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1. CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

1.1. Criação e instalação da Comissão 

Trata-se da Comissão de Representação instituída pela Resolução Mesa 

Diretora nº 10.383 publicada no dia 05 de janeiro de 2021 com a finalidade de 

“acompanhar e promover estudos relativos ao papel institucional da Câmara Municipal 

para desenvolvimento econômico e tributário, visando a recuperação e o equilíbrio das 

finanças do município”. 

No dia 07 de janeiro de 2021 foi instalada a Comissão de Representação pelo 

Ato do Presidente Nº 5/2021, sendo indicado o Vereador Rafael Aloísio Freitas 

(CIDADANIA) para figurar como Presidente da Comissão. 

1.2. Composição da Comissão 

A presente Comissão é composta por treze vereadores, sendo eles: Rafael 

Aloísio Freitas (CIDADANIA), Presidente; Dr. Jairinho (SOLIDARIEDADE), 1º Vice-

Presidente; Lindbergh Farias (PT), 2º Vice-Presidente; Pedro Duarte (NOVO), Carlos 

Bolsonaro (Republicanos), Dr. Rogério Amorim (PSL), Felipe Michel (Progressistas), 

Marcio Ribeiro (Avante), Marcio Santos (PTB), Monica Benicio (PSOL), Vitor Hugo 

(MDB), Welington Dias (PDT) e William Siri (PSOL).  

2. PANORAMA GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

A cidade do Rio de Janeiro vem atravessando uma grave crise econômico-

financeira nos últimos anos. A situação se intensificou após o final das Olimpíadas, 

quando finalizaram ou foram descontinuados uma série de investimentos do Governo 

Federal na cidade. Por outro lado, a recente pandemia do Covid-19 agravou em muito o 

cenário de baixa econômica do Rio de Janeiro.  

Acentuada pelas consequências do coronavírus, a crise apresenta impactos 

em todos os setores da economia que, devido à sua retração, produziu efeitos negativos 

na arrecadação do município.  

Para traçar um panorama mais preciso da cidade do Rio de Janeiro, e 

posteriormente alicerçar o diagnóstico desta Comissão de Representação, o presente 

relatório será dividido nos dois eixos definidos pelo Plano de Trabalho aprovado:  
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(i) Eixo Fiscal: englobando a situação das contas municipais, do Fundo 

Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro – 

FUNPREVI, o arcabouço burocrático da legislação tributária e a 

“Guerra Fiscal”; e  

(ii) Eixo Desenvolvimento Econômico: abordando os desafios 

identificados para a retomada da atividade no município do Rio de 

Janeiro. 

2.1. Panorama fiscal da cidade do Rio de Janeiro12 

Ao longo da última década a cidade do Rio de Janeiro passou por um período 

de grande aumento no seu endividamento fiscal, com um crescimento de R$ 4,9 bilhões 

de reais ao longo dos últimos 10 anos3. Conforme estimado pela Secretaria Municipal de 

Fazenda e Planejamento – SMFP, o PIB municipal tem crescido a um ritmo muito mais 

lento desde o ano de 2014. Vejamos: 

 
(gráfico apresentado pela SMFP na sua apresentação de 21 de janeiro de 2021) 

A arrecadação da Prefeitura não acompanhou o crescimento das despesas. Se 

por um lado a crise já havia prejudicado a arrecadação, a pandemia da Covid-19 

intensificou a situação, causando uma redução de R$ 168 milhões no ano de 2020, mesmo 

considerando os repasses emergenciais da União ao Município. 

 
1 Apresentação da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento realizada na audiência pública de 21 

de janeiro de 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0VJj2bhhvOk  
2 Apresentação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – 

SMDEIS e da Secretaria Municipal de Turismo – SETUR realizada na audiência pública de 26 de janeiro 

de 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0VJj2bhhvOk 
3 Nota: O endividamento municipal sofreu um abate de R$ 4,6 bilhões de reais em virtude de uma 

renegociação quanto ao indexador a ser utilizado no reajuste da dívida municipal. 

https://www.youtube.com/watch?v=0VJj2bhhvOk
https://www.youtube.com/watch?v=0VJj2bhhvOk
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Os crescentes déficits das contas da Prefeitura do Rio fizeram com que a 

dívida consolidada municipal atingisse o patamar de R$ 15,2 bilhões, sendo que a 

previsão do município é que apenas no ano de 2021 seja pago R$ 1,8 bilhão com o serviço 

da dívida.  

