
i 

 

Documento do 

Banco Mundial 

 

APENAS PARA USO OFICIAL 

 

Relatório nº: 82539-BR 

 

 

BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DOCUMENTO DO PROGRAMA 

PARA UM 

EMPRÉSTIMO  

NO MONTANTE DE US$ 216 MILHÕES 

 

AO ESTADO DO AMAZONAS 

 

COM GARANTIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 

PARA A  

 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO, SEGURANÇA CIDADÃ E POLÍTICAS 

DE GÊNERO NO AMAZONAS 

25 de Abril de 2014 

 

 

 

 

Redução da Pobreza e Gestão Econômica 

Unidade de Gestão de País – Brasil 

América Latina e Caribe 

 

 
Este documento está sendo divulgado antes de ser considerado pelo Conselho de Administração. Isso não implica que já se 

pressupõe o resultado. Este documento poderá ser atualizado após sua consideração pelo Conselho e a versão atualizada será 

divulgada de acordo com a política do Banco sobre acesso à informação 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



ii 

 

BRASIL – EXERCÍCIO FINANCEIRO DO GOVERNO 

1º de janeiro a 31 de dezembro 

 

EQUIVALÊNCIA CAMBIAL 

(Taxa de câmbio em vigor em 14 de Abril de 2014) 

Unidade Monetária 

Unidade Monetária = Real (R$) 

R$ 2,33 = US$ 1,00 

 

ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 
AISC  Áreas Integradas de Segurança Cidadã (Amazonas’ Integrated Citizen Security Areas) 

BID  Banco Interamericano de Desenvolvimento (Inter-American Development Bank) 

CGE  Controladoria Geral do Estado (Amazonas’ Internal Auditor) 

CGL  Comissão Geral de Licitação 

CPS  Estratégia de Parceria com o País (Country Partnership Strategy) 

DIP  Delegacias Integradas de Polícia (Amazonas’ Integrated Police Units) 

DPL  Empréstimo para Políticas de Desenvolvimento (Development Policy Loan) 

GFP  Gestão das Finanças Públicas (Public Financial Management) 

ICMS  Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (Brazilian Value-Added Tax) 

IDE  Investimento Direto Estrangeiro (Foreign Direct Investment) 

LRF  Lei de Responsabilidade Fiscal (Brazilian Fiscal Responsibility Law) 

NFC-e  Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (Amazonas’ Consumer Electronic Fiscal Note) 

ODP  Objetivo de Desenvolvimento do Projeto (Project Development Goal) 

PIB  Produto Interno Bruto (Gross Domestic Product) 

PPA  Plano Plurianual (Multi-Year Plan) 

PPP  Parcerias Público-Privadas (Public Private Partnerships) 

PSIA  Análise do Impacto Social e sobre a Pobreza (Poverty and Social Impact Assessment) 

RCL  Receita Corrente Líquida (Net Current Revenue) 

RMMq  Região Metropolitana de Manaus (Metropolitan Region of Manaus) 

SEFAZ  Secretaria da Fazenda (Amazonas’ Secretariat of Finance) 

SEPM  Secretaria Executiva para Políticas de Mulheres  

SGC  Sistema de Gestão de Contratos (Amazonas’ Contract Management System) 

TCE/AM Tribunal de Contas do Amazonas (Amazonas State Court of Accounts) 

VBG  Violência baseada no gênero 

Vice-Presidente: Hasan A. Tuluy 

Diretora de País: Deborah L. Wetzel 

Diretor Setorial: J. Humberto Lopez 

Gerente Setorial: Arturo Herrera 

Chefe da Equipe do Projeto: Laura Zoratto 

Chefe Adjunta da Equipe do Projeto: Fanny Weiner 



iii 

 

ESTADO DO AMAZONAS, BRASIL 

DPL: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO, SEGURANÇA CIDADÃ E 

POLÍTICAS DE GÊNERO  

SUMÁRIO 

 

SÍNTESE DO EMPRÉSTIMO E DO PROGRAMA ........................................................................... iv 

I – INTRODUÇÃO E CONTEXTO DO PAÍS....................................................................................... 1 

II – QUADRO DE POLÍTICA MACROECONÔMICA E EVOLUÇÃO RECENTE ...................... 3 

2.1 RELAÇÕES COM O FMI ......................................................................................................... 13 

III – O PROGRAMA DO GOVERNO ................................................................................................. 14 

IV – A OPERAÇÃO PROPOSTA......................................................................................................... 14 

4.1 VÍNCULO COM O PROGRAMA DO GOVERNO E DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO ........ 14 

4.2 AÇÕES PRÉVIAS, RESULTADOS E FUNDAMENTOS ANALÍTICOS ............................. 15 

4.3 VÍNCULO COM A CAS E COM OUTRAS OPERAÇÕES DO BANCO .............................. 24 

4.4 CONSULTAS, COLABORAÇÃO COM PARCEIROS NO DESENVOLVIMENTO ........... 25 

V. OUTRAS QUESTÕES DE CONCEPÇÃO E AVALIAÇÃO ........................................................ 26 

5.1 IMPACTO SOCIAL E SOBRE A POBREZA .......................................................................... 26 

5.2 ASPECTOS AMBIENTAIS ...................................................................................................... 27 

5.3 ASPECTOS FIDUCIÁRIOS, DESEMBOLSO E AUDITORIA .............................................. 27 

5.4 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO .................................................................................... 29 

SÍNTESE DOS RISCOS E MEDIDAS MITIGANTES ...................................................................... 30 

ANEXO 1: MATRIZ DE POLÍTICAS E RESULTADOS ................................................................. 32 

ANEXO 2: CARTA DE INTENÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ......... 37 

ANEXO 3: RELAÇÕES COM O FMI ................................................................................................. 43 

ANEXO 4: VISÃO GERAL DO BRASIL E DO AMAZONAS ......................................................... 44 

 

Este Documento do Empréstimo foi elaborado por uma equipe do BIRD composta por Laura Zoratto, 

Fanny Weiner, Katherine Grau, Ana Mie Horigoshi Reis (LCSPS); Luciano Wuerzius (LCSPT), Flavia 

Carbonari, Alberto Costa, Rodrigo Serrano (LCSSO); Agnes Velloso (LCSEN); Roland Clarke 

(LCSPR); Fabio Sola Bittar (LCC5C); Miguel Sanchez (LCSPE); João Vicente Campos (LCSFM);  

Cristian D’Amelj, Catarina Portelo, Gabriela Grinsten (LEGLE); Adam Ratzlaff, Aude-Sophie Rodella, 

Miriam Muller (LCSPP). Brianna Shalimar Elton-Rojas, Angela Nieves Porto (LCSPS) e Monica 

Porcidonio (LCSPR) prestaram valiosa assistência à equipe. A revisão por pares ficou a cargo de Shaun 

Moss (LCSPT) e Denis Medvedev (SASEP).



iv 

 

SÍNTESE DO EMPRÉSTIMO E DO PROGRAMA 

ESTADO DO AMAZONAS, BRASIL 

DPL: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO, SEGURANÇA CIDADÃ E 

POLÍTICAS DE GÊNERO  

Mutuário Estado do Amazonas 

Entidade executora Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) – Estado do Amazonas 

Dados do financiamento 

Empréstimo do BIRD garantido pelo Governo Federal 

Condições: Empréstimo flexível do BIRD ligado a um compromisso, 5 anos de 

período de carência, spread variável, repagamentos em nível, todas as opções de 

conversão selecionadas exceto Garantia de taxas de juros máximas e mínimas e 

Comissão a ser paga com recursos próprios. 

Montante: US$ 216 milhões, parcela única. 

Tipo de operação 
Empréstimo para políticas de desenvolvimento em parcela única em uma 

operação independente. 

Principais áreas de 

política 

Administração tributária, Compras Governamentais, Segurança cidadã e 

Políticas de Gênero. 

Objetivo(s) de 

desenvolvimento do 

programa 

Ajudar o Governo do Amazonas a i) melhorar a administração tributária e os 

procedimentos de compras governamentais e ii) reforçar a prestação dos 

serviços de segurança cidadã e o acesso das mulheres à Justiça e aos serviços 

sociais. 

Indicadores de resultados 

Administração tributária e Compras Governamentais 

 Número de contribuintes registrados na SEFAZ 

 Porcentagem dos processos de compra concluídos em menos de 45 dias 

 Porcentagem do valor das compras feito por meio do sistema de registro 

de preços 

 Porcentagem de planos de compras do Governo do Amazonas 

publicados no portal e-Compras.AM 

 Número de serviços cuja contratação está sujeita obrigatoriamente a 

especificações padronizadas 

 Redução percentual nos custos unitários de serviços selecionados 

 Número de instituições do governo que adotam as novas práticas de 

execução orçamentária 

Segurança cidadã com atenção para a violência baseada no gênero 

 Número de AISCs em operação no Estado 

 Número de indicadores de performance implementadas 

 Número de policiais treinados 

 Divulgações, por ano, de indicadores de despesas das AISCs em 

relatórios periódicos 

 Número de mulheres que recebem atendimento jurídico e/ou social na 

Casa da Mulher Brasileira 

 Número de comunidades atendidas por unidades móveis que prestam 

serviços básicos e jurídicos a mulheres 

 Número de executores da Lei Maria da Penha que receberam 

capacitação 
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Classificação global do 

risco 
Risco moderado. 

