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76%

Segundo os dados do IBRE/FGV, o Estado do Rio é o que menos

cresceu no Brasil desde 1985, com média anual de 1,5%, ante 2,3% do

Brasil. O atual cenário econômico do Rio de Janeiro é de retomada da

atividade econômica, com uma tímida expansão do setor de comércios

e serviços, uma melhora ainda frágil na dinâmica do mercado de

trabalho formal e a continuidade da alta da inflação e uma

deterioração constante do poder de compra da classe trabalhadora.

O Executivo estima um superávit de R$ 25,2 bilhões para o próximo

ano, com receita corrente líquida de R$ 122,6 bilhões e as despesas

chegando aos R$ 97,4 bilhões. O superávit calculado é fruto da

adesão do Estado ao Novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF)

permitindo o alongamento do prazo de pagamento das dívidas com a

União, que já está estimado em aproximadamente R$148,1 bilhões.

Acordo que somente foi possível após contrapartidas arbitrárias

aceitas pelo Rio de Janeiro, como a execução da Reforma da

Previdência Estadual, a criação de um novo teto de gastos e o fim dos

triênios do funcionalismo público.

Ademais, os cálculos elaborados pela Secretaria de Fazenda não

consideraram a execução obrigatória dos percentuais constitucionais

na área de saúde e educação de dos royalties provenientes do pré-sal,

nem tampouco, os limites estabelecidos pelo Regime de Recuperação

Fiscal e as despesas obrigatórias.Mesmo com o aumento dos preços

de petróleo – principal commodities de exportação fluminense, o

Estado ainda convive com os impactos da crise econômica, financeira

e fiscal, que foi agravada pelos efeitos da pandemia mundial de Covid-

19 e da Guerra da Ucrânia, bem como, os impactos do Regime de

Responsabilidade Fiscal que impede a expansão dos gastos sociais

para fortalecimento da proteção social.

Ressalta-se que a principal arrecadação do Estado é através de

impostos, a Receita Fiscal no Rio de Janeiro é completamente

dependente dos tributos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias

e Serviços (ICMS), 76% dos rendimentos do estado fluminense são

oriundos do ICMS. A análise feita pelo Executivo Estadual acredita em

aumento da arrecadação tributária, melhoras nos índices de atividade

produtiva e retomada na geração de emprego formal mesmo sem

apresentar um plano de desenvolvimento econômico e social nas

diretrizes orçamentárias para estimular a dinâmica econômica.

CONTEXTO ECONÔMICOIDMJRacial
Somos uma organização social  da

Baixada Fluminense que atua com

ações de enfrentamento à

violência de Estado, a partir da

centralidade do racismo e do

combate aos privilégios da

branquitude. 
Para saber mais, acesse: dmjracial.com 
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Na análise do orçamento público é possível observar as diretrizes da

política econômica e também quais serão as áreas prioritárias para o

Governo.  O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) enviado pelo

Governador Cláudio Castro (PL) à Assembleia Legislativa do Estado do

Rio de Janeiro prevê o primeiro superávit dos últimos anos  nas contas

do Estado, porém nitidamente com valores superestimado. Haja vista,

a redução da tendência da arrecadação tributária e o não

cumprimento dos percentuais constitucionais nas despesas. 

Em relação ao Projeto de Lei do Plano Plurianal - PPA, o projeto de lei é

formado a partir da elaboração de programas e ações que são

conjuntos articulados e multisetoriais de ações com um objetivo

comum para resolução de um problema social ou econômico.A

programação do PPA 2020-2023 no Governo Cláudio Castro conta

com 52 programas, cortando 5 programas quando comparado ao

Governo Witzel. 

Porém, como o antessor não apresenta um plano de investimentos

para atração de novas empresas e nem modernização do nosso

parque industrial, ao contrário, incentiva a expansão das concessões

das empresas públicas e precarização do funcionalismo público.

Cláudio Castro apresenta no projeto de Lei do PPA  e da LOA um

esboço de metas e prioridades do governo, que chama de Pacto.RJ,

em que o eixo de enfrentamento à pobreza não conta com um amplo

programa social de geração de empregos e políticas sociais

anticíclicas. 

O Estado gasta mais com a promoção de uma política genocida e de

encarceramento em massa através de ferramentas da militarização e

suas consequências do que com a garantia da vida. 

