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AEERJ desenvolveu ações em
defesa dos associados e para
retomada da infraestrutura
PPPS E CONCESSÕES
RESPEITO AOS CONTRATOS
TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE
RECUPERAÇÃO DO RIOSOLIDARIO
Em 2016, a AEERJ desenvolveu uma série de ações em prol dos associados, buscando soluções junto ao poder público para dirimir os impasses
criados com a suspensão dos contratos de obras públicas e atrasos de
pagamento pelo Governo do Estado e o não pagamento de reajustamento
pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Ofícios, reuniões, ações judiciais e denúncias na mídia foram algumas das medidas adotadas pela AEERJ. O ano
foi muito difícil para as associadas, e a AEERJ assumiu o papel estratégico
de buscar alternativas. A Associação também realizou uma série de eventos e palestras com o objetivo de aumentar a transparência do setor e,
com isso, fortalecer sua reputação e de suas associadas junto aos formadores de opinião. “Tenho repetido sempre: ou mudamos ou não existiremos
mais. Temos que fazer diferença com transparência”, afirma Luiz Fernando
dos Santos Reis, presidente executivo da AEERJ.

PPPs e Concessões
são formas de gerar
negócios para as
construtoras de obras
públicas
PPPs-Parcerias Público Privada e concessões são alternativas de mercado identificados pela AEERJ para
que as Associadas se fortaleçam e consigam atravessar
os períodos de crise no setor de obras públicas. Em
outubro de 2016, a Associação contratou a Radar PPP,
consultoria especializada em concessões e PPPs, para
identificar quais os municípios com maior potencial e
quais projetos de médio e pequeno portes poderiam
ser viáveis. Saúde, educação, saneamento, prédios públicos, parques, unidades de conservação, habitação,
desenvolvimento urbano e iluminação pública são os
setores de interesse da AEERJ.
A primeira etapa do projeto foi apresentada aos associados, que aprovaram a iniciativa. Em paralelo, a Associação exibiu o projeto para Câmara Metropolitana de
Integração Governamental, Conselho de Infraestrutura
da Firjan-Federação das Indústrias do Rio de Janeiro,
AgeRio-Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro,
Diretoria de Infraestrutura do BNDES e Caixa Econômica
Federal. De todos, recebeu o apoio e a promessa de que
trabalhariam juntos para o êxito do projeto.

Com base neste primeiro estudo, a AEERJ iniciou
reuniões com os prefeitos para obter mais informações
e detectar que oportunidades são consideradas mais
viáveis. O resultado destas reuniões vai gerar uma
agenda mínima de projetos que será implementada
pela Associação.
O estudo sobre PPPs foi tema de várias reportagens na
imprensa. 

Agenda de propostas em defesa do setor
Em busca de oferecer aos candidatos a prefeito sugestões para
o setor de obras públicas, a AEERJ preparou uma agenda de propostas com cinco pontos básicos:
Respeito aos Contratos, Melhoria
da Gestão Pública, Melhoria do
Processo de Licitação, Prioridade
para Obras em Andamento e Prioridade para Conservação da Cidade.
Este documento foi encaminhado
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a todos os candidatos. Ao mesmo
tempo, recebeu candidatos para
debater com os associados suas
propostas.
Pela retomada do programa de
infraestrutura do governo federal,
a Associação e mais dez entidades,
ligadas ao setor de obras públicas,
encaminharam um manifesto para
o presidente Michel Temer. Entre
as sugestões do documento, esta-

va a criação de um banco nacional
de projetos que indique as obras
relevantes para o país, de acordo
com critérios técnicos e, prioritariamente, de cunho social. A Associação debateu ainda na imprensa
e com seus associados temas nacionais importantes, como a Nova
Lei das Licitações e a obrigatoriedade ou não de seguro garantia
para obras. 

Respeito ao trabalhador e aos contratos
A AEERJ lutou contra o desrespeito recorrente aos contratos
assinados entre o poder público e
as construtoras do Rio de Janeiro.
Atrasos de pagamentos, suspensão
de contratos, não pagamento de
reajustamentos, alterações unilaterais foram condutas rotineiras
de órgãos públicos do Estado e da
Prefeitura do Rio de Janeiro duramente criticadas pela Associação.
Inúmeras correspondências enviadas às autoridades e audiências
com secretários e presidentes de
autarquias foram realizadas pela
AEERJ. A mobilização da imprensa
para o problema e seus reflexos na
saúde financeira das construtoras e
nos empregos foi outra estratégia
adotada pela Associação.
Em junho, contratou a LGA Comunicação para uma campanha
de comunicação com o objetivo
de conscientizar a sociedade sobre o desrespeito recorrente aos
contratos assinados entre o poder
público e as construtoras do Rio
de Janeiro. A empresa coordenou
os contatos com a imprensa e fomentou uma série de reportagens
denunciando o problema. As matérias apontaram as “pedaladas”
da Prefeitura do Rio, que usa esse
subterfúgio para evitar o pagamento obrigatório dos reajustamentos
previstos em contrato. O tema foi
abordado, entre outros veículos de
imprensa, pelo jornal Valor Econômico, pela rádio CBN e pelo SBT TV.
Em paralelo, a AEERJ criou a
campanha para as mídias digitais,