Número da operação  P147979 
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DOCUMENTO DO PROGRAMA PARA UM EMPRÉSTIMO PROPOSTO AO ESTADO DO 

AMAZONAS (BRASIL) 

DPL: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO, SEGURANÇA CIDADÃ E 

POLÍTICAS DE GÊNERO  

 

I – INTRODUÇÃO E CONTEXTO DO PAÍS 

1. A operação proposta é um empréstimo para políticas de desenvolvimento (DPL) não 

parcelado, no montante de US$ 216 milhões, ao Estado do Amazonas. O propósito desta operação é 

ajudar o Governo do Amazonas a i) melhorar a administração tributária e os procedimentos de compras 

governamentais e ii) reforçar a prestação dos serviços de segurança cidadã e o acesso das mulheres à 

Justiça e aos serviços sociais. Ao aumentar a eficiência da gestão financeira e da receita, melhorar a 

segurança cidadã e promover as condições de vida das mulheres, a operação está contribuindo 

diretamente para os objetivos do Banco Mundial de eliminar a pobreza extrema e promover a 

prosperidade compartilhada. 

2. O apoio ao Governo do Amazonas está sendo prestado em parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esta operação complementa e estende ações de política 

específicas apoiadas pelo Programa de Consolidação Fiscal para a Melhoria da Prestação de Serviços 

Públicos no Estado do Amazonas (PROCONFIS AM), uma operação do BID. O BID concentrou-se nos 

aspectos regulatórios desta operação e o Banco Mundial, na sua implementação, tirando partido da sua 

experiência em outros Estados. Ao fazer uma parceria com o BID, o Banco tem conseguido reforçar o 

seu diálogo sobre políticas com um governo reformista em um Estado pobre e de baixa capacidade, 

enquanto apóia prioridades em nível federal e demonstra a sua flexibilidade e capacidade de resposta ao 

Estado e ao País. 

3. Essa parceria também permitiu ao Banco atender à solicitação do Governo do Amazonas 

para compartilhar as lições extraídas de reformas semelhantes em outros Estados brasileiros. 
O projeto tira partido da experiência do Banco em projetos semelhantes em outros Estados, como o Rio 

de Janeiro, Pernambuco e Bahia, sobretudo nas áreas de administração tributária, segurança cidadã e 

violência baseada no gênero (VBG). Ademais, o Governo do Amazonas solicitou o apoio do Banco 

Mundial para avaliar os resultados das reformas atuais por meio de avaliações de impacto, bem como a 

assessoria técnica contínua da instituição visando a reformas posteriores. Para tanto, também foram 

concebidos indicadores de resultados para monitorar as reformas posteriores de ações de políticas 

selecionadas. 

4. O Banco elaborou outros insumos analíticos para alinhar a operação com os seus objetivos 

de prosperidade compartilhada e eliminação da pobreza extrema. Destaca-se uma análise detalhada 

da prosperidade compartilhada, da pobreza e da distribuição, desafios cruciais no Amazonas. Além 

disso, preparou uma análise para avaliar o impacto da operação proposta sobre o segmento de renda 

mais baixa da população. Ademais, em apoio à gestão fiscal sustentável do governo, foi elaborada uma 

análise pormenorizada da situação fiscal e da sustentabilidade da dívida. Esse apoio adicional do Banco 

permitirá ao Governo do Estado manter dar continuidade aos programas e investimentos visando ao 

desenvolvimento. 

5. O Amazonas é o maior Estado brasileiro, superando, em tamanho, todos os países 

sul-americanos com a exceção da Argentina. Sua população, 3,6 milhões de habitantes, está 
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esparsamente distribuída e a sua densidade populacional é a segunda mais baixa do mundo, mais alta 

apenas do que a da Mongólia. O Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas totalizou R$ 59,8 bilhões em 

2010 (US$ 34 bilhões), o que representa 1,6% do PIB brasileiro. O PIB per capita foi de R$ 17.158 

(US$ 8.500) no ano de 2010, o que equivale a 87% da média nacional. A baixa densidade demográfica, 

combinada com o difícil acesso a muitas comunidades do Estado em virtude da sua geografia, se traduz 

em necessidades de investimento e custos consideravelmente mais altos para prestar serviços do que em 

outras partes do Brasil. 

6. Com 17,8% da população vivendo abaixo da linha da pobreza (menos de R$140 por 

pessoa/mês) e 7,4% na pobreza extrema (menos de R$ 70 por pessoa/mês), a incidência da pobreza no 

Amazonas continua a ser generalizada. Atualmente, as taxas de pobreza e desigualdade do Estado são as 

quartas mais altas do Brasil, e as maiores da Região Norte. Nos últimos anos, alcançou-se uma redução 

dessa pobreza, muito embora em nível menor do que o verificado no resto do país. Ainda que, por um 

lado, a pobreza no Brasil tenha caído, de 22,6% em 2004 para 9,4% em 2012, no Amazonas ela recuou 

de 32,1% para 17,8%. De maneira análoga, a desigualdade não diminuiu de forma constante nos últimos 

anos no Estado, diferentemente do ocorrido no restante do Brasil.
1
 Entre 2004 e 2012, o coeficiente de 

Gini oscilou entre 0,52 e 0,56, enquanto a média nacional em 2012 era de 0,53. Em termos de 

desenvolvimento humano, o Amazonas fica abaixo da média nacional, com 0,67 frente a 0,73, segundo 

o Índice de Desenvolvimento Humano de 2013. Esses níveis elevados de desigualdade e baixo PIB per 

capita têm prejudicado o aumento da prosperidade compartilhada no Amazonas, tendo alcançado o 

patamar de 13,1% no Índice de Convergência da Prosperidade Compartilhada (ICPC)
2
 em 2009, em 

comparação com 18,3% para o Brasil como um todo. 

7. Embora a Região Sudeste do país tenha passado por um forte declínio das taxas de 

homicídio na última década, o Norte e o Nordeste viram um aumento rápido e sem precedentes da 

violência. Estados como São Paulo reduziram a sua taxa de homicídios em quase 70% entre 2000 e 

2010; contudo, essas taxas dobraram no mesmo período na região Nordeste. Apenas no Amazonas, essa 

elevação chegou a 54,6% em uma década. A taxa de homicídio passou de 19,8 por 100 mil habitantes 

em 2000 para 30,6 por 100 mil em 2010 e se manteve alta, porém relativamente estável, chegando a 31 

por 100 mil em 2011 e 30 por 100 mil em 2012. Em 2011, o Estado também registrou a segunda mais 

alta taxa de roubos no país, atingindo 1.038 por 100 mil habitantes. Na capital, Manaus, a taxa de 

homicídios chegou a 56,2 por 100 mil habitantes em 2011. 

8. Por causa dos seus indicadores sociais inadequados, elevados índices de criminalidade e 

vasto território, desde o ano de 2000 o Estado tem precisado investir mais do que a média nacional 

nos setores sociais, 2,8% do PIB, em comparação com 1,1%. Entre as principais despesas no 

orçamento do Amazonas, figura a segurança cidadã,
3
 que responde por 9% do total das despesas, e vem 

crescendo rapidamente nos últimos anos.
4
 Entre 2010 e 2012, as despesas com segurança aumentaram 

                                                           
1
 Banco Mundial (2013). Poverty, Equity and Shared Prosperity Notes: An overview for the State of Amazonas [Notas sobre a 

Pobreza, Equidade e Prosperidade Compartilhada: Uma Visão Geral do Estado do Amazonas]. 
2
 O PIB ponderado pela equidade das dez maiores economias do mundo. 

3
 Segurança cidadã refere-se à responsabilidade do Estado de proteger os seus cidadãos da criminalidade e da violência no 

dia-a-dia. Também diz respeito aos princípios de fortalecimento da governança democrática e inclusão. Essa expressão vem 

sendo usada cada vez mais pelos organismos de desenvolvimento. 
4
 Entre outros setores com elevado nível de despesas como porcentagem do total do orçamento em 2012, destacam-se a saúde 

(16%) e a educação (15,3%). 
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31,8% em termos reais, frente a um aumento de 8,6% nos gastos com educação e uma queda de 1,8% 

nas despesas com saúde. Esse aumento expressivo das despesas com segurança é explicado, 

principalmente, pelos esforços do governo para responder aos crescentes níveis de criminalidade e 

violência, por meio da criação de Delegacias de Polícia Integrada (DIPs) das Polícias Civil e Militar. 