Além disso, a PREVI-RIO passou por uma trajetória de crescimento dos 

déficits ao longo da última década, agravando a situação da Previdência municipal. No 

ano de 2011 o déficit do FUNPREVI foi de R$ 172 milhões. Para o ano de 2021, a 

previsão da SMFP é de um déficit de R$ 1 bilhão, o que já inclui o abate feito com a 

receita dos royalties do petróleo. Ou seja, o prejuízo real do FUNPREVI se aproxima da 

cifra de R$ 1,4 bilhão.  

O município possui cerca de 200 mil servidores (111 mil ativos e 89 mil 

inativos). Se não houver mudanças, o quadro do FUNPREVI irá se agravar no longo 

prazo, à medida que mais servidores se aposentem e a expectativa de vida da população 

cresça. 

Destaque importante que dentre a cifra de 111 mil ativos, 29,5 mil servidores 

são da administração indireta e 81,7 mil servidores da administração direta, o que se 

traduz em um provável cenário onde os servidores inativos já teriam ultrapassado número 

de servidores ativos que contribuem para o FUNPREVI. 

Por fim, cabe destacar o crescimento das despesas de pessoal da Prefeitura do 

Rio de Janeiro ao longo dos últimos 10 anos, o que pressiona as contas municipais e 

inviabiliza a realização de investimentos em áreas prioritárias.  

2.2. Panorama do Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro 

A matriz econômica do município se mostra muito dependente direta e 

indiretamente do Poder Público4 e de empresas estatais5. 

 
4 Importante destacar que até o início da década passada a cidade do Rio de Janeiro possuía mais servidores 

públicos federais do que Brasília. Link: 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/rio-tem-55-mil-servidores-federais-a-mais-que-

brasilia,ed994bc92690b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html   
5 Algumas das principais fontes de arrecadação de ISS decorrem de atividades exercidas por empresas 

estatais, como PETROBRAS, Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, Banco do Brasil e 

Casa da Moeda. 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/rio-tem-55-mil-servidores-federais-a-mais-que-brasilia,ed994bc92690b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/rio-tem-55-mil-servidores-federais-a-mais-que-brasilia,ed994bc92690b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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Antiga capital do Império e da República por mais de 155 anos, a cidade do 

Rio de Janeiro ainda possui uma grande quantidade de terrenos e imóveis de propriedade 

do Poder Público, seja da União, do Governo do Estado ou do Município. Destaque-se 

que a cidade ainda é sede de diversos órgãos da administração pública federal6. 

Também, como já apontado inicialmente no Plano de Trabalho desta 

Comissão, o ambiente de negócios do Município do Rio de Janeiro não tem se destacado 

ou tem perdido várias posições em estudos que medem a competitividade de cidades. 

No Ranking de Competitividade dos Municípios, estudo elaborado pelo 

Centro de Liderança Pública – CLP, o Rio de Janeiro ocupa atualmente a posição nº 71, 

atrás de Niterói (posição nº 29) e de capitais como São Paulo, Florianópolis, Curitiba e 

Vitória (posições nº 03, 04, 05 e 06, respectivamente).  

O Brasil ficou na 124ª posição no ranking Doing Business 2020, pesquisa 

realizada pelo Banco Mundial que analisa o ambiente de negócios em 190 economias 

mundiais. Vale destacar que o país caiu 15 posições em relação ao ano de 2019. Para essa 

análise são considerados dados e informações das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro7.  

O Índice de cidades Empreendedoras (ICE), elaborado pela Endeavor em 

parceria com a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP avalia as 100 cidades 

mais populosas do Brasil. O Rio de Janeiro encontra-se no 10º lugar, atrás das capitais 

São Paulo, Florianópolis, Vitória, Brasília, e Porto Alegre (posições nºs 1, 2, 4, 5 e 9 

respectivamente) e de cidades como Osasco e São José dos Campos. 

Quanto à geração de empregos, a cidade do Rio de Janeiro tem tido 

desempenho pior do que a média nacional desde 20148. A economia carioca ainda possui 

um elevado grau de informalidade. Detalhe importante é que aproximadamente 30% dos 

cidadãos do Estado do Rio de Janeiro recorreram ao auxílio emergencial do Governo 

Federal, o que implica em uma grande dificuldade econômica da cidade do Rio de Janeiro 

e a necessidade urgente de reformas. 

