
Porto Alegre, 10/06/2019.

REGIME DE 
RECUPERAÇÃO 
FISCAL 
// ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL//

RS



DIAGNÓSTICO

Restos a pagar (R$ 4.4 bi  em 
pessoal e fornecedores) + valores 

não pagos à União  2017/2018: 

R$ 15 bi

Desafio de equacionamento: 

R$ 43 bi

Insuficiência crônica do 
Orçamento de 2019:

R$ 7 bi
(considerando riscos de dívida 
com a União e precatórios)

Estruturalmente, o Estado 
não teria recursos para 
quitar mais do que 8 folhas 
de pagamento

(insuficiência estrutural por 4 anos + 
passivos potenciais de R$ 15 bilhões)

Despesa Pessoal Executivo: 
46,59% RCL (acima do 

Limite Prudencial 46,55%);
Dívida: 222,90% RCL (acima 

Limite 200%)

Déficit Anual da Previdência:

R$ 11,6 bi

LRF

ao longo do mandato
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// Riscos Fiscais passados 
relacionados à dívida com a União //

O Estado perde o alongamento de 20 anos no prazo de pagamento da Dívida com a União e perde 
a redução extraordinária (carência) das parcelas da dívida no período de julho/16 a junho/18. 

Os valores pagos a menor por força do prazo adicional de 20 anos e da carência obtida no período 
de julho/16 a junho/18 totalizam R$ 6,5 bilhões e deveriam ser pagos em 12 vezes a partir da 
configuração do descumprimento.

Dívida com União de 2017-
2018 suspensa pela liminar:

Descumprimento do Teto 
de Gastos – LC 156/16:

R$ 4,2 bi
(2017: R$ 1 bilhão; 2018: R$ 3,2 bilhões)

R$ 6,5 bi



// Balanço dos Passivos 
Reconhecidos de Longo Prazo //

Depósitos Judiciais: R$ 10,7 bilhões

Precatórios: R$ 14,7 bilhões

Dívida com União: R$ 63 bilhões

Financiamentos Bancos: R$ 10 bilhões
Não inclui Piso do Magistério (R$ 33 bilhões)
e demais Contingências

R$ 98 BILHÕES





EIXOSRegime de 
Recuperação 

Fiscal

Política Tributária, 
Dívida Ativa e 

Patrimônio

Política de 
Recursos Humanos

Reforma da 
Previdência

Precatórios

Eficiência do 
Gasto Corrente

Operações 
Financeiras para 

Gestão de Liquidez

Privatizações, 
Aberturas de Capital, 

Concessões e PPPs

I. Racionalização 
das Despesas

II. Modernização 
das Receitas

III. Desestatização e 
Parcerias Privadas
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• Assinar Regime de Recuperação Fiscal
• Adequar reformas da previdência
• Lançar outras concessões
• Aprovar Plano de Precatórios

✓ Diagnóstico Fiscal
✓ Contingenciamento R$ 530 milhões
✓ Calendário mensal para a Folha
✓ Fim da Licença Prêmio 
✓ EC da retirada do Plebiscito aprovada 
✓ Programa RS Parcerias lançado
✓ Venda imóveis iniciada
✓ Aplicativo Menor Preço lançado
✓ Assinado acordo de Cooperação Técnica 

BNDES para Desestatizações/PPPs
✓ Projeto da LDO 2020 elaborado com 

transparência sobre o déficit
✓ Enviados PLs autorizativos privatizações

• Preparar PLs revisão carreiras
• Planos de modernização das receitas
• Revisão dos Incentivos Fiscais

2019 2020 2021 2022

// PLANO DE AÇÃO //
1

º 
SE

M
ES

TR
E

2
º 

SE
M

ES
TR

E
CONTINGENCIAMENTO INICIAL DE DESPESAS  // GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DOS GASTOS // PROATIVIDADE NAS PAUTAS FEDERATIVAS





I – Receita Corrente Líquida anual menor que a Dívida Consolidada
RCL: R$ 37.773 milhões
Dívida Consolidada Líquida: R$ 84.198 milhões
DCL/RCL: 222,90%

III – Valor total das obrigações maior que as disponibilidades de caixa
Disponibilidade de Caixa Líquida: – R$ 25,3 bilhões        

II – Despesas com pessoal + dívida somarem no 
mínimo 70% da Receita Corrente Líquida 

Critério TCE-RS (publicado): 64,95%
Critério STN: 76,44%
Poder Executivo (critério STN) e Demais (critério TCE): 74,15%
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// Habilitação ao Regime de Recuperação //
Números de Dez/2018 



I - Autorização de privatização de empresas
EC do Plebiscito CEEE/CRM/Sulgás aprovada.
PLs para privatizações enviados em 28/5/19.

II – Alteração das Regras de Pensão (concessão e duração) - LC 15.142/18 (art. 12)

III - Redução dos incentivos fiscais de no mínimo 10% ao ano - LC 15.138/18

IV – Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual - LC 14.836/16

V - Instituição do Regime de Previdência Complementar - LC 14.750/15

VI - Proibição de realizar saques em contas de depósitos judiciais - LC 15.138/18

VII - Autorização para realizar leilões de pagamento - LC 15.138/18
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// Medidas Obrigatórias RRF //



RRF // Vigência e Benefícios

Carência no pagamento da Dívida com a União durante o período de vigência 
do Regime. Total nos 3 primeiros anos e escalonada nos 3 seguintes. 
Estimativa de alívio financeiro de R$ 15 bilhões em 6 anos.

Possibilidade de novas operações de crédito para as finalidades do Regime, 
sendo a principal a antecipação de Receitas de Privatização.

Benefícios

LC 159/17: Até 3 anos prorrogável por igual período
LC Estadual 15.138/18: Até 72 meses (tempo necessário ao equilíbrio)

Vigência



I - a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação 
(exceções: sentença judicial transitada em julgado e reajuste geral –
art. 37 CF)

II - a criação de cargo, emprego ou função que 
implique aumento de despesa

III - a alteração de estrutura de carreira que implique 
aumento de despesa

IV - a admissão ou a contratação de pessoal (exceção: 
vacância)

V - a realização de concurso público (exceção: vacância)

VI - a criação ou a majoração de auxílios, vantagens, 
bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios 
de qualquer natureza

VII - a criação de despesa obrigatória de caráter 
continuado

RRF // Vedações
VIII - a adoção de medida que implique reajuste 
de despesa obrigatória acima do IPCA ou da 
receita corrente líquida, o que for menor

IX - a concessão ou a ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária (exceção: 
CONFAZ)

X - o empenho ou a contratação de despesas 
com publicidade e propaganda
(exceção: áreas de saúde, segurança, educação no trânsito e 
outras de demonstrada utilidade pública)

XI - a celebração de convênio, acordo 
(exceções: necessários para a efetiva recuperação fiscal; 
renovações já vigentes; aqueles destinados a serviços 
essenciais, a situações emergenciais, ao cumprimento de 
limites constitucionais, entre outros)

XII - a contratação de operações de crédito e o 
recebimento ou a concessão de garantia



RRF // Condição Equilíbrio Fiscal

Projeções Fiscais 2019-2025
Sem adesão ao RRF

Medidas Receitas, Despesas e 
Privatizações (quitação de passivos)

Projeções Fiscais 2019-2025
Após implantação medidas

Capacidade de estabilizar a Dívida Líquida: Obtenção de Resultado Nominal Positivo ao final do RRF
Verificação 
Equilíbrio 

Valor das Privatizações > S Resultados Nominais negativos até o atingimento do equilíbrio
Dispensa 

ativos

Estado equilibrado ganha capacidade de Investimentos.