A tendência de aumento das despesas nesse setor deve continuar pelo menos durante os próximos dois 

anos, com novas contratações, treinamento e aumentos de salário, que partem de uma base bastante 

baixa.
5
 

9. A redução da violência baseada em Gênero, em especial, é uma prioridade do Governo do 

Amazonas. Manaus tem a terceira taxa mais alta de homicídio de mulheres no Brasil, 11,5 por 100 mil 

mulheres em 2010. A VBG é uma das questões centrais que afetam o bem-estar da mulher no Brasil
6
 e é 

uma prioridade identificada no recém-lançado Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, 2013 no 

Amazonas. Por esse motivo, o programa de segurança cidadã desenvolvido pelo Estado abrange 

medidas específicas destinadas a prevenir e reduzir a violência contra a mulher. Destacam-se, entre 

outras, as estratégias para aumentar a integração entre a Secretaria de Segurança Pública e a recém-

criada Secretaria Executiva de Política para Mulheres na prestação de serviços em apoio às vítimas da 

VBG, bem como para disseminar informações visando à prevenção. 

10. Nesse contexto, um dos principais desafios é administrar os recursos financeiros do Estado 

de forma mais eficiente a fim de manter os investimentos públicos e melhorar a prestação de 

serviços. Para fazer face a esses desafios, o Governo do Amazonas identificou uma série de deficiências 

na administração tributária e financeira, bem como na gestão do setor de segurança cidadã, as quais 

limitam a sua capacidade fiscal e a eficiência dos serviços. Esta operação apoia medidas específicas para 

atacar essas deficiências. O apoio ao setor de segurança cidadã é importante devido à prioridade 

atribuída à prestação de serviços nessa área (a redução da criminalidade e da violência, inclusive da 

VBG, é fundamental para o bem-estar dos cidadãos e o crescimento econômico) e devido ao risco de 

que a expansão desse setor possa inibir a prestação de serviços em outros setores caso os recursos não 

sejam empregados de forma mais eficiente. 

II – QUADRO DE POLÍTICA MACROECONÔMICA E EVOLUÇÃO RECENTE 

1.1. EVOLUÇÃO ECONÔMICA RECENTE DO BRASIL 

11. Nas duas últimas décadas, o Brasil obteve avanços significativos em termos de gestão da 

economia, redução da pobreza e indicadores sociais. O crescimento do emprego e o aumento da 

renda do trabalho, assim como a implementação de programas de assistência social direcionados 

contribuíram para a redução da parcela de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza extrema de 

R$ 70 por mês, de 10,8% em 2001 para 4,3% em 2012,
7
 bem como para a queda da desigualdade, 

conforme refletido pelo recuo do coeficiente de Gini, de 0,60 para 0,53 no mesmo período. 

12. O desenvolvimento do Brasil se encontra em um momento decisivo. O país está se 

recuperando gradualmente de uma desaceleração iniciada em 2011. O crescimento futuro parece estar 

                                                           
5
 Com base na Lei Estadual 3.722/2012. 

6
 Segundo a OMS, 29% das mulheres entre 15 e 49 anos relataram, em 2005, haver sofrido violência física ou sexual pelo 

menos uma vez na vida (OMS, 2005). 
7
 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios usando a linha da pobreza extrema do programa Brasil sem 

Miséria. 
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limitado por gargalos estruturais na infraestrutura, pelo capital humano e pela fraca intermediação 

financeira, o que é agravado por um sistema tributário e um ambiente de negócios que se mostram 

onerosos e complicados. Ao mesmo tempo, o crescimento da classe média está chamando atenção para a 

incapacidade de prestar serviços públicos com eficiência e boa relação custo/benefício. Os protestos de 

junho de 2013 no Brasil deixaram poucas dúvidas quanto à importância da boa governança e da 

prestação eficaz de serviços no País. 

13. A recente desaceleração da economia aparenta ter causas tanto estruturais quanto cíclicas. 

Inicialmente, políticas monetárias e fiscais mais restritivas em 2011 enfraqueceram a demanda interna 

ao mesmo tempo em que a demanda externa era deprimida pela prolongada debilidade e incerteza das 

economias avançadas e pela desaceleração do crescimento nos principais mercados emergentes. 

Entretanto, como a desaceleração da economia prosseguiu ao longo de 2012, a política se tornou menos 

restritiva e o ambiente externo se fortaleceu, fatores estruturais como a escassez da oferta de mão de 

obra e o elevado custo da produção passaram a ter uma importância cada vez maior. Embora a 

desaceleração tenha sido sentida de forma generalizada, a indústria foi o setor que mais recuou 

(a produção industrial caiu 7% desde meados de 2011) em virtude da fraca demanda interna, da taxa de 

câmbio real relativamente forte e dos gargalos estruturais já mencionados. O fraco desempenho da 

indústria teve como paralelo o enfraquecimento da demanda por investimentos. 

14. A inflação permanece alta. A inflação global chegou a 5,9% em 2013, embora tenha recuado 

para 5,6% em janeiro de 2014. A inflação é mais alta no caso dos bens cujos preços não são 

administrados, chegando a 6,6% (frente a 2,1% no caso dos preços administrados), assim como dos bens 

não comercializáveis (7,6%). A taxa de inflação reflete, em parte, as restrições de capacidade e um 

mercado de trabalho em que a escassez de mão de obra é estrutural (devido ao descasamento das 

qualificações e à evolução demográfica). Em consequência, mesmo com taxas de crescimento baixas, os 

fatores que pressionam a demanda desempenharam um papel importante. Os fatores que provocam a 

elevação dos custos, como o reajuste automático do salário mínimo e os choques nos preços (sobretudo 

dos alimentos) também ajudaram a pressionar a inflação. 

15. As políticas monetária e fiscal reagiram ao baixo crescimento e à inflação alta. Na última 

década, o quadro macroeconômico brasileiro assentado em três pilares (câmbio flexível, regime de 

metas de inflação e prudência fiscal) ganhou credibilidade. Adotou-se uma orientação mais 

expansionista para a política fiscal, com a meta de superávit primário caindo de 3,1% em 2011 para 

1,9% em 2013. Contudo, a política fiscal tornou-se mais restritiva em fevereiro de 2014, com o anúncio 

de cortes de quase 1% do PIB visando à consecução da meta de superávit primário de 1,9% do PIB. 

Com a inflação beirando o limite superior de 6.5% da margem de tolerância da meta, a política 

monetária também ficou mais austera e a taxa de juros de referência foi elevada em 325 pontos-base 

entre abril de 2013 e janeiro de 2014, chegando a 10,5%. 

16. A instabilidade externa levou o câmbio a depreciar-se e tornar-se mais volátil. O déficit da 

conta corrente aumentou para 3,7% do PIB, em comparação com 2,4% em 2012. Ao mesmo tempo, 

o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) não foi suficiente para fechar a diferença, atingindo 2,9%. A 

diferença foi coberta pelos investimentos em carteira, que equivaleram a 0,9% do PIB. Além disso, o 

câmbio no Brasil (assim como em outros mercados emergentes) foi ainda mais pressionado porque o 

Federal Reserve começou a abandonar a sua política monetária acomodatícia. O Banco Central 

respondeu com um plano de intervenção que consistia na compra de swaps de taxas de juros e em um 

programa de recompra de divisas. No fim de 2013, as intervenções acumuladas desde junho com as 

operações de recompra haviam totalizado US$ 17 bilhões (efetivamente reduzindo as reservas 

internacionais de US$ 375,8 bilhões para US$ 358,8 bilhões pelo “conceito de liquidez”). Essas 
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intervenções ajudaram a limitar a volatilidade do câmbio. A elevação dos juros e a redução da tributação 

dos fluxos de entrada de capital também apoiaram a moeda. 

Tabela 1 – Brasil: Principais Indicadores e Projeções da Economia (2006–2016) 

Projeções

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Contas nacionais

Crescimento real do PIB 4.0 6.1 5.2 -0.3 7.5 2.7 0.9 2.3 2.0 2.6 3.5

Investimento interno bruto 16.8 18.3 20.7 17.8 20.2 19.7 18.1 17.9 18.5 18.7 18.9

Setor externo

Conta corrente 13.6 1.6 -28.2 -24.3 -47.3 -52.5 -54.2 -80.5 -74.7 -73.7 -74.6

Saldo do comércio de mercadorias 46.5 40.0 24.8 25.3 20.1 29.8 19.4 3.3 7.7 19.7 22.6

Exportações (FOB) 137.8 160.6 197.9 153.0 201.9 256.0 242.6 242.4 259.4 281.4 304.0

Importações (FOB) 91.4 120.6 173.1 127.7 181.8 226.2 223.2 239.1 251.7 261.7 281.4

Serviços não fatores, líquidos -9.6 -13.2 -16.7 -19.2 -30.8 -37.9 -41.0 -47.5 -47.9 -51.5 -54.6

Renda e transferências correntes, líquidas -23.2 -25.3 -36.3 -30.3 -36.6 -44.3 -32.6 -36.4 -34.5 -41.9 -42.6

Investimento direto, líquido -9.4 27.5 24.6 36.0 36.9 67.7 68.1 64.0 60.0 61.7 64.8

Ações em carteira, líquido 1 6.8 24.8 -7.3 39.7 43.9 16.0 3.3 2.7 3.4 3.5 3.5

Reservas internacionais brutas 85.8 180.3 193.8 238.5 288.6 352.0 373.1 358.9 372.1 375.9 380.1