 
6 Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, Comissão Nacional de Energia Nuclear – 

CNEN, Agência Nacional do Cinema - ANCINE, Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, Instituto 

Nacional de Tecnologia – INT, Instituto Brasileiro de Museus – Ibram, Fiocruz e Marinha do Brasil. 
7 Mais em: https://www.doingbusiness.org/en/rankings  
8 Vide referências 1 e 2. 

https://www.doingbusiness.org/en/rankings


7 

 

3. ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO 

No decorrer dos trabalhos foram feitas reuniões com Secretários Municipais, 

bem como com representantes de diversos setores da sociedade. Paralelamente, foram 

enviados requerimentos de informação à Prefeitura do Rio de Janeiro e associações para 

obtenção de dados e informações necessários ao aprofundamento nos temas abordados 

no âmbito da comissão, realização de estudos, qualificação dos debates e embasamento 

das recomendações. 

A seguir serão relatados os trabalhos desenvolvidos de forma detalhada e o 

resultado obtido, bem como será apresentada a consolidação das informações. 

3.1. Reuniões realizadas 

Ao longo dos trabalhos da Comissão de Representação foram realizadas as 

seguintes reuniões com representantes da Prefeitura e da sociedade: 

DATA ENTIDADE 

21 de janeiro de 2021: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SMFP 

26 de janeiro de 2021: 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Inovação e Simplificação – SMDEIS; e 

Secretaria Municipal de Turismo – SETUR. 

28 de janeiro de 2021: 

Grupo de Pesquisa sobre Desenvolvimento, Complexo 

Econômico Industrial e Inovação em Saúde 

(GIS/FIOCRUZ);  

Gestão da Bio-Manguinhos/Fiocruz; e  

Associação Brasileira de Indústrias de Química Fina, Bio-

tecnologia e suas Especialidades – ABIFINA. 
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DATA ENTIDADE 

02 de fevereiro de 2021: 

INEEP – Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis;  

Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro – ALERJ 

Sindicato Nacional da Indústria da Construção e 

Reparação Naval e Offshore – SINAVAL. 

04 de fevereiro de 2021: 

Rio Indústria;  

Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do 

Rio de Janeiro – ADERJ; 

Associação de Supermercados do Rio de Janeiro – 

ASSERJ; e  

Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa 

Cruz e Adjacências – AEDIN. 

08 de fevereiro de 2021: 

Vice-Presidente Institucional da MULTIPLAN e 

Conselheiro da Associação Brasileira de Shopping Centers 

– ABRASCE; 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – 

ABRASEL;  

Associação dos Promotores de Eventos do Setor de 

Entretenimento e Afins – APRESENTA RIO;  

Sindicato de Bares e Restaurantes – SINDRIO; 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Nacional – 

ABIH e o Representante Legal da Associação Brasileira de 

Empresas de Eventos e Congressos – ABEOC 

09 de fevereiro de 2021: 

Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado 

Imobiliário do Rio de Janeiro – ADEMI-RJ; 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do RJ – 

SINDUSCON-RIO; e 

Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura 
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3.2. Respostas às informações solicitadas 

Primeiramente, foi enviado um ofício solicitando informações à Prefeitura da 

cidade do Rio de Janeiro com a finalidade de subsidiar os trabalhos desta Comissão de 

Representação. Até a presente data não temos ciência de qualquer resposta da Prefeitura9. 

De melhor sorte foram os ofícios encaminhados às Associações e demais 

entidades da sociedade civil. Obtivemos respostas de várias delas e, dentre as diversas 

demandas apresentadas, dois pontos foram recorrentemente abordados: a falta de 

segurança e o excesso de burocracia, como se demonstrará mais à frente. 

4. DIAGNÓSTICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

O diagnóstico exposto a seguir é o resultado das reuniões realizadas no âmbito 

da Comissão de Representação, tanto de representantes da Prefeitura, de entidades 

empresariais e da sociedade civil, como de seus próprios membros. 

4.1. Diagnóstico da situação fiscal do Município, do FUNPREVI e do arcabouço 

burocrático da legislação tributária 

No âmbito do eixo fiscal contemplado pela presente Comissão, e objetivando 

a melhor compreensão de um tema denso como o ora abordado, o presente relatório 

dividiu o diagnóstico em quatro itens: (a) a situação fiscal do município propriamente 

dita; (b) o diagnóstico referente ao FUNPREVI; (c) questões atinentes ao arcabouço 

regulatório e tributário na cidade; e (d) guerra fiscal. 

4.1.1. Diagnóstico da situação fiscal do Município10 

Ao longo dos últimos 10 anos as despesas da Prefeitura do Rio de Janeiro 

subiram de R$ 22,96 bilhões em 2011 para R$ 28,96 bilhões em 202011, o que representa 

um crescimento de 26% ao longo da década. 