com o slogan “Respeito ao trabalhador e aos contratos”. Foi desenvolvido um selo que ganhou ampla
divulgação para os associados por
meio de e-mail, site da AEERJ e redes sociais.
A Associação recorreu à Justiça
para tentar barrar os abusos do po-

der público e entrou com mandado
de segurança e uma ação junto ao
Tribunal de Contas do Município
contestando o não pagamento do
reajustamento. Para garantir que a
dívida do Estado do Rio de Janeiro
com as associadas seja reconhecida, a AEERJ entrou com uma ação
junto à Procuradoria Geral do Estado para que os valores devidos fiquem explícitos na Lei Orçamentária de 2017 como “Restos a Pagar”.
Veja alguns destaques de reportagens abaixo:
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RioSolidario de cara nova:
AEERJ entrega obra de
recuperação da sede
A AEERJ e 21 empresas associadas contribuíram para a obra de recuperação da sede do RioSolidario, uma ONG fundada em 1995. Um Termo
de Doação foi assinado com a primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro,
Maria Lucia Horta Jardim, e Liliana Pinelli, respectivamente, presidente e
diretora do RioSolidario.
A ONG funciona em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e com a iniciativa privada para projetos sociais voltados a beneficiar vítimas de violência doméstica, crianças carentes e deficientes. Além
disso, administra três creches, que recebem, diariamente, 700 crianças
e promove cursos de capacitação para jovens carentes em parceria com
empresas privadas. 

Transparência e Compliance
Em atenção às normas de conduta que regem as relações entre o setor privado e público, estabelecidas pela
Lei Anticorrupção, a AEERJ promoveu várias palestras
para seus associados visando mostrar a importância de

as empresas adotarem políticas de transparência e compliance. O ”Código de Ética, Conduta e Compliance da
AEERJ” começou a ser colocado em prática também pelas
Associadas.

Veja abaixo os cursos e palestras oferecidos pela AEERJ em 2016
1.

“A Lei Anticorrupção e a Contratação com
a Administração Pública”, por Francisco
Ramalho Ortigão Farias, advogado
criminalista.

2.

“A Viabilidade do Uso do Aço em Obras
de Infraestrutura”, pelos engenheiros
Fernando Ottoboni Pinho e Filemon Botto
de Barros, em parceria com o Centro
Brasileiro da Construção em Aço (CBCA).

3.

4.

5.

6.

Curso de “Orçamento de Obras de
Infraestrutura”, por Aldo Dórea Mattos,
engenheiro especializado em custos
e presidente da seção brasileira da
AACE/Brasil – Associação para o
Desenvolvimento da Engenharia de Custo.
Logística da Cidade nas Olimpíadas”, por
Leonardo Maciel, diretor de Operações da
Empresa Olímpica Municipal.
Curso sobre “eSocial x EFD-Reinf -Nova
Metodologia de Informação do Fisco”,
pelo advogado Mariano Carneiro.
Palestra do secretário Municipal de
Transportes, Rafael Picciani sobre o Plano
de Mobilidade Urbana Sustentável da
Cidade do Rio de Janeiro.

7.

Rodada de Negócios da Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Econômico
no qual 60 fornecedores apresentaram
seus produtos e serviços para empresas
associadas.

13. Apresentação do Procedimento de
Manifestação de Interesse (PMI) relativo
ao projeto de Reconstrução e Gestão do
Teatro Villa-Lobos, sob subsecretário de
Estado de Cultura, Carlos Marinho.

8.

Curso de “Licitações e Contratos” pelo
advogado Gilmar Brunízio.

9.

Workshop sobre “Gerenciamento
de Risco e Seguros para Projetos de
Engenharia”, por Sérgio Ricardo, de M.
Souza, engenheiro e Mestre em Sistemas
de Gestão.

14. Lei Anticorrupção, Lei Eleitoral e
Responsabilidade dos Empresários, pelo
advogado Carlos Eduardo Machado e
pela advogada Fernanda Lara Tórtima,
nomeada para o cargo de jurista suplente
do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro para o biênio 2016/2017.

10. Palestra sobre “Lei da Empresa Limpa –
Gestão de Prevenção de Risco”, com o
advogado Carlos Paiva.
11. Workshop sobre “Administração
Contratual para Serviços de Construção e
Engenharia” pelo engenheiro Luiz Valente.
12. Seminário “Pedaladas Contratuais – Lei
de Responsabilidade Fiscal e Passivo
Orçamentário em Fim de Mandato –
Soluções”, pelo economista José Roberto
Afonso e o advogado Carlos Eduardo
Monteiro.
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15. 22º Encontro de Asfalto, realizado no
RioCentro com o patrocínio da AEERJ,
durante a Rio Oil & Gas 2016, que teve
como tema “Inovações e Desafios da
Pavimentação Asfáltica no Brasil”.
16. Debate sobre PPPs e concessões,
com participação de Marilene Ramos,
diretora de Infraestrutura do BNDES,
Vicente Loureiro, diretor executivo da
Câmara Metropolitana de Integração
Governamental do Rio de Janeiro, José
Domingos Vargas, diretor presidente da
AgeRio e Bruno Pereira, da consultoria
Radar PPP, que apresentou o projeto
da AEERJ.
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