
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Integração Governamental e Transparência

Dimensão: Governança

Área de Resultado: 0007 - Governança para os Cidadãos

Programa: Rio Responsável e Transparente

Descrição Iniciativa

“Rio Responsável e Transparente” da cidade do Rio de Janeiro compreende ações de liderança, estratégia e controle adotadas pela Administração para 
avaliar, direcionar e monitorar: a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas, a prestação de serviços de interesse da sociedade e a 
geração de valor público; e sua interação com a sociedade para conceber, implementar e manter essas políticas e serviços.

Esta iniciativa está dividida em duas dimensões, Gestão Responsável e Gestão Transparente, que se subdividem nos seguintes eixos de atuação:

Gestão Responsável (7 eixos):

• Sistema de Governança - Criação de estrutura capaz de direcionar estratégias e práticas dentro do Executivo Municipal, visando o alcance dos 
resultados idealizados.

• Cultura de Integridade e ética - definição de padrões éticos de comportamento e atuação, capazes de disseminar os valores e princípios morais 
esperados para a Administração Municipal.

• Prevenção a Fraudes - Melhoria dos processos de trabalho, mitigando a ocorrência de práticas improbas e fraudulentas por parte de todos os 
envolvidos nos processos da Prefeitura.

• Gestão de Riscos - Desenvolvimento de mecanismos capazes de evitar, responder e monitorar as ameaças que podem afetar o alcance dos objetivos 
traçados pela administração.

• Compliance - Instituição de um conjunto de medidas para alinhar as decisões dos gestores às normas vigentes e aos limites legais estabelecidos.

• Controles Internos - Fortalecimento das estruturas de controle interno crítico dos Órgãos e Entidades, por meio de revisão e readequação dos 
procedimentos existentes.

• Auditorias Multidimensionais - análise das políticas públicas e dos processos de trabalho, com foco na inteligência corporativa, fornecendo aos 
gestores avaliações multidimensionais para a tomada de decisões estratégicas.

Gestão Transparente (2 eixos):

• Transparência Ativa e Passiva - Melhoria dos mecanismos de acesso às informações públicas e de prestação de contas à sociedade das atividades e 
resultados da Prefeitura.

• Controle Social - Desenvolvimento de um conjunto de ferramentas capazes de aproximar o cidadão do processo e do controle da tomada de decisões.

Resultados Esperados

• Melhoria da condução dos processos e atividades da Prefeitura, a partir de discussões, análises e estudos acerca dos efeitos e do alcance dos atos 
de gestão do alto escalão do município.

• Aprimoramento da execução das obrigações firmadas pelo Executivo junto à População Carioca.

• Elevação da posição da cidade no Ranking de transparência do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

• Reconhecimento da Prefeitura como um ente federativo com alto nível de transparência pública, sendo referência para os demais entes.

• Aumento da participação da população nas tomadas de decisão para o exercício das políticas públicas.
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ANEXO III - PROGRAMAS ESTRATÉGICOS POR ÁREA DE RESULTADO



Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM

Dimensão: Governança

Área de Resultado: 0007 - Governança para os Cidadãos

Programa: Orçamento Eficiente

Descrição Iniciativa

A busca pela Eficiência Orçamentária de forma a manter a sustentabilidade fiscal e garantir a manutenção e melhoria dos serviços públicos prestados à 
sociedade perpassa pelo aumento da arrecadação e pela implementação de ações voltadas à redução de gastos no âmbito da Prefeitura.

“Orçamento Eficiente” contempla os 4 projetos a seguir:

• Aumento da Receita: Visa o aumento da arrecadação por meio de ações que tem o intuito de melhorar a equidade na distribuição da carga tributária, 
combater a sonegação e, por consequência, promover a justiça fiscal.

• Implantação do Piloto Orçamento Base Zero: O Orçamento Base Zero (OBZ) minimiza o problema da perpetuação das despesas, pois não considera 
como ponto de partida o que foi executado no ano anterior. No OBZ não existe o “direito adquirido” em relação às despesas efetuadas pelo gestor no 
ano anterior. A cada ano, é necessária uma exposição justificada dos gastos. Cada atividade da organização é rediscutida e, se confirmada, é realizado 
um estudo partindo do zero, para verificar o quanto será preciso para a sua estruturação e manutenção, considerando as metas e os objetos definidos 
antecipadamente. Serão feitos 3 pilotos.

• Programa Gestão Fiscal Integrada – GICOF: O Programa busca acompanhar de forma mais eficiente os investimentos públicos e aprimorar a geração 
de informações para as análises dos custos da Prefeitura. Será implantada solução informatizada de Gestão Integrada dos processos da Contabilidade, 
Orçamento e Financeiro, com serviços de desenvolvimento de novas funcionalidades, migração dos dados, instalação e configuração, testes, 
manutenção, suporte técnico remoto e presencial e treinamento.

• Rio mais Ágil: Tem por intuito oferecer aos empreendedores um ambiente de negócios mais ágil, melhorando a percepção da eficiência e eficácia do 
serviço público. Além de propiciar maior agilidade no processo de Consulta Prévia implementando de forma incremental às regras de zoneamento da 
Cidade no Sistema Rio mais Fácil Negócios.

Resultados Esperados

• Obtenção de receitas tributárias adicionais, visando o equilíbrio das contas públicas.

• Aperfeiçoamento do processo orçamentário para prover o acompanhamento mais eficiente dos investimentos públicos, e um aprimoramento na 
geração de informações gerenciais que possibilitem análises mais efetivas dos custos.

• Redução do tempo para liberação da Consulta Prévia, gerando maior agilidade do processo de licenciamento para novos negócios.
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