 
9 Nota: Cumpre relatar que até a data de fechamento deste Relatório a Prefeitura do Rio de Janeiro não 

publicou corretamente o demonstrativo de disponibilidade de caixa referente ao ano de 2020, conforme o 

exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, se restringindo a apenas replicar os números divulgados 

no passado, o que prejudicou ainda mais o correto diagnóstico das contas da cidade por esta Comissão. 
10 Ver mais informações na Nota de Rodapé nº 1 
11 Dados de 2020 estimados. 
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Pelo lado da arrecadação municipal, esta passou de R$ 26,67 bilhões no ano 

de 2011, tendo um pico de arrecadação no ano de 2013, onde foram arrecadados R$ 30 

bilhões12, e caindo para R$ 29,18 bilhões no ano de 202013. Logo, pode-se perceber um 

claro descompasso entre o crescimento da arrecadação e das despesas.  

Cumpre destacar que a pandemia da Covid-19 resultou em um impacto 

negativo na arrecadação de 8,95% em relação ao estimado na Lei Orçamentária Anual de 

2020, abaixo das estimativas do início da pandemia, mas que causaram uma pressão 

orçamentária adicional nas contas do município. 

Hoje os gastos da Prefeitura com pessoal representam 54,85% da Receita 

Corrente Líquida e a atual projeção da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 

é de que termine o ano de 2021 na casa dos 59,25%. Ou seja, quase estourando o teto da 

Lei de Responsabilidade Fiscal14. 

Também, o município do Rio de Janeiro concedeu ao longo da última década 

R$ 14,36 bilhões em benefícios fiscais15. A necessidade ou não desses benefícios é 

discutível e deve ser reavaliada, mas sem dúvida impactaram negativamente a 

arrecadação municipal. 

De outro lado, a Dívida Ativa municipal merece ser acompanhada de perto. 

O estoque da Dívida Ativa oscilou ao longo da última década entre R$ 52,7 bilhões para 

o ano de 2011, chegando ao pico de R$ 56,3 bilhões em 2012, e fechou o ano de 2019 em 

R$ 54 bilhões16.  

Porém, a previsão de perdas da Prefeitura subiu bastante ao longo dos últimos 

anos, saindo da cifra de R$ 7,9 bilhões em 2011 para R$ 29,2 bilhões no ano de 201917, 

e hoje parece trazer um quadro mais fidedigno do quanto a Prefeitura do Rio de Janeiro 

tem a receber. 

 
12 Dados atualizados pelo IPCA-E 
13 Dados de 2020 estimados. 
14 Dados estimados para 2020 e 2021 pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – SMFP. 
15 Dado referente ao período de 2011-2019. 
16 Dados atualizados pelo IPCA-E 
17 Idem 
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O nível de engessamento do gasto público municipal se encontra em 93% do 

orçamento18, o que preocupa bastante e precisa ser reduzido. 

Outro dado importante a ser levado em consideração é a explosão dos Restos 

a Pagar, que atualmente representam a cifra de R$ 4,9 bilhões (R$ 2,7 bilhões em RP’s 

processados e R$ 2,2 bilhões em RP’s não processados)19.  

É possível afirmar hoje que a dívida municipal é na casa dos R$ 18 bilhões 

quando considerados apenas os Restos a Pagar Processados. A situação dos Restos a 

Pagar da Prefeitura do Rio de Janeiro é grave. O uso de Restos a Pagar de forma 

inadequada transformou o mecanismo em uma “segunda dívida” e hoje representa uma 

parcela substancial do endividamento.  

Essa Comissão não pode ignorar que o abuso no uso dos Restos a Pagar foi 

uma das principais manobras que levaram o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 

agravar o seu quadro de insolvência, o que tem dificultado em muito a sua recuperação. 

A cidade do Rio de Janeiro deve evitar de incorrer no mesmo erro.  

O volume total de precatórios, que hoje circulam a cifra de R$ 373 milhões, 

é outro ponto que chama a atenção. Assim como os Restos a Pagar, os Precatórios têm 

sido utilizados pelo Poder Público como uma forma de esconder o seu real 

endividamento. 

Todas essas medidas acabaram por dissuadir o real quadro de 

suficiência/insuficiência fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro, que tem sido insuficiente 

desde o ano de 2017, sendo que o rombo nas contas do ano de 2019 está na ordem de R$ 

4,13 bilhões, e a previsão é de que seja ainda maior para o ano de 2020. 