ORÇAMENTO PÚBLICO

Pacto.RJ

Pacto por Resultados do Estado do

Rio de Janeiro – Pacto.RJ

elaborado pelo Poder Executivo

determina quais as  metas e

prioridades do Governo atual, são

eles:

De Olho na Alerj! 
Busca acompanhar, monitorar e

sistematizar as ações e

proposições legislativas no campo

de Segurança Pública no

Parlamento  fluminense dada a

potencialização da política de

militarização e milicialização nas

favelas e periferias. 
Assine nossa Newsletter: https://bit.ly/3e9Ay76
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Enfrentamento à pobreza

Desenvolvimento econômico

Modernização tributária e fiscal

Modernização da gestão

Segurança pública

 

https://bit.ly/3e9Ay76


PLOA DE 2023 
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Ao examinarmos o Projeto de Lei Orçamentária Anual de

2022 do Estado do Rio de Janeiro, identificamos que o

governo não apresenta um plano estratégico para

estímulo das atividades econômicas  no pós-pandemia de

Covid-19. Ao contrário, apresentou metas e prioridades

completamente descolada da necessidade de amparo e

assistência social que a população tanto necessita nesta

retomada de atividades presenciais.

A composição orçamentária do Estado indica quais serão

as áreas prioritárias para atuação governamental, o

destaque fica por conta do enorme orçamento para

Segurança Pública, a diminuição dos gastos sociais para

Trabalho, Assistência Social e Ciência e Tecnologia. O

orçamento de Segurança Pública é maior que pastas

inteiras como Educação, Saúde, Trabalho e Habitação! 
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30,8%
16,3%

9,9%
9,4%

6,7%
6,1%

5,9%
4,1%

2,2%

Precisamos repensar o modelo atual de segurança

pública, que utiliza 16,3% do total do orçamento

público, equivalente a R$ 15,8 bilhões de reais. O

orçamento de Segurança Pública é maior que pastas

inteiras como Educação, Assistência Social, Trabalho e

Habitação, Ciência e Tecnologia, Saneamento e Cultura.

Portanto, a prioridade do Governo no orçamento público é

a execução e expansão de uma política de morte através

do aumento da militarização da vida e o investimento em

armamentos bélicos. O enfrentamento a violência no Brasil

é fundada no racismo institucional, em que a espinha

dorsal do modelo de segurança pública posto em prática

no país é forjado pela escolha do próprio Estado, na

construção de inimigos públicos para dar prosseguimento

a aniquilação do povo negro.

 R$ 15,8 bilhões 
 Segurança Pública 

Composição Orçamentária  do Estado do Rio de Janeiro para 2023 - PLOA

Fonte: Seplag/RJ 
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ORÇAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - 2023 

Atualmente a Polícia Militar e Civil compõem secretarias

autônomas e com orçamento independente, incluindo

fundos especialmente criados para financiar seus custos.

O segundo maior gasto do orçamento público do Estado é

para a manutenção das políticas de segurança pública. 

Apenas as Secretarias de Polícia Civil e Militar recebem

juntas R$ 10,6 bilhões de reais para custear suas

atividades, aproximadamente 68% de todo o orçamento

de Segurança Pública é consumido pelas polícias.

Estamos assistindo a um processo de radicalização da

política de militarização e milicializaçgão do governo

estadual, em que coloca como prioridade na execução

orçamentária a implementação de uma política de

segurança pública baseada em confrontos, policiamento

ostensivo e uso das tecnologias de vigilância. Além de

retomar o programa de ocupações de favelas e periferias -

Programa Bairro Seguro, uma atualização das UPPs, que já

se demonstrou um projeto falido e altamente letal para a

população negra e pobre. 

O Estado rapidamente ressignificou as demandas dos

ditos especialistas em segurança pública e está investindo

R$28 milhões de reais em tecnologia de informações e 

 monitoramento tecnológicos, que na realidade  nem de

longe tocam na estrutura dorsal da violência urbana,

apenas reproduz maior vigilância e controle direcionado

aos corpos negros.

Logo, fica evidente o desleixo do Estado com ações de

enfrentamento à violência através de implementação de

políticas públicas comprometidas ao combate da

desigualdade racial e social. O resultado de uma política

de segurança pública que envolve o investimentos em

armas de fogo, drones atiradores, caveirões e

equipamentos que visam o abate e subjugação da

população, fortalecimento da truculência policial,

legislação que legitima e isenta o abuso policial somado

ao esvaziamento e amplo sucateamento das políticas

sociais não poderiam resultar em outra realidade: recorde

de assassinatos, execuções, desaparecimentos forçados e

pessoas privadas de liberdade no sistema carcerário.
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Secretarias

Secretaria de Estado de
Fazenda

Secretaria de Estado de Saúde

Secretaria de Estado de Polícia
Militar

em R$

 R$ 31.453.934.813,00 
 
 

 R$ 9.294.034.007,00 
 
 

 R$ 9.517.461.670,00 
 
 

 R$ 8.294.003.551,00 
 
 

em %

36,9%
 

10,9%
 

11,2%
 

9,7%
 

Secretaria de Estado de Educação  R$ 5.964.618.187,00 
 
 