Conta corrente (% do PIB) 1.3 0.1 -1.7 -1.5 -2.2 -2.1 -2.4 -3.6 -3.5 -3.3 -3.1

Governo geral

Total das receitas e doações 34.6 35.7 36.9 34.9 37.2 36.6 37.2 37.2 36.9 37.2 37.1

Total da despesa 38.1 38.4 38.2 38.0 39.9 39.1 40.0 40.5 39.7 39.2 38.8

Despesas correntes 36.2 36.6 36.0 35.8 35.9 36.7 37.5 37.7 36.9 36.4 35.9

das quais: pagamentos de juros 

líquidos

6.8 6.1 5.5 5.3 5.2 5.7 4.9 5.2 4.7 4.7 4.1

Despesas de capital 1.9 1.8 2.2 2.2 4.0 2.5 2.6 2.8 2.9 2.9 2.9

Saldo primário 3.3 3.5 4.1 2.2 2.5 3.2 2.1 1.9 1.8 2.7 2.3

Saldo global -3.5 -2.7 -1.4 -3.1 -2.7 -2.5 -2.8 -3.3 -2.8 -2.1 -1.8

Dívida bruta do setor público 66.7 65.2 63.5 66.9 65.2 64.9 68.5 66.0 64.1 61.6 58.6

da qual: em moeda nacional 60.0 60.6 58.4 63.2 62.1 62.2 65.4 63.2 61.0 58.2 55.2

da qual: em moeda estrangeira 6.7 4.6 5.1 3.7 3.0 2.7 3.1 2.8 3.2 3.4 3.5

Preços

Deflator do PIB 6.1 5.9 8.3 7.2 8.2 7.0 5.3 7.7 5.7 5.2 4.7

Índice de preços ao consumidor (fim do

período) 3.1 4.5 5.9 4.3 5.9 6.5 5.8 5.9 5.8 5.8 5.3

Por memória:

PIB nominal (em bilhões de reais) 2369.5 2661.3 3032.2 3239.4 3770.1 4143.0 4403 4836.5 5214.4 5628.2 6098.9

Total da dívida externa (% do PIB) 17.8 17.5 15.9 17.4 16.4 16.2 17.9 18.7 21.2 21.3 21.8

Fonte: FMI, BCB, IBGE, EIU, cálculos do Banco Mundial.

Nota 1: As ações em carteira não abrangem títulos de dívida.

 

17. Embora tenham surgido preocupações quanto à adequação do conjunto de políticas 

macroeconômicas, o quadro mantém-se sólido. Recentemente, a política econômica mostrou-se mais 

intervencionista. Tentativas de controlar a inflação administrando preços e reduzindo tributos, 

juntamente com o recurso a outros incentivos tributários discricionários, subsídios à energia e aos 

bancos estatais, além da desaceleração do crescimento e do aumento das demandas sociais, reduziram 

ligeiramente o superávit primário. Isso, por sua vez, tornou mais difícil a tarefa de manter a inflação sob 

controle. De fato, essa combinação de fatores levou a Moody’s e a Standard and Poor’s a ajustar a 

perspectiva da sua classificação de crédito soberano de positivo para estável e de estável para negativo, 

respectivamente. Contudo, ajustes fiscais recentes e medidas para acelerar os leilões de concessão nos 
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setores de petróleo e infraestrutura indicam que o governo reconhece claramente a importância de 

políticas voltadas para o mercado. 

18. O sistema financeiro brasileiro manteve a sua solidez e resiliência. Após um período de 

rápida expansão do crédito, os indicadores de qualidade dos ativos se estabilizaram durante 2012 e, 

recentemente, apresentaram alguma melhoria. No fim de 2013, cerca de 4,4% dos empréstimos às 

famílias e 1,8% dos empréstimos a empresas estavam classificados como inadimplêntes. A queda das 

taxas de juros nos últimos anos aliviou a pressão sobre os devedores, mantendo a inadimplência em 

níveis administráveis. Um aumento moderado da inadimplência não deve ser descartado, pois os juros 

no Brasil estão em elevação. O sistema bancário parece estar bem protegido para suportar perdas, com a 

provisão para perdas com empréstimos totalizando 160% do montante dos empréstimos não produtivos 

e os índices de solvência chegando a 16,9% em junho de 2013. Contudo, os níveis crescentes de 

endividamento externo do setor privado, principalmente com a emissão de títulos por empresas e 

bancos, aumentaram a preocupação com a capacidade de algumas empresas de carregarem a sua dívida. 

 

1.2. PERSPECTIVAS MACROECONÔMICAS DO BRASIL E SUSTENTABILIDADE DA 

DÍVIDA 

19. As perspectivas de crescimento da economia brasileira permanecem baixas, com 

estimativas de crescimento de 2,2% em 2013, uma taxa semelhante em 2014 e um aumento 

gradual, para 3,7%, daí em diante. A produção industrial caiu 3,5% em dezembro de 2013, o que 

implica uma queda de 3% no ano como um todo. A confiança dos consumidores também se enfraqueceu 

em dezembro e janeiro, mas a expectativa é que se recupere lentamente. O investimento, que havia 

recuado em 2012, recuperou-se em 2013 e terá o respaldo de um aumento dos investimentos em 

infraestrutura e da preparação para os grandes eventos que o país receberá. A contribuição da demanda 

externa líquida provavelmente permanecerá reduzida. A desvalorização do real deve ter um impacto 

positivo sobre a conta corrente. 

20. A inflação deve continuar a constituir um desafio. Um fator crucial é o mercado de trabalho, 

em que a mão de obra ainda é escassa. Esse mercado se caracteriza pelo baixo desemprego (4,3% em 

dezembro), escassez de trabalhadores qualificados e manutenção de mão de obra supérflua devido à 

baixa flexibilidade decorrente de questões estruturais que afetam a mobilidade e a definição de salários 

(como a indexação do salário mínimo à inflação e ao crescimento do PIB). Os esforços do governo para 

preencher lacunas em termos de qualificações devem ajudar a atenuar algumas dessas preocupações no 

médio prazo, embora seja necessário fazer mais para aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho. 

Entre outros fatores que podem alimentar a inflação, destacam-se a transferência da recente 

desvalorização da moeda para os preços e também o fim do controle sobre os preços administrados, cuja 

inflação foi mantida em 2,1% em 2013, mas deve subir assim que os preços dos combustíveis se 

aproximarem dos níveis do mercado mundial e os subsídios à energia forem eliminados. Por outro lado, 

o recente aperto da política monetária ajudará a conter as pressões inflacionárias. 

21. O ambiente externo continua a pôr em risco as perspectivas de crescimento do Brasil no 

curto prazo. A continuação da recuperação desigual nas economias avançadas e da desaceleração nos 

mercados emergentes pode traduzir-se em uma redução da demanda externa pelas exportações 

brasileiras. Assim como outras economias emergentes, o Brasil ainda está vulnerável à possibilidade de 

o sentimento do mercado continuar a pôr em risco o IDE e, em especial, os fluxos de carteira, sobretudo 

em vista da parcela relativamente alta de títulos do governo detidos por não residentes e do possível 

impacto da reversão da política monetária pouco convencional nos EUA. No entanto, a vulnerabilidade 
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do Brasil a acontecimentos externos deve permanecer moderada devido às suas elevadas reservas 

internacionais (US$ 359 bilhões), à baixa parcela de dívida de curto prazo no total da dívida externa 

(cerca de 18%) e à participação significativa do investimento direto estrangeiro (2,9% do PIB em 2013) 

no financiamento da conta corrente (-3,7% do PIB em 2013). 

22. Contingências negativas e pressões sociais com relação à melhoria dos serviços públicos 

também põem em risco o cumprimento das metas fiscais. A consecução das metas de superávit 

primário correrá sérios riscos se a taxa de crescimento das despesas não for limitada e se a atividade 

perder mais vigor do que o esperado. Outros riscos em potencial para as finanças públicas são os 

esforços do governo para estimular a economia por meio de incentivos específicos a determinados 

setores, o subsídio aos preços da energia a um custo em torno de R$ 20 bilhões em 2013, a desoneração 

concedida esporadicamente a determinados setores da indústria e as atividades parafiscais do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que recebeu R$ 39 bilhões em 

transferências do Tesouro em 2013. De forma mais geral, a pressão para a melhoria dos serviços 

públicos e os pagamentos obrigatórios referentes a emendas orçamentárias no Congresso também podem 

pressionar ainda mais as despesas. Ademais, as tensões políticas entre o Congresso e o Executivo, assim 

como as eleições deste ano, constituem outros riscos de pressão sobre a condução da política fiscal. 

23. Apesar desses riscos e desafios, o quadro macroeconômico global do Brasil atualmente é 

adequado. O quadro de políticas brasileiro continua a proporcionar ao governo a flexibilidade para 

responder a crises econômicas. Embora a persistência das pressões inflacionárias e a recente 

deterioração dos resultados fiscais tenham causado preocupação, as autoridades mantêm o compromisso 

com o controle da inflação e prudência fiscal. A dívida bruta do setor público deve cair no futuro em 

vista dos níveis de superávit primário, a despeito das dificuldades em manter o saldo fiscal diante das 

grandes necessidades de investimento e da pressão popular para a melhoria da prestação de serviços. 