É o entendimento dessa Comissão que medidas para conter o crescimento da 

despesa e aumentar a receita da Prefeitura devem ser tomadas o quanto antes, sob pena 

de agravar ainda mais a crise fiscal do município. 

 

 
18 Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP 
19 Idem 
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4.1.2. Diagnóstico da situação do FUNPREVI 

Atualmente o FUNPREVI consome cerca de R$ 5,9 bilhões por ano, quase 

20% do orçamento municipal. A alíquota se encontra no patamar de 11% para os 

servidores municipais ativos e inativos, ficando muito abaixo do praticado pelo Governo 

Federal (variável de 7,5% a 22%)20, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (14%)21 

e de outros municípios que competem diretamente com a cidade do Rio de Janeiro para a 

geração de empregos22.  

A discrepância também ocorre na idade de aposentadoria, onde no município 

do Rio de Janeiro a idade mínima de aposentadoria é de 55 anos (mulher) e 60 anos 

(homem)23. Além disso, carece de regulamentação o fundo de previdência complementar 

dos servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro.  

O resultado da soma de critérios tão baixos é que o FUNPREVI tem 

acumulado déficits ao longo dos últimos anos, sendo que apenas no ano de 2021 o rombo 

será de R$ 1,4 bilhões, e possui uma dívida atuarial em patamar praticamente 

“impagável”. 

Para piorar, medidas heterodoxas adotadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro 

ao longo dos anos para remanejar recursos do FUNPREVI, tais como a transferência de 

imóveis da Prefeitura como contrapartida para a retirada de recursos do Fundo, acabaram 

por imobilizar os recursos da Previdência.  

Não está claro se os valores dos imóveis transferidos para o FUNPREVI serão 

vendidos por valores que viabilizem a recomposição do caixa do FUNPREVI, o que pode 

implicar em prejuízos adicionais para a previdência municipal no longo prazo. 

4.1.3. Desburocratização Tributária 

 
20 Mais informações em: 

http://www.antigo.previdencia.gov.br/2020/03/novas-aliquotas-de-contribuicao-para-servidores-da-uniao-

entram-em-vigor/  
21 Mais informações em: https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/index.htm  
22 Cabe aqui pontuar a reforma da previdência aprovada recentemente pelo município de Vitória/ES, que 

passou a praticar alíquotas de 14% até 19%. 
23 Mais informações quanto a PREVI-RIO em: 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/2050155/DLFE-

243307.pdf/PerguntaseRespostasAposentadoria.pdf  

http://www.antigo.previdencia.gov.br/2020/03/novas-aliquotas-de-contribuicao-para-servidores-da-uniao-entram-em-vigor/
http://www.antigo.previdencia.gov.br/2020/03/novas-aliquotas-de-contribuicao-para-servidores-da-uniao-entram-em-vigor/
https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/index.htm
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/2050155/DLFE-243307.pdf/PerguntaseRespostasAposentadoria.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/2050155/DLFE-243307.pdf/PerguntaseRespostasAposentadoria.pdf
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Conforme discutido com agentes da sociedade relacionados às atividades 

empresariais, em especial o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro – 

CRC/RJ, burocracias excessivas quanto ao pagamento de tributos no Rio de Janeiro 

acabam por dificultar demasiadamente a atividade local. Foi pontuado também que o 

município pratica alíquota de ISS acima de cidades que competem com a nossa, 

frustrando assim a competitividade da cidade24. 

O excesso de obrigações acessórias desestimula e atrapalha a legalidade, 

empurrando a população para a irregularidade de forma desnecessária. Nesse ponto 

cumpre destacar o Decreto Rio nº 48.378 de 01 de janeiro de 2021 que instituiu a 

Declaração Anual de Dados Cadastrais – DeCAD, mais uma obrigação acessória exigida 

pela Prefeitura do Rio.  

O DeCAD não parece ter um objetivo claro e não demonstra como um 

cidadão irregular com o município terá o incentivo de fazer o DeCAD e regularizar a 

escritura do seu imóvel perante a Prefeitura. Nos atuais moldes, muito provavelmente o 

DeCAD irá agravar a situação da irregularidade dos imóveis no município do Rio de 

Janeiro. 

É o entendimento desta Comissão que a Prefeitura do Rio de Janeiro precisa 

concentrar esforços em tornar mais fácil para que o cidadão cumpra com as suas 

obrigações tributárias, e não o oposto. 