7,0%
 

Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação

Secretaria de Estado de Policia
Civil

Secretaria de Estado de Defesa Civil
e Corpo de Bombeiros Militar

Secretaria de Estado da
Casa Civil

 R$ 2.503.136.359,00 
 
 

 R$ 1.760.048.675,00 
 
 

 R$ 2.470.569.821,00 
 

 R$ 1.409.705.233,00 
 
 

2,9%
 

2,1%

2,9%

1,6%
 

Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária

 R$ 1.001.196.570,00 
 
 

1,2%
 

Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e de 
Direitos Humanos

 R$ 3.889.441.890,00 
 
 

4,6%
 

Encargos Gerais do Estado

Gasto Público das Secretarias do Poder Executivo  para 2023

Fonte: Seplag/RJ 

 R$ 10,3 BILHÕES

 
 para Polícia Civil e Militar 

R$ 492 MILHÕES

 
PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO

R$ 12,8 MILHÕES

 
PARA operações 

policiais da pm 

R$ 5,5 MILHÕES

 
PARA O Centro Integrado 
de Comando e Controle- PMERJ 
 

Fonte: Seplag/RJ 



Manutenção Atividades 
Operacionais / Administrativas 
 

Operações Especial e 
Especializada da Polícia Militar 

Manutenção da Polícia
Pacificadora
 
 

Operacionalização do CICC 

 

Manutenção Atividades 
Operacionais / Administrativas 
 

Tecnologia da Informação

 Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro 

 
 

Gestão da Frota da Polícia Civil 

 
R$ 48 milhõesOperacionalização da Polícia 

Técnico-Científica 

 

Políticas, Defesa e Atendimento 
às Mulheres 

 

PLOA DE 2023 

Ao analisarmos as contas orçamentárias das Secretarias

de Polícia Militar e Civil para 2023, identificamos como a

máquina pública direciona virtuosas quantias de dinheiro

para manutenção e expansão do aparato bélico da Polícia. 

Para 2023, as Polícias gastará cerca de R$ 492 milhões

de reais com Policiamento e expansão do Programa

Bairro Seguro, com a criação de 65 novas unidades.

Além de R$ 12 milhões de reais apenas com Operações

Especiais e Especializadas da Polícia Militar,  como:

BOPE, BPCHq, BAC, RPMOnt, GAM, BPRV, BPVE, BEPE,

RECOM, CPAM e SSI. Mesmo com uma liminar fruto da

incidência política de organizações sociais e movimentos

sociais na ADPF 635 - ADPF das Favelas, que proíbe

operações policiais durante o período de pandemia de

Covid-19 no território fluminense. 

Também está programada a compra de 3.200 novos

veículos para a Polícia Militar, dobrando a frota de

veículos disponíveis. Segundo cálculos* da própria

instituição,  a PM conta hoje com 3 mil viaturas que gera

um custo público de R$ 120 milhões de reais apenas com

combustíveis. 

Ademais, custará R$35 milhões de reais o

reaparelhamento da Polícia Civil, que contará com 1.700

novos armamentos, 1,3 milhões de unidades de munições,

1.000 equipamentos de proteção, manutenção de 4

aeronaves, e a compra de 1 helicóptero. Outra questão

que nos chamou atenção foi a ausência de financiamento

para o Programa Cidade Integrada em todo orçamento, 

Estamos na contramão do mundo, que está discutindo a

urgência do controle das forças policiais, a importância do

desinvestimentos das polícias e o direcionamento de

gastos públicos para proteção social, bem como, ao

desuso das tecnologias de vigilância e reconhecimento

facial, devido ao seu caráter essencialmente racista.

*Informações retirada da ATA de Reunião do Conselho Diretor do Fundo

Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública - FISED

publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 
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Gestão da Frota da Polícia Militar

 Policiamento R$ 388 milhões

R$ 6 milhões

R$ 12 milhões

R$ 1,4 milhões

R$ 128 milhões

R$ 5,5 milhões

R$ 2 milhõesOperacionalização do Programa 
Bairro Seguro 

 

Orçamento da  Secretaria de Polícia Militar  para 2023

Orçamento da Secretaria de Polícia Civil  para 2023

Reaparelhamento da Polícia Civil 

 Policiamento R$ 104 milhões

R$ 14 milhões

R$ 24 milhões

R$ 58 mil

R$ 35 milhões

R$ 10 milhões

Capacitação de Policiais Civis 

 Inteligência e Segurança da
Informação R$ 8 milhões

R$ 10 mil

R$ 13 milhões

Fonte: Seplag/RJ 



Programa Bairro Seguro
 

Munição 
 

Equipamento Adquirido 

 

PLANO PLURIANUAL  (PPA)  2020 - 2023 _ REVISÃO DE 2023 
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Polícia Militar   

Novas Unidades Especiais e
Especializadas da SEPM 
 

11

32

65

Novas Unidades de Polícia
Pacificadora - UPP
 

Material Bélico
 

100.000

Instrumento de menor potencial
ofensivo

 

5.000

Aeronave Operacionalizada 

 

11

Aeronave Adquirida 

 

1

1700

1.360.000

1.000

Armamento Adquirido
 

Aeronave Operacionalizada 

 

4

Helicóptero Revitalizado 

 

1

Banco Automático Balístico 

 

1

Banco de dados - DNA do
Crime 

 

1

Polícia Civil   

(und)

 

(und)

 

O PPA estabelece as diretrizes e metas que deverão ser alcançadas

pela gestão do governo, na edição de revisão anual do PPA para

seu último ano de implementação identificamos que as prioridades

do Poder Executivo está na manutenção e expansão bélica das

polícias, não esboçou um enfrentamento sério a miséria e a

pobreza e tampouco possui um plano de estímulo a geração de

empregos. 

A Polícia Militar contará com 12 aeronaves, a compra de 5 mil

novos armamentos, a instalação de 65 nova sunidades do

Programa Bairro Seguro, 32  novas unidades de Polícia Pacificadora

e 100 novas  unidades  do Segurança Presente. O Programa

Segurança Presente conta com um Fundo Público exclusivo para

custear sua atuação, um total de R$ 379 milhões de reais.  

Ademais, está programada a compra de 1,4 milhões de unidades de

munições para as polícias, aproximadamente 4 mil balas por dia à

disposição das polícias. 

Ademais, está como prioridade no orçamento público a

operacionalização da coleta de material genético de pessoas

em situação de privação de liberdade. O material armazenado,

será usado para comparação do DNA colhido em locais de

crimes com os de suspeitos cadastrados no banco, um

programa que reforça o racismo estrutural fundante desta

sociedade. Uma completa arbitrariedade.

Em relação a SEAP, está programada a construção de 2 novas

Unidades Prisionais, a reforma de 24 unidades prisionais e a

compra de 66 veículos blindados, que nos parece ser no

modelo de Caveirões para uso da Polícia Penal. Além disto, está

previsto pelo DEGASE a construção de 7 unidades

socioeducativas de privação de liberdade e 3 unidas

socioeducativas de restrição de liberdade. Estamos assistindo

ao aumento constante de maiores parcelas do orçamento

público para custear um arcabouço de segurança pública

genocida. Em comparação com a PLOA de 2022, houve um

incremento de R$ 2,4 bilhões de reais a mais para Segurança

Pública. E ainda conta, com novas remessas de recursos

através de créditos suplementares. 
Fonte: Seplag/RJ 

Fonte: Seplag/RJ 
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Segurança Pública 

R$2,4 bi 

Portanto, não se trata de busca pela maior parcela de apreensão de drogas e armas e o tal combate a criminalidade,

trata-se de genocídio do povo negro. Trata-se de racismo. Trata-se de como a polícia possui uma função social de

repressão, de coerção, de controle de massas. Dado que a mesma instituição que executa um homem por asfixia nas

ruas de Minneapolis é aquela que invade casas nas favelas e periferias, humilha trabalhadores dentro de suas próprias

residências, realiza confrontos com armas de guerras nas ruas, que desaparece com corpos, uma instituição

programada para gerar encarceramento em massa e promover o genocídio cotidiano do povo negro em qualquer

parte do mundo. 
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A IDMJRacial gostaria de ressaltar que após a publicação da PLOA e

do PPA, haverá o período de construção de emendas aos projetos de

Lei. Os Parlamentares possuem 168 milhões de reais disponíveis para

inserir na execução do orçamento público, aproximadamente R$ 2,4

milhões de reais para cada Parlamentar adensar ao orçamento.

Através do Projeto De Olho na Alerj, a IDMJR pretende reunir-se com

parlamentares, movimentos sociais e organizações sociais para

pensar estratégias de desinvestimentos das polícias e reforçar o

orçamento para a proteção social.  

Comparação do Orçamento de Segurança Pública (2019-2023)

R$ 12,8 bi 

R$ 11,9 bi 

R$ 13,4 bi 

R$ 15,8 bi 

15,4% 
13,3% 

14,4% 

16,3% 

Veículo blindado 
 

Nova Unidade Prisional  2

24

66

Nova Unidade Prisional 
 Reformada

SEAP 
(und)

 

Fonte: Seplag/RJ 

Fonte: Seplag/RJ 
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