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AEERJ- Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro vem, desde sua
criação em 1975, trabalhando em defesa da infraestrutura do Estado.

No momento, o setor da construção pesada fluminense enfrenta uma crise sem
precedentes, com o desemprego aumentando exponencialmente desde 2014 (perda
de 156.000 postos de trabalho diretos).

As propostas aqui apresentadas pela AEERJ têm como objetivo procurar estancar e
reverter este quadro ainda no próximo exercício.



O Estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, vem investindo valores muito aquém do
necessário para, no mínimo, manter a infraestrutura existente.

Em 2017, o Governo investiu o equivalente a 0,05% do PIB quando deveria estar
investindo pelo menos 3% durante os próximos 20 anos, para recuperar e ampliar a
infraestrutura do Estado.

A AEERJ entende que é fundamental que o novo governante promova:

 O reequilíbrio das contas públicas, no menor prazo possível, para que os
investimentos possam ser retomados;

 A cooperação entre todos entes federativos e a iniciativa privada (nacional ou
estrangeira) para incentivar investimentos no Estado, garantindo a participação
das empresas fluminenses nos projetos.



Segurança Pública

Segurança Jurídica

Melhoria da Gestão Pública

Investimentos em Infraestrutura

Propostas da AEERJ



 Garantir um sistema de segurança pública eficiente em todo o
Estado.

 Os níveis de violência e criminalidade são fatores impeditivos
para atração de investimentos.

 Recuperar e ampliar a infraestrutura de segurança pública
(presídios, delegacias, batalhões, Degases etc).

Segurança Pública



A segurança jurídica é indispensável para a confiança do investidor privado, sendo
primordial:

 Garantir que não haverá quebra de contratos.
 Só começar novas obras quando houver verba assegurada.
 Garantir os recursos (empenhos por exercício) para os contratos de obras públicas até a

conclusão dos projetos.

 Garantir o reajuste anual em todos os contratos.
 Garantir o pagamento das faturas até 30 (trinta) dias de sua emissão como determina a

Lei de Licitações (Lei nº 8666/93).

 Efetuar os pagamentos de acordo com a ordem cronológica das faturas.
 Punir as empresas e órgãos contratantes que não cumpram os contratos.

 Padronizar os editais de licitação de obras e serviços de engenharia para todos os órgãos
das administrações direta e indireta.

 Cumprir a legislação em vigor

Segurança Jurídica



Os administradores devem observar algumas premissas essenciais para assegurar a
qualidade das obras públicas:

 Desenvolver estudo de viabilidade técnico-econômico-social antes de iniciar um projeto,
descartando aqueles que não contribuam para o desenvolvimento do Estado.

 Garantir que o projeto executivo de engenharia ou projeto básico contenha todas as
informações necessárias e indispensáveis ao orçamento.

 Elaborar orçamentos realistas que reflitam a integralidade dos projetos:

• Todas as exigências contidas nos editais sejam contempladas nos orçamentos
• Reflitam a realidade dos acordos estabelecidos nas convenções trabalhistas

 Licitar as obras só após a obtenção de licenças ambientais e desapropriações.
 Dar continuidade aos projetos/obras elaborados nas administrações anteriores.

Os programas devem ser de Estado e não de Governo.

 Reforçar o cumprimento das regras do Programa de Integridade /Compliance (Lei
estadual nº 7.753/2017).

Melhoria da Gestão Pública



Investimentos em Infraestrutura
Investimentos em infraestrutura são vitais para o desenvolvimento do estado, combate
ao desemprego e bem estar da população. A situação econômico-financeira pela qual
passa o Estado do Rio criou um cenário difícil para investir, no curto e médio prazo.

A AEERJ vê como uma das opções a participação da iniciativa privada, atuando em duas
frentes:

 Projetos rodoviários federais

 Projetos estaduais



 Projetos federais

Atuar junto ao Governo Federal para a conclusão dos projetos que estão travando o
desenvolvimento logístico do Estado do Rio.

 Projetos com recursos privados
• Nova Descida da Serra das Araras (BR-116)

• Nova Subida da Serra de Petrópolis (BR-040)
• Autopista Fluminense (BR-101-Norte)

 Nova concessão
• Arco Metropolitano (BR-493) incluir no programa de concessões

federais

Investimentos em Infraestrutura



 Projetos Estaduais
Prosseguir com os projetos já desenvolvidos nas áreas de PPPs e Concessões pelo
Governo do Estado, em especial:

 Programa de Concessões Rodoviárias: dar continuidade ao Procedimento de Manifetação
de Interesse (PMI), objeto do Chamamento Público no. 01/2018 para modelagem das
concessões de rodovias estaduais.

 Saneamento das regiões carentes do Estado.

 Recuperação, manutenção e gestão de Escolas, Hospitais, Degases, Rio Imagem.
 Eficiência energética nos prédios púbicos do Governo do Estado do Rio.

 Manutenção e exploração de parques estaduais; equipamentos esportivos e culturais.
 Aproveitamento adequado aos terrenos subutilizados do Metrô e dos Batalhões de

Polícia.

 Despoluição da Baía da Guanabara.

Investimentos em Infraestrutura
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