4.1.4. Demais questões Tributárias: “Guerra Fiscal” 

É de certo que nenhum governante que chefia uma Prefeitura em crise tem 

interesse em reduzir impostos. Todavia, a cidade precisa reconhecer que uma alíquota de 

ISS maior em termos percentuais não necessariamente se traduz em uma maior 

arrecadação nominal para o município.  

Quando uma empresa, comércio ou evento, opta por exercer as suas 

atividades em outra cidade por causa de uma alíquota menor, a arrecadação da Prefeitura 

do Rio de Janeiro vai a zero. 

 
24 Ranking da Competitividade dos Municípios – CLP. Link: 

https://www.clp.org.br/competitividade/ 

https://www.clp.org.br/competitividade/
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A guerra fiscal existe, e o município do Rio de Janeiro precisa avaliar 

constantemente as suas alíquotas de ISS praticadas de modo a atrair empresas e eventos 

para a cidade, o que contribuirá em muito com a recuperação da economia local.  

 

4.2. Diagnóstico no plano econômico: Desafios para a retomada da atividade na 

Cidade do Rio de Janeiro 

Ao longo dos trabalhos desta Comissão de Representação foi possível 

identificar que o empresariado do município do Rio de Janeiro, do grande ao pequeno, 

passa por uma série de dificuldades estruturais que o impossibilitam de fazer frente à 

competição de outras cidades e até mesmo de outros países. 

Ante a todos os agentes do mercado, sindicatos e associações consultados, a 

burocracia e a falta de segurança se mostraram como as principais demandas para o 

correto desenvolvimento da atividade econômica local. Ambos os pontos acabam por 

impor custos demasiados ao empreendedor carioca.   

O impacto mais devastador é nas micro e pequenas empresas, que acabam por 

fechar as portas ou atuar em parcial formalidade. No caso das empresas de médio e grande 

porte, algumas têm mais fôlego para suportar os custos, outras migram para municípios 

com uma legislação menos complexa. 

No plano da burocracia, parece claro que há uma necessidade de 

uniformização de procedimentos junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e à União, 

tais como a adoção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e 

adoção completa do Sistema de Registro Integrado – REGIN, o que atualmente não ocorre 

no município. 

Também é fundamental o aprimoramento das Resoluções, Atos Normativos 

e processos internos da Prefeitura do Rio de Janeiro de modo a dar efetividade a Rede 

Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – 

Redesim, como já ocorre em diversas regiões do país. 

Cumpre destacar que as exigências de alvarás e licenças para diversas 

atividades de baixo e médio risco acabam por penalizar o pequeno empreendedor.  
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Por outro lado, as grandes empresas instaladas na cidade do Rio de Janeiro 

preferem fechar as portas e migrar para ambientes mais seguros e com menos exigências 

burocráticas.  

Na mesma linha do já feito pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado 

do Rio de Janeiro, a liberação da exigência de alvarás e licenças para atividades de baixo 

e médio risco deve ser replicada a nível municipal.  

A Prefeitura do Rio de Janeiro precisa adotar procedimentos de liberação 

fundados na autodeclaração, confiança e boa-fé do cidadão. O objetivo é simples: trazer 

o máximo possível de empreendedores de volta para a legalidade ao liberar a necessidade 

de cumprirem com exigências sem sentido. 

Frise-se que em alguns setores como o de Óleo e Gás, medidas de 

desregulamentação e abertura de mercado tomadas pela União se reverteram em um 

aumento no número total de empregos e geração de renda na cidade25, enquanto setores 

que não foram agraciados com medidas do tipo permanecem em crise. 

A eficiência e a produtividade das empresas contribuem sobremaneira para 

uma economia mais competitiva. A inserção das empresas locais em cadeias globais, mais 

complexas e de maior valor agregado é determinante para avançar com o 

desenvolvimento da cidade.  

Sobre esse aspecto, promover políticas públicas para garantir o acesso à 

inovação e tecnologia, em especial para os segmentos econômicos mais relevantes e 

impulsionadores da economia carioca, intensificará o processo de integração produtiva 

em mercados globais. 

É crucial que a cidade do Rio de Janeiro tenha um foco em promover um 

ambiente de negócios mais saudável no município ao exigir cada vez menos que 

indivíduos precisem lidar com o Poder Público para exercerem a sua atividade de 

sustento. 

 
25 Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP. Link: 

https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/bonus-de-assinatura-por-rodada/  

https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/bonus-de-assinatura-por-rodada/
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No plano dos investimentos estatais, cabe pontuar aqui o investimento de 6 

bilhões que será feito para a produção de vacinas no polo industrial de Santa Cruz26.  Sem 

dúvida uma iniciativa louvável, mas a infraestrutura local é insuficiente e necessita de 

maiores investimentos. 

No tocante à infraestrutura, o Rio de Janeiro possui uma grande precariedade 

nas vias de acesso da cidade. Destaque especial à Avenida Brasil, principal acesso 

rodoviário da cidade, e à Linha Vermelha, acesso ao aeroporto do Galeão. Ambas as vias 

têm sofrido com a falta de investimentos e possuem um problema crônico de falta de 

segurança. 

Tais questões se mostram como obstáculos ao desenvolvimento das 

atividades econômicas pela cidade, no turismo, indústria, e até mesmo no abastecimento 

do comércio do Rio de Janeiro.  

Referente ao abastecimento, comerciantes instalados em centros de 

abastecimento como o Mercado São Sebastião e a CADEG encontram dificuldades de 

funcionamento em virtude às restrições de horário e por causa da falta de segurança.  

Medidas para solucionar tais problemas são urgentes. 

Por fim, o grande número de imóveis nas mãos do Poder Público, e em sua 

maioria com um estado de conservação muito ruim, acaba por engessar demasiadamente 

a atividade econômica da cidade, além de degradar as regiões no entorno. Em um 

momento de crise financeira tal fato não se justifica. 

 A Prefeitura do Rio de Janeiro deveria aproveitar ao máximo o atual 

momento de retomada do setor imobiliário para dar melhor destinação a estes imóveis, 

aliviar o seu próprio caixa e viabilizar a revitalização das regiões onde os imóveis estão 

localizados. 

 

 
26 Link: 

https://diariodorio.com/fiocruz-lanca-edital-para-construcao-da-maior-fabrica-de-vacinas-da-america-

latina/ & 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,divida-bruta-do-setor-publico-fecha-2020-em-patamar-

recorde-de-89-3-do-pib,70003598283  

https://diariodorio.com/fiocruz-lanca-edital-para-construcao-da-maior-fabrica-de-vacinas-da-america-latina/
https://diariodorio.com/fiocruz-lanca-edital-para-construcao-da-maior-fabrica-de-vacinas-da-america-latina/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,divida-bruta-do-setor-publico-fecha-2020-em-patamar-recorde-de-89-3-do-pib,70003598283
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,divida-bruta-do-setor-publico-fecha-2020-em-patamar-recorde-de-89-3-do-pib,70003598283
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Ante ao diagnóstico apresentado por esta Comissão de Representação, e 

levando em conta todas as informações aqui colhidas, este Relator faz uma série de 

recomendações elencadas a seguir. 

Primeiramente, com o objetivo de monitorar a situação econômica da cidade, 

recomenda-se à Câmara Municipal do Rio de Janeiro: 

I. Criação de um observatório econômico da Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro; e 

II. Visita a todos polos econômicos do Rio de Janeiro para colher 

informações quanto a medidas a serem tomadas quanto a melhora 

do ambiente de negócios da cidade; 

III. Convocação de representantes da Secretaria Municipal de 

Fazenda e Planejamento – SMFP e da Procuradoria Geral do 

Município – PGM responsáveis pela avaliação e cobrança da 

Dívida Ativa do município para prestar esclarecimentos; 

IV. Elaborar, em conjunto ao Tribunal de Contas do Município do 

Rio de Janeiro, estudo do impacto econômico gerado pelo setor 

do Petróleo e Gás no município, verificando a cadeia de 

fornecedores instalada na cidade e alternativas para atração e 

fortalecimento desse setor, a fim de atrair investimentos, gerar 

emprego e renda, com consequente aumento da arrecadação para 

a Prefeitura. 

No plano da desburocratização, recomenda-se:  

V. Análise de todo o arcabouço burocrático do Rio de Janeiro, de 

modo a simplificar a legislação municipal; 

 

VI. Adoção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – 

CNAE, conforme o já utilizado pelo Governo do Estado e pelo 

Governo Federal; 

 

VII. Adoção por completo do Sistema de Registro Integrado – REGIN 

e a unificação do procedimento de abertura de empresas, bem 

como todo o processo de licenciamento necessário para o 

exercício das atividades econômicas; 
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VIII. Aprimoramento das Resoluções, Atos Normativos e processos 

internos da Prefeitura do Rio de Janeiro de modo a dar efetividade 

a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios – Redesim; 

 

IX. Apresentação de um projeto de Lei da Liberdade Econômica nos 

termos do já aprovado pelo Governo Federal, pelo Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, de modo a competir efetivamente com 

as legislações das outras grandes cidades; 

 

X. Envio de uma Reforma Tributária com uma ampla 

desburocratização tributária, extinguindo obrigações acessórias 

desnecessárias; 

 

XI. Revogação do Decreto Rio 48.378 de 1º de janeiro de 2021 que 

instituiu o DeCAD; e 

 

XII. Revisão das legislações específicas que incidem nos principais 

setores que atuam na cidade do Rio de Janeiro, tais como turismo, 

hotelaria, eventos, bares e restaurantes; 

Visando a recuperação econômica da cidade do Rio de Janeiro, recomenda-

se: 

XIII. Renegociar os contratos de dívida pública, seja por alongamento 

dos prazos de pagamento das parcelas devidas e/ou redução das 

taxas de juros. 

 

XIV. Aplicação efetiva do Art. 30 da Lei Geral de Turismo, Lei Federal 

11.771, conforme já é feito nas cidades de forma a contabilizar 

corretamente o ISS devido pelo setor de eventos; 

XV. Avaliação das alíquotas de ISS praticadas por cidades que 

competem com o Rio de Janeiro, em especial nos setores de 

turismo, hotelaria, eventos, bares e restaurantes; 

XVI. Que a Procuradoria Geral do Município adote medidas para a 

cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa de modo a evitar 

sua prescrição, bem como proceda uma avaliação criteriosa de 

tais créditos, classificando-os de acordo com o grau de 

dificuldade de sua recuperação, a fim de que a provisão para 

perdas reflita a realidade. 
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XVII. Elaborar estudo detalhado das atividades geradoras de receita do 

ISS para o município, de modo a verificar a trajetória dos setores 

econômicos responsáveis pela maior parte da arrecadação; 

XVIII. Viabilização de investimentos de modo a modernizar a 

infraestrutura nos polos industriais da cidade do Rio, sobretudo 

no complexo de Santa Cruz e de Campo Grande; 

 

XIX. Viabilização de investimentos de infraestrutura nas principais 

vias da cidade, tais como Avenida Brasil, Linha Vermelha e 

demais acessos; 

 

XX. Adoção de medidas de ordem urbana e de segurança, reforçando 

um ambiente favorável e seguro para o trânsito de pessoas e de 

turistas, bem como a realização das atividades econômicas por 

toda a cidade do Rio de Janeiro; 

 

XXI. Construir uma agenda de inovação e acesso à tecnologia, com 

destaque para o desenvolvimento dos segmentos econômicos 

impulsionadores da economia. 

 

XXII. Desarquivamento e aprovação do PLC nº 136/2019, conforme 

sugerido pelas associações e sindicatos presentes na reunião do 

dia 09 de fevereiro de 2021; 

No plano do aumento de aumento de receitas e contenção de despesas, 

recomenda-se: 

XXIII. Regularização e alienação de todos os imóveis não utilizados pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro, de modo a aproveitar a retomada do 

setor imobiliário para aliviar o caixa da cidade; 

 

XXIV. Avaliação dos custos de uso e manutenção de todos os imóveis 

da Prefeitura com o objetivo de racionalizar os gastos municipais 

com estes imóveis; 

 

XXV. Revisão da Lei nº 6.250/2017, que promoveu alterações nos 

valores cobrados do IPTU; 

 

XXVI. Elaborar um plano de ação quanto a medidas a serem adotadas 

pelo Poder Público Municipal que revertam tendências de queda 

na arrecadação; 
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XXVII. Busca de novas fontes de receita para suprir a dificuldade de caixa 

de curto prazo da Prefeitura e viabilizar investimentos, seja por 

meio de repasses oriundos da União e do Governo do Estado, ou 

entidades internacionais como o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID;  

 

XXVIII. Apresentação de medidas de austeridade fiscal visando o 

reequilíbrio das contas do tesouro municipal; 

 

XXIX. Adoção de medidas visando a redução da rigidez do orçamento 

municipal, desvinculando recursos municipais com destinação 

específica; 

 

XXX. Envio de uma Reforma da Previdência à Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro; e 

 

XXXI. Envio de uma Reforma Administrativa à Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro. 

 

Encerrados os trabalhos da presente Comissão de Representação, encaminhe-

se o presente Relatório para ciência da Presidência da Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro. 

É o Relatório. 

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2021. 

 

Vereador PEDRO DUARTE 

Partido NOVO 