Além disso, o câmbio flexível e o nível relativamente alto de reservas internacionais proporcionam ao 

Brasil uma proteção contra mudanças na percepção do mercado e uma consequente inversão dos fluxos 

de capital — conforme sugerido pelo recente episódio de turbulência no mercado. 

24. As perspectivas para o Brasil no médio e longo prazo dependerão bastante da sua 

capacidade para tirar proveito do seu grande potencial ainda não explorado e eliminar os gargalos 

estruturais. Entre esses gargalos, destaca-se a necessidade de: acelerar e fortalecer a qualidade da 

formação de capital humano; reduzir a carga tributária; aumentar a eficácia dos gastos públicos; elevar o 

investimento público e privado para fazer face aos gargalos na infraestrutura; desenvolver um mercado 

de capitais privado de longo prazo; dar mais flexibilidade ao mercado de trabalho e buscar um ambiente 

de negócios mais ágil e que promova a concorrência interna e a competitividade externa. A solução 

desses gargalos assentaria as bases para o aumento da produtividade. 

Evolução econômica recente no Estado do Amazonas 

25. O PIB do Amazonas vem crescendo sistematicamente mais rápido do que o PIB brasileiro 

desde 2000. A taxa média anual de crescimento do PIB estadual de 2000 até 2010 foi de 5,3%, ao passo 

que a taxa anual correspondente para o Brasil foi de 3,6%. Recentemente, o crescimento do PIB 

amazonense registrou uma volatilidade superior à do PIB nacional. Assim, em termos globais, embora o 

Amazonas ainda seja um Estado relativamente pobre, quando se trata do PIB, ele está convergindo mais 

rapidamente do que outras regiões (por ex., o Nordeste). 

26. O setor industrial aumentou a sua participação no PIB entre 1995 e 2006. A indústria 

respondeu por 42,3% do PIB do Amazonas, em média, de 2007 a 2010. Isso é consideravelmente 
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superior à média nacional (27,7%) e resulta da criação da Zona Franca de Manaus (ZFM) na capital do 

Estado em 1960. Após perder terreno para a indústria e a agricultura entre 1995 e 2006, o setor de 

serviços recuperou-se um pouco entre 2007 e 2010. A participação do setor agrícola no PIB cresceu 

desde o início da série em 1995, chegando a 5,4% entre 2007 e 2010. O Amazonas é um polo tradicional 

de produção de borracha e plástico.
8
 Atualmente, os principais produtos manufaturados são telefones 

celulares e eletrônicos, uma vez que empresas como a Siemens e a Nokia instalaram fábricas na ZFM. 

Figura 1: Evolução do PIB do Amazonas (esquerda) e da Composição Setorial do PIB (direita) 

   
 Fonte: IBGE e Banco Mundial. 

27. O desenvolvimento do Amazonas se baseia na Zona Franca de Manaus (ZFM). A ZFM, 

como o próprio nome diz, é uma zona franca (as importações e exportações são isentas de impostos) 

com incentivos fiscais, estabelecida com o objetivo de criar um polo industrial, comercial e agrícola na 

região amazônica. O Governo Federal apoia a extensão dos incentivos fiscais existentes. Estima-se que a 

ZFM empregue diretamente 118 mil pessoas. Segundo estimativas do Governo do Amazonas, 

a indústria sozinha responde por 40% das receitas tributárias do Estado e as renúncias fiscais estão 

calculadas em R$ 5,2 bilhões em 2013, quase 70% da receita do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). As empresas que se beneficiam dos incentivos fiscais 

devem contribuir para fundos para fins específicos. A contribuição anual montou a R$ 1,1 bilhão em 

2012. 

28. Em 2012, a receita corrente totalizou R$ 11,2 bilhões, tendo crescido 7,2% ao ano em 

termos reais entre 2006 e 2012. Uma parcela expressiva das receitas do Governo do Amazonas vem de 

receitas tributárias próprias, com o ICMS representando 52% da receita em 2012. A arrecadação do 

ICMS beneficiou-se do crescimento robusto do PIB amazonense (uma média de 6,2% ao ano entre 2006 

e 2012). Além disso, a arrecadação de receitas tributárias estaduais supera as taxas nacional e regional, 

respondendo por 56% do total, frente a 40,6% no nível regional e 53% no nível nacional. Já o 

desempenho da receita corrente foi beneficiado pelo forte crescimento das receitas próprias e também 

pela crescente distribuição de royalties do petróleo. A desaceleração da economia brasileira desde 2011 

afetou as transferências do Governo Federal para os Estados e municípios. Os incentivos fiscais 

concedidos pela União para estimular a economia fizeram diminuir os recursos disponíveis para os 

governos subnacionais. O Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal (FPE) é a segunda maior 

fonte de receita do Estado, porém a sua participação no total da receita caiu de uma média de 15,3% 

entre 2009 e 2011 para 13,7% em 2012. O Amazonas continua a depender de transferências correntes e 

                                                           
8
 Ver http://www.suframa.gov.br/publicacoes/site_pim/plastico.htm. 
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de capital, que equivaleram a 21% da receita em 2012. O sistema de transferências intergovernamentais 

no Brasil se baseia em regras estáveis. Assim, as transferências costumam variar com a evolução da 

atividade econômica global e a arrecadação tributária. 

29. Apesar dos avanços obtidos em termos de arrecadação,
9
 o Estado tem pela frente alguns 

desafios. Existem dificuldades com relação ao cumprimento das obrigações tributárias na circulação de 

bens entre os Estados. Além disso, os órgãos que lidam com crimes tributários não trabalham em 

cooperação e as informações sobre as transações comerciais não estão inteiramente integradas, o que 

torna difícil para o Estado reduzir, de forma eficiente, a evasão fiscal. O Estado vem tomando medidas 

destinadas a aumentar a eficiência na cobrança de impostos, como a adoção da substituição tributária
10

 e 

a adoção, ora em curso, da Nota Fiscal Eletrônica, que deve ajudar a diminuir a evasão fiscal. 

O aumento da arrecadação é uma prioridade do Governo do Amazonas para fazer face ao aumento da 

pressão sobre os gastos. Ademais, a prestação de serviços públicos tem um custo especialmente alto em 

um Estado esparsamente povoado, em que o acesso a várias comunidades é difícil. 

 

                                                           
9
 Embora o Amazonas enfrente algumas questões referentes à eficiência na arrecadação de tributos, o Estado já apresenta 

uma das mais altas relações impostos/PIB no País. A arrecadação de tributos próprios em relação ao PIB equivalia a 10% em 

2010, o que é consideravelmente mais alto do que a média da Região Norte (8,4%) e do Brasil (8,8%). Contudo, é preciso 

levar em conta que a forte contribuição do setor industrial para o PIB do Amazonas o diferencia dos demais Estados no 

tocante ao seu potencial arrecadador. A indústria respondeu por 43% do PIB do Amazonas em 2010, frente a 28% no nível 

nacional. 

10
 A substituição tributária é um regime especial de cobrança de impostos sobre o valor agregado em que os impostos devidos 

em cada etapa do processo produtivo são pagos antecipadamente no início da cadeia. 
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Tabela 2. Demonstração das Operações do Governo do Amazonas11 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

I. RECEITA 15.03 15.93 17.24 15.90 15.94 16.74 18.11

Tributos 9.18 9.50 10.58 9.36 9.97 9.92 10.29
ICMS 8.55 8.82 9.84 8.65 9.28 9.16 9.49
IPVA 0.22 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28
Outros 0.41 0.42 0.47 0.44 0.42 0.48 0.52

Contribuições sociais 1.20 1.17 1.25 1.04 1.09 1.40 2.23
Transferências 4.13 4.17 4.69 4.01 3.84 3.86 3.82

Transferências correntes 3.98 4.03 4.44 3.62 3.47 3.55 3.61
FPE 2.36 2.55 2.80 2.55 2.28 2.60 2.48
Outras transferências correntes 1.61 1.48 1.64 1.07 1.19 0.95 1.13

Transferências de capital 0.16 0.14 0.25 0.39 0.37 0.31 0.21
Outras receitas correntes 0.51 1.09 0.72 1.49 1.04 1.56 1.77

II. DESPESA 12.52 13.25 14.19 14.34 13.64 14.25 15.47
Remuneração de funcionários 6.02 6.16 6.57 6.93 6.22 6.75 7.47
Pagamentos de juros 0.28 0.25 0.23 0.24 0.26 0.29 0.26
Outras despesas correntes 5.68 6.22 6.79 6.50 6.53 6.52 7.04

Transferências para municípios 2.47 2.48 2.72 2.43 2.55 2.54 2.62
Bens e serviços 3.21 3.73 4.06 4.07 3.99 3.98 4.42

Serviços contratados (terceiros) 1.45 1.55 1.84 1.87 1.75 1.77 1.93
Outros bens e serviços 1.76 2.18 2.22 2.20 2.24 2.21 2.49

Fundeb, perda líquida 0.54 0.62 0.60 0.66 0.63 0.69 0.71

III. SALDO  O PERACIO NAL BRUTO  (I - II) 2.51 2.67 3.05 1.57 2.30 2.49 2.64
% da RCL 21.00 21.07 22.31 12.63 18.56 18.88 19.04

IV. TRANSAÇÕ ES EM ATIVO S NÃO  FINANCEIRO S 2.36 2.06 2.73 3.52 3.03 2.50 2.18
Investimentos em ativos não financeiros 2.28 2.06 2.70 3.43 2.84 2.37 2.14

V. CAPACIDADE/NECESSIDADE LÍQ UIDA DE FINANCIAMENTO  (III - IV)0.15 0.61 0.32 (1.95) (0.73) (0.01) 0.46

VI. SALDO  PRIMÁRIO  (V + Pagamentos de juros líquidos) 0.32 0.75 0.28 (1.92) (0.58) 0.10 0.54
% of NCR 2.72 5.90 2.08 (15.44) (4.65) 0.78 3.90

VII. TRANSAÇÕ ES EM ATIVO S E PASSIVO S FINANCEIRO S (0.12) 0.00 0.06 1.46 0.59 (0.05) 0.65
Novos empréstimos 0.22 0.31 0.36 1.72 0.86 0.33 1.11
Amortizações, líquidas (0.34) (0.31) (0.31) (0.31) (0.27) (0.38) (0.49)

VIII. NECESSIDADE BRUTA DE FINANCIAMENTO (Serviço líquido da dívida - VI)0.19 (0.30) (0.01) 2.26 1.00 0.40 0.03

% da RCL 1.62 (2.38) (0.08) 18.23 8.06 3.01 0.24

VIII. SALDO GLOBAL (VI + VII) 0.20 0.75 0.34 (0.46) 0.01 0.05 1.19

Por memória:
Receita corrente liquida (RCL) 11.93 12.69 13.66 12.42 12.39 13.19 13.85
Dívida consolidada líquida/RCL 33.30 18.98 12.81 23.68 27.09 19.36 15.32
Dívida consolidada líquida/PIB 3.97 2.41 1.75 2.94 3.36 2.55 2.12
Dívida consolidada/RCL 42.11 36.70 34.79 45.09 43.04 38.78 40.16
Dívida consolidada/PIB 5.02 4.66 4.75 5.60 5.33 5.12 5.56
Investimentos não financeiros/RCL 19.08 16.21 19.79 27.64 22.90 18.00 15.44  

Fonte: Cálculos do corpo técnico do Banco Mundial com base em dados oficiais fornecidos pela SEFAZ/Amazonas. 

Os valores são porcentagens do PIB. 

 
30. As despesas do Governo do Amazonas são compostas principalmente pela 

remuneração de funcionários (48%) e bens e serviços (29%). As despesas com a folha salarial 

registraram um crescimento real de 13% em 2012, o que é consideravelmente mais alto do que a 

                                                           
11

 A dívida consolidada (bruta) é considerada para que a análise de sustentabilidade da dívida seja compatível com a prática 

internacional e com as normas das estatísticas das finanças públicas (Government Finance Statistics – GFS). A dívida 

consolidada líquida é o conceito exigido para a prestação de contas nos termos da LRF e é igual à dívida consolidada menos 

as disponibilidades. 
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média de 7,3% entre 2006 e 2011. A expansão observada decorre, sobretudo, dos aumentos de 

salários concedidos a funcionários públicos e, em especial, a um aumento expressivo da força 

policial, que resultou em um aumento de 28% dos gastos com o pessoal da segurança pública 

naquele ano. As transferências para os municípios tiveram um crescimento de 5,4% em 2012, em 

linha com o crescimento médio entre 2006 e 2013. 

31. Entre as principais rubricas das despesas no orçamento do Amazonas, a segurança 

cidadã vem crescendo rapidamente nos últimos anos. Em 2012, essa rubrica representou 9% 

do total da despesa. Entre 2010 e 2012, essas despesas aumentaram em 31,8% em termos reais, 

em comparação com um aumento de 8,6% verificado no setor de educação e uma queda de 1,8% 

na saúde. A expansão observada resultou do lançamento do Ronda no Bairro, que faz parte dos 

esforços do Estado para responder ao aumento da criminalidade. As despesas com a segurança 

cidadã devem continuar a subir nos próximos dois ou três anos. 

 

 Figura 2. Evolução dos Saldos Fiscais Figura 3. Evolução do Saldo da Dívida Pública 

 
 

Fonte: SEFAZ e Banco Mundial. Nota: O gráfico se refere à definição das estatísticas das finanças públicas. Portanto, a despesa não 

abrange os investimentos. Contudo, os investimentos são incluídos no cálculo do saldo primário. 

 

32. O Amazonas registrou uma melhoria contínua do seu saldo fiscal desde 2006, salvo em 

2009, quando o PIB brasileiro caiu ligeiramente em meio à crise financeira mundial. O resultado 

positivo é, sobretudo, consequência do aumento da arrecadação tributária, que mais do que compensa o 

crescimento das despesas. Contudo, os recursos do Estado por si só não foram suficientes para financiar 

o seu grande plano de investimento ao longo de 2011 e o Amazonas precisou recorrer ao endividamento. 

Em 2012, o resultado primário do Estado registrou um aumento significativo em relação ao ano anterior. 

Isso pode ser explicado, em parte, pelo crescimento das receitas próprias e, em especial, pela inclusão do 

sistema previdenciário do Amazonas nas contas do Estado. Isso somou R$ 286 milhões à receita e o 

impacto deve ser sustentado daqui para frente. 

33. Um dos principais desafios para o Estado é reforçar a sustentabilidade fiscal e, ao mesmo 

tempo, manter o investimento e, em paralelo, a qualidade na prestação de serviços públicos. 
Em 2012, os investimentos em ativos não financeiros montaram a R$ 1,49 bilhão, destinados 

principalmente a obras urbanas (20,5%), educação (14%), transportes (13%), esportes e lazer (12,7%), 

segurança cidadã (9%) e habitação (7,4%). 
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34. O saldo total da dívida consolidada do Amazonas chegou a R$ 3,877 bilhões em 2012, 

representando 5,6% do PIB do Estado (frente a 4,7% no fim de 2007). A dívida consolidada como 

porcentagem da receita corrente líquida (RCL)
12

 estabilizou-se em uma média de 40% no período de 

2008 a 2012 (em comparação com 65% em 2004). Com relação à composição da dívida pública, 

aproximadamente 73% é dívida interna, detida principalmente pelo Governo Federal, após a 

renegociação da dívida em 1998.
13

 Com respeito à dívida externa, 84% é detida por organismos 

internacionais (principalmente o BID). 

35. O serviço da dívida representa uma parcela relativamente pequena da receita corrente 

líquida e os pagamentos de juros foram contidos nos últimos cinco anos. Em média, os pagamentos 

de juros permaneceram abaixo de 2% no período de 2008 a 2012, em comparação com 3,2% em 2004 e 

2,7% em 2005. 

Tabela 3. Evolução dos Indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal (Artigo 48) 

(porcentagem da RCL) 

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Despesas de pessoal – Executivo 49,0 41,1 38,4 38,7 46,2 41,9 42,2 41,4 

Total das garantias 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dívida consolidada líquida 200,0 33,3 19,0 12,8 23,7 27,1 19,4 15,3 

Novos empréstimos 16,0 1,8 2,5 2,7 13,9 7,0 2,5 8,0 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

 

36. O Governo do Amazonas vem cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

As despesas com pessoal foram mantidas em uma média de 41,4% da receita corrente líquida no período 

de 2006 a 2012, em comparação com o limite de 49%. O Amazonas não solicitou nenhuma garantia 

explícita do Tesouro, e os níveis de endividamento (15,3% da RCL em 2012) são bem inferiores ao 

limite de 200% estabelecido na LRF. 

37. Foi executada uma análise de sustentabilidade da dívida do Estado do Amazonas. Ela 

indicou que, no cenário de referência, a dívida subiria para um nível pouco acima de 50% da receita 

corrente líquida em 2015 e se estabilizaria daí em diante. Mesmo nos piores cenários de desaceleração 

do crescimento e choques nas receitas, a dívida não superaria o patamar de 60% da receita corrente 

líquida ou cerca de 8% do PIB. 

                                                           
12

 A receita corrente líquida é calculada como as receitas tributárias mais as transferências federais menos as transferências 

para os municípios (determinadas por lei) e as contribuições para a pensão do funcionalismo do Estado. 

13
 A dívida renegociada representou 27% do total da dívida em 2012. Segundo as regras estabelecidas durante a 

reestruturação, o serviço da dívida associado à dívida renegociada (a dívida intralimite) está sujeito a um teto de 13% da 

receita líquida. 
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Figura 4. Análise de Riscos com Choques Simultâneos no Cenário de Referência, com a Operação para Políticas de 

Desenvolvimento 

 

 Fonte: Cálculos do corpo técnico do Banco Mundial. 

 
 

38. As relações fiscais intergovernamentais são adequadas. As transferências, em sua maioria, se 

baseiam em regras, as quais constam da Constituição ou de leis. As regras são públicas e conhecidas de 

antemão, e a sua aplicação é fiscalizada pelos Tribunais de Contas. Nos termos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e de resoluções complementares do Senado Federal, a obtenção de empréstimos 

é vetada se: i) a dívida consolidada líquida for superior ao dobro da receita corrente líquida (RCL) no 

caso dos Estados ou superior a 120% no caso dos municípios; ii) as novas operações de financiamento 

ultrapassarem 16% da RCL e iii) o serviço da dívida ultrapassar 11,5% da RCL. Também é proibido 

tomar empréstimos caso isso vá contra os cronogramas de redução da dívida. Por último, o resgate de 

governos subnacionais é vetado e não foi registrado nenhum caso nos últimos 15 anos. As contas fiscais 

dos governos estaduais são objeto de rigoroso escrutínio pela Secretaria do Tesouro Nacional. Receitas e 

despesas de modo geral se equilibram, com déficits sendo cobertos por transferências específicas do 

governo federal, sobretudo na educação e na saúde. O debate atual sobre reformas financeiras 

intergovernamentais não vai alterar essas características nos próximos anos. 

 

39. Em suma, o programa de despesas do Governo do Amazonas e os acordos fiscais do Estado 

com o Governo Federal são adequados para os fins desta operação. A dívida do Governo do 

Amazonas é pequena e sustentável, mesmo sob as condições mais adversas. 

 

2.1 RELAÇÕES COM O FMI 

40. Como o Fundo Monetário Internacional (FMI) não trabalha diretamente com governos 

subnacionais, não existe a expectativa de colaboração direta com o FMI no tocante ao DPL 

proposto. Contudo, este DPL está em conformidade com as diretrizes para coordenação com o FMI no 

campo dos empréstimos para políticas de desenvolvimento estabelecidas no Plano de Ação Conjunto do 

FMI–Banco Mundial. 
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III – O PROGRAMA DO GOVERNO 

41. O programa do Governo do Amazonas está estabelecido no seu Plano Plurianual (PPA) 

para 2012-2015. Esse plano reflete o alinhamento estratégico das prioridades estaduais e federais em 

termos de programas que buscam soluções inovadoras para modernizar a capacidade do Estado, reduzir 

as desigualdades e melhorar a prestação de serviços. As prioridades do PPA estão divididas em áreas 

temáticas: i) Educação; ii) Saúde; iii) Social; iv) Segurança e Justiça; v) Economia; vi) Infraestrutura; 

vii) Planejamento e Gestão e viii) Poderes Legislativo e Judiciário. Essas áreas temáticas correspondem 

à estrutura na qual o governo define as suas prioridades. São estabelecidos objetivos, diretrizes e metas 

para cada área temática. Para alcançar esses objetivos, o Governo do Amazonas está concentrado em 

implementar as melhores práticas de outros Estados, fortalecer a integração e coordenação dentro da 

administração pública e promover o monitoramento e avaliação como elemento crucial do PPA. 

42. Este DPL está vinculado diretamente às áreas temáticas do PPA do “Planejamento e 

Gestão” e da “Segurança e Justiça”. O papel da mulher é considerado estratégico no desenvolvimento 

da Amazonas e, portanto, é tratado no PPA como um componente transversal de todas as áreas 

temáticas. Na área estratégica do “Planejamento e Gestão”, os objetivos são promover a eficiência, 

eficácia e transparência institucional na administração pública estadual, contribuir para a otimização das 

despesas públicas e o desenvolvimento econômico ao estimular uma maior integração entre os 

programas e ações das instituições governamentais a fim de fazer melhor uso dos recursos e 

implementar as políticas públicas de forma eficaz. 

43. As prioridades na área da “Segurança e Justiça” são reduzir a violência e combater a 

criminalidade nos bairros de Manaus e outros municípios com o objetivo específico de garantir a 

segurança cidadã. Em resposta à tendência de aumento da criminalidade no Estado, entre 2010 e 2012 

o Governo do Amazonas aumentou em 32% as despesas com segurança pública. A maior parte dessas 

despesas foram usados na implementação do programa Ronda no Bairro, que consiste na execução de 

ações conjuntas das Polícias Civil e Militar, responsáveis pelas investigações criminais e pelo 

policiamento, respectivamente, por meio de Delegacias Integradas de Polícia (DIPs) atuando em Áreas 

Integradas de Segurança Cidadã (AISC). 

 

IV – A OPERAÇÃO PROPOSTA 

4.1 VÍNCULO COM O PROGRAMA DO GOVERNO E DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO 

44. O Objetivo de Desenvolvimento do Programa (ODP) na operação proposta é ajudar o 

Governo do Amazonas a i) melhorar a administração tributária e os procedimentos de compra e 

ii) reforçar a prestação dos serviços de segurança cidadã e o acesso das mulheres à Justiça e aos 

serviços sociais. Assim, o ODP está alinhado plenamente com os objetivos de desenvolvimento de mais 

longo prazo do governo, conforme delineado na seção anterior. 

45. Esta operação está vinculada diretamente com os objetivos do PPA do Governo 

(2012-2015) e visa a apoiar os objetivos do Governo do Amazonas nas áreas da gestão do setor público, 

segurança cidadã e implementação das políticas relacionadas ao gênero. A seleção das áreas para serem 

apoiadas no âmbito desta operação reflete as prioridades e necessidades do Governo do Amazonas; 

especificamente, o intuito é ajudar as autoridades do Estado a alcançar os seus objetivos mediante: 

i) a melhoria da arrecadação tributária, das informações sobre os contribuintes comerciais e do controle 

das despesas por meio do aprimoramento das regras e procedimentos de compra e ii) a melhoria da 
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alocação de recursos e o aumento da eficiência no setor da segurança pública, com atenção para a 

redução da VBG. O apoio ao setor de segurança é importante devido à prioridade atribuída à melhoria 

da prestação de serviços nessa área e devido ao risco de que a expansão desse setor possa afastar 

recursos e prejudicar a prestação de serviços em outros setores caso os recursos não sejam empregados 

de forma mais eficiente. 

46. O DPL proposto tira partido da experiência de outras operações do Banco com governos 

estaduais brasileiros e incorpora lições específicas extraídas em toda a região. Entre essas lições, 

figura a importância de tomar as devidas providências para ajudar na implementação no médio prazo. 

A experiência anterior mostrou também que as ações prévias devem limitar-se a umas poucas reformas 

institucionais e políticas fundamentais. Sem esse enfoque, a implementação por parte do mutuário e a 

supervisão pelo Banco correm o risco de perder de vista as prioridades da operação. A experiência em 

outros Estados (como Rio de Janeiro e Pernambuco) mostrou que a segurança cidadã é não apenas um 

benefício direto para os mais vulneráveis na comunidade, mas também um pré-requisito para que o 

Estado consiga oferecer serviços públicos. O trabalho analítico se mostrou uma ferramenta crucial para a 

preparação do projeto. Ele ajuda a identificar brechas em setores específicos, informar as partes 

interessadas, formar o consenso em torno de questões de desenvolvimento importantes e assentar as 

bases para o envolvimento e o diálogo no futuro. O trabalho analítico prévio do Banco e as avaliações 

técnicas feitas pelo Governo do Amazonas respaldam a operação aqui proposta (consulte a Tabela 3). 

4.2 AÇÕES PRÉVIAS, RESULTADOS E FUNDAMENTOS ANALÍTICOS 

A. Componentes do programa 

47. Os dois pilares que dão sustentação à operação proposta estão alinhados com o ODP e com 

o objetivo geral do Governo do Amazonas de melhorar a gestão do setor público e o desempenho 

em termos de segurança cidadã, com atenção para ações focadas em gênero. Esses pilares são: i) 

administração tributária e compras governamentais e  ii) setor de segurança cidadã, com atenção à 

redução da violência baseada no gênero. O primeiro pilar apoiará a consecução do ODP ao promover 

ações destinadas a aumentar a arrecadação tributária, reforçar os controles sobre as despesas e aumentar 

a transparência. As ações prévias vão fomentar a institucionalização de mecanismos transparentes para a 

arrecadação, execução do orçamento e compras, apoiando assim o aumento da eficiência e da eficácia 

dos gastos públicos. O pilar relacionado ao setor da segurança cidadã com atenção para o acesso das 

mulheres à Justiça apoiará diretamente ações para promover a coordenação e integração de diversos 

órgãos a fim de limitar a duplicidade de esforços e, por sua vez, fortalecer a prestação de serviços. A 

atenção voltada para a redução da VBG, em especial, é um tema prioritário identificado no 

recém-lançado Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, 2013. 

Pilar I. Administração tributária e Compras Governamentais 

48. Os principais objetivos deste pilar são melhorar o cumprimento das obrigações com o fisco 

e aumentar a eficiência e a transparência dos procedimentos de compra. No tocante ao fisco, o pilar 

busca modernizar e simplificar os sistemas e procedimentos de administração tributária. As ações 

prévias no âmbito deste pilar também se destinam a simplificar as normas sobre compras a fim de 

economizar recursos e aumentar eficiências. Ademais, o pilar contribuirá para uma maior eficiência e 

transparência no setor público ao reforçar o controle sobre as despesas e melhorar a execução do 

orçamento. 

49. O Amazonas tem margem para aumentar os índices de arrecadação do seu imposto sobre 

vendas — a principal fonte de receita tributária do Estado. Existe um consenso em torno da 
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necessidade de o Brasil empreender uma reforma tributária abrangente, visando a simplificar o seu sistema 

tributário demasiadamente complexo. Contudo, esses tipos de reformas fogem ao escopo do que uma única 

unidade da Federação é capaz de modificar. Assim, essa ação prévia enfoca a reforma da administração do 

imposto sobre vendas, que compete inteiramente aos Estados. O fraco cumprimento das obrigações 

tributárias decorre de uma série de fatores, como o elevado custo em termos de tempo e dinheiro em que 

as pequenas empresas incorrem para cumprir com o fisco no sistema atual, bem como os elevados custos 

de fiscalização. No sistema atual, os comerciantes varejistas devem primeiro adquirir, de um fornecedor 

credenciado pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), o equipamento para emitir as notas fiscais. 

O equipamento e o programa representam um custo médio total de US$ 3 mil. O comerciante também 

deve obter uma autorização do Governo do Estado para emitir as notas fiscais, o que pode envolver 

procedimentos de credenciamento complicados. Além disso, o custo de manutenção do sistema também 

é considerável.  

50. Em consequência, mais de 80% das 34 mil empresas registradas no setor varejista do 

Estado não estão em conformidade com o sistema de arrecadação tributária. Do lado do governo, é 

difícil validar a apresentação das notas fiscais, pois elas não estão em um formato que permita o 

cruzamento automático das informações porque as informações sobre as transações ficam na memória 

do equipamento que gerou a nota. Isso gera uma enorme necessidade de fiscalizações tributárias 

detalhadas e de alto custo; contudo, apenas 3% dos contribuintes no setor varejista são fiscalizados. Essa 

situação alimenta ainda mais a percepção de que são desprezíveis as consequências do descumprimento 

das obrigações tributárias. Com informações prontamente disponíveis em formato eletrônico, a 

necessidade de fiscalizações diminuirá sensivelmente, o que terá um impacto positivo sobre o ambiente 

de negócios.  

51. Este pilar complementa os esforços ora em andamento para reformar a administração 

tributária no Amazonas. Buscando melhorar o registro das transações comerciais, o Estado lançou a 

Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) em 2013, o primeiro instrumento desse tipo no Brasil, 

juntamente com seis outros Estados brasileiros. A NFC-e, um sistema gratuito para os comerciantes, cria 

um arquivo eletrônico com as informações da nota fiscal no ato da compra e o envia à SEFAZ, que 

então passa a validar as informações usando a base de dados de contribuintes. A nota fiscal é emitida 

para o consumidor assim que as informações são validadas. Com base nos resultados da implementação 

anterior no Município do Rio de Janeiro, a NFC-e deve gerar melhorias substanciais, tanto do ponto de 

vista administrativo como financeiro (Souza Boavista e dos Santos Silva, 2011). A ativação gradual do 

sistema no Estado substituirá o sistema anterior, que envolvia notas em papel, diminuirá o custo da 

conformidade com o fisco, reduzirá a demanda por fiscalizações detalhadas ao aumentar a 

disponibilidade de informações confiáveis e em tempo real sobre arrecadação e elevará os riscos de 

descumprir as obrigações com o fisco. Por sua vez, isso impulsionará o cumprimento voluntário e a 

arrecadação,
14

 além de melhorar a base de dados de contribuintes. Faz parte dos planos do Estado a 

adoção gradual das NFC-e, começando com a adesão voluntária em julho de 2013 e passando ao uso 

obrigatório pelos comerciantes até setembro de 2014. 

52. Para dar continuidade a essa reforma, cabe instituir incentivos, como prêmios e sorteios 

para quem solicitar a NFC-e, a fim de que os consumidores peçam a nota dos comerciantes. 

                                                           
14

 O Governo do Amazonas estima um aumento de 3% na arrecadação nominal do imposto sobre as vendas nos próximos 

dois anos (2014-2015). Não incluímos esse resultado como indicador em virtude das incertezas com respeito às vendas e ao 

crescimento do PIB, as quais poderiam afetar essa estimativa. 
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Os resultados de programas de reforma semelhantes implementados em outras partes do Brasil sugerem 

que essas medidas são eficazes na melhoria do cumprimento das obrigações tributárias. Por exemplo, 

o programa Nota Fiscal Paulista (NFP) implementado no Estado de São Paulo, que oferece uma 

recompensa monetária aos consumidores que pedirem a nota, contribuiu para um aumento da receita 

informada pelo varejo em pelo menos 23% em um período de quatro anos (Naritomi, 2013). O Governo 

do Amazonas planeja estabelecer incentivos similares até Janeiro de 2015, e espera um aumento de 10% 

na arrecadação do imposto sobre vendas até o final de 2015. 

 Ação prévia 1: O Governo adotou a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), a ser 

implementada via (i) adesão voluntária dos comerciantes a partir de 1 de julho de 2013 a 31 de 

dezembro de 2014, e (b) adesão obrigatória até 1 de janeiro de 2015. 

 Resultados: i) Aumento do número de contribuintes registrados na base de dados de 

contribuintes e ii) Melhora nos métodos de arrecadação tributária sobre vendas do varejo. 

53. Este pilar também tira proveito das reformas recentes e das medidas de gestão das finanças 

públicas lançadas pelo Governo do Amazonas para fazer face aos desafios nas áreas de compras e 

gestão das finanças públicas. O Governo padece de baixa eficiência no planejamento financeiro e do 

orçamento, bem como nas compras de bens e serviços. Isso decorre da falta de políticas, normas e 

ferramentas abrangentes — um desafio fundamental dos sistemas de gestão pública no Brasil (Brumby, 

Melo e Velloso, 2011). No Amazonas, a necessidade dessas políticas e normas é bastante evidente nas 

seguintes áreas: i) quadro regulatório das compras públicas, ii) contratação e gestão de contratos de 

serviços terceirizados, iii) controle de despesas correntes e iv) melhoria do planejamento do 

investimento de Parcerias Público-Privadas (PPPs). As ações propostas desta operação apoiam a adoção 

de novas políticas, normas e ferramentas que permitirão ao poder executivo melhorar o controle 

financeiro por meio de um melhor planejamento e execução das despesas. 

54. Boas práticas de compras públicas são um importante fator por trás da eficácia das 

despesas públicas e da melhoria dos resultados em termos de desenvolvimento, com a compra 

oportuna e com boa relação custo/benefício de bens e serviços (IEG, World Bank, 2013). Nos 

últimos anos, o Amazonas tomou medidas para mitigar as deficiências no planejamento e compras ao 

reforçar o quadro de compras públicas do Estado. Recentemente, o Governo do Estado criou um novo 

quadro regulatório, o Sistema Integrado de Compras e Contratos do Estado, que define as funções do 

órgão regulatório, institui a obrigatoriedade do planejamento das compras, regulamenta as compras 

eletrônicas e visa a aumentar as economias de escala por meio da compra no atacado de bens e serviços 

segundo a modalidade de Registro de Preços na plataforma online e-Compras.AM. O registro de preços 

é um acordo-quadro em que o governo escolhe, por meio de concorrência, o fornecedor de um 

determinado bem ou serviço e estabelece o seu preço, o qual fica registrado no sistema de gestão de 

compras por um ano. Ao comprar bens ou serviços, os órgãos do governo podem simplesmente 

processar o pedido por meio do e-Compras.AM, sem a necessidade de comparação de preços ou leilões, 

o que abrevia os processos de compra. O sistema fortalece a gestão de contratos, a transparência e os 

vínculos com o sistema de gestão das finanças. 

55. No momento, 29,2% dos processos de compra são concluídos em menos de 45 dias
15

. O 

Governo do Amazonas estima que, das compras feitas atualmente nas diversas modalidades de compra 

                                                           
15

 O Governo do Amazonas estabeleceu 45 dias como meta com base na média atual de 60 dias para a compra de bens. 
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(ou seja, comparação de preços), aproximadamente 24% poderiam ser transferidas para a modalidade de 

Registro de Preços no curto prazo. Com a implementação contínua dessa modalidade, a porcentagem de 

processos concluídos em menos de 45 dias poderá aumentar para 40% até 2015, diminuindo assim os 

prazos para a entrega de bens e serviços. 

56. O novo quadro regulatório reforça o planejamento das compras e a transparência dos 

processos de compra. Como parte do processo de implementação do Sistema Integrado de Compras e 

Contratos, o processo de planejamento de compras será melhorado com a coleta de informações do novo 

Sistema de Gestão de Contratos (SGC) (consulte a Ação Prévia 3). Ademais, os planos de compras serão 

divulgados no e-Compras.AM a fim de informar o mercado sobre as futuras oportunidades de negócio 

com o Governo do