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Contas Públicas

Contas Públicas
Variáveis estruturais estão na base da crise fiscal do estado do Rio de
Janeiro e do Brasil.
Gasto com Pessoal / RCL (%)

Despesa Previdência / RCL (%)

Propostas
Aprimorar a
Gestão das Contas
Públicas

Ações
•

Reestrutura as contas públicas do RJ,
com base na revisão completa das
prioridades orçamentárias visando
ajustar as despesas do governo à
capacidade de arrecadação de tributos.

Sistema Tributário

Prazo de ICMS
Quinto menor prazo de recolhimento de ICMS do país
No Sudeste, o estado tem o maior descasamento de prazos entre o recolhimento do
ICMS (25 dias) e o recebimento das vendas (55 dias): em média 30 dias.
São Paulo (nunca há descasamento): maioria recolhe até o dia 20 do mês
subsequente, um diferencial de, no mínimo, 10 dias em relação ao Rio.
Os limitados prazos de recolhimento implicam em comprometimento de parte
expressiva do capital de giro das empresas.
Propostas

Ações

• Ajustar os prazos de recolhimento do ICMS para reduzir o
descasamento entre pagamento do imposto e ingresso de receita no
caixa das empresas;

Aperfeiçoar o ICMS
no estado do Rio • Garantir segurança jurídica às empresas fluminenses enquadradas
de Janeiro
em regimes especiais de tributação;

• Adotar regulamentação única para o ICMS, de modo a unificar a
legislação das 27 unidades da Federação.

Sistema Tributário

Energia Elétrica
ICMS sobre energia elétrica do RJ: 29%
Custo médio da energia elétrica industrial
(Com tributos)

Propostas

Ações

• Reduzir a alíquota do ICMS sobre a tarifa de energia elétrica do
Assegurar energia
estado do Rio de Janeiro ao mesmo patamar dos principais estados
elétrica de qualidade
industriais;
e baixo custo

Mercado de Trabalho

Piso Salarial
Piso Salarial do Rio de Janeiro já é 21% maior que salário mínimo nacional.
Nos últimos dez anos, piso acumulou ganho real de 59%, frente a 45% do mínimo federal.
• Aumento do custo da hora
trabalhada:
Salários
crescendo
acima
da
produtividade;
• Redução da competitividade
da indústria;
• Regra do Mínimo: Aumentos
salariais
mesmo
em
momentos de crise;
Fonte: FIRJAN

Propostas
Adequar as regras de
reajuste salarial à
realidade econômica

Ações

• Mecanismo de reajuste que impeça o aumento da disparidade entre o
piso salarial do RJ, frente ao piso de outros estados e aos salário
mínimo nacional.

Infraestrutura

Rodovias
Serra de Petrópolis
(R$ milhão/ acumulado)

Pistas incompatíveis com os
volumes existentes das
principais vias, gerando
altos custos e redução da
competitividade do estado
e do país.

Serra das Araras
(R$ milhão/ acumulado)

Os investimentos gerariam
uma redução no custo do
frete de 45% para o trecho
da serra de Petrópolis e de
39% para a serra da Araras

Infraestrutura

Mobilidade
Tempo de deslocamento casa – trabalho - casa

Custo da produção sacrificada ultrapassou R$ 30,3 bilhões
(4,8% do PIB)

24% dos trabalhadores demoram
mais de uma hora para chegar no
trabalho

Fonte: PNAD / IBGE. Elaboração FIRJAN

Infraestrutura
Propostas

Ações

• Concluir o Arco Metropolitano, com a duplicação do trecho entre
Magé e Itaboraí e sua expansão até Maricá;
Melhorar a
infraestrutura
rodoviária do
estado

• Construir nova pista de descida da Via Dutra na Serra das Araras,
possibilitando o aumento da velocidade, com consequente redução
dos custos de frete;
• Concluir a duplicação da BR 101, nas regiões Leste e Norte
incluindo o contorno de Campos dos Goytacazes.

• Implantar novas ligações hidroviárias de transporte de passageiros
na Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, na Bahia de
Ampliar a
Guanabara e no Complexo Lagunar da Barra da Tijuca;
mobilidade urbana
• Ampliar a rede metroviária do estado do Rio de Janeiro.
Aperfeiçoar o
planejamento
urbano

• Promover a gestão integrada da Região Metropolitana do estado,
de modo a garantir serviços públicos de qualidade,
desenvolvimento equilibrado dos municípios e otimização da
alocação de recursos públicos e privados.

