesa Civil Estadual e 
CBMERJ p/ Red de De-
sastres

Preparação para 
Emergências e De-
sastres

Modificativa de 
Meta Física

Órgão municipal de 
defesa civil apoiado

PSDB, 
PMDB, 

PTB

Ampliação da Capaci-
dade de Atendimento da 
Defesa Civil Estadual e 
CBMERJ p/ redução de 
desastres

Preparação para 
emergências e de-
sastres

Modificativa de 
Meta Física

Curso de defesa 
civil realizado

PSDB, 
PMDB, 

PTB

Gestão Administrativa

Plano de Reen-
quadramento de 
cargos, classes e 
índices da PCERJ

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Plano de cargos, 
classes e índices da 
Polícia Civil

PT

Programa Ação Tipo da Emenda Produto Partido

Efetividade da Gestão 
Escolar

Construção do 
Complexo de En-
sino e Desportos 
(CED/CBMERJ)

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Complexo de En-
sino e Desportos 
(CED/CBMERJ)

PSOL

Efetividade da Gestão 
Escolar

Construção do 
Complexo de En-
sino e Desportos 
(CED/PMERJ)

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Complexo de En-
sino e Desportos 
(CED/PMERJ)

PSOL

Gestão e Fortaleci-
mento da Atenção à 
Saúde

Expansão Mater-
nidades no Mu-
nicípio do Rio de 
Janeiro

Aditiva de Ação, 
Produto e Meta 
Física

Unidade Básica de 
Saúde construída PR
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Desenvolvimento do 
Turismo no Estado do 
Rio de Janeiro

Construção e Am-
pliação de Esta-
cionamentos em 
Pontos Turísticos 
do MRJ

Aditiva de Ação e 
Meta Física

Estacionamento 
Operacionalizado PR

Desenvolvimento So-
cial dos Territórios

Proteção Social da 
Juventude

Modificativa de 
Meta Física

Núcleo da juven-
tude operaciona-
lizado

PR

 Programa polícia Pa-
cificadora

Atividade de Po-
lícia Pacificadora 
- UPP

Modificativa de 
Meta Física

Unidade de Polí-
cia Pacificadora 
UPP operaciona-
lizada

PR

Gestão e Fortaleci-
mento da Atenção à 
Saúde

Informatização do 
Sistema de Saúde 
do Estado do Rio 
de Janeiro

Aditiva de Ação e 
Meta Física

Sistema de infor-
mação implan-
tado

PR

  Aditiva ao Texto 
de Lei  PR

  Aditiva ao Texto 
de Lei  PR

  Aditiva ao Texto 
de Lei  PR



Missão do Ipea
Produzir, articular e disseminar conhecimento para
aperfeiçoar as políticas públicas e contribuir para o
planejamento do desenvolvimento brasileiro.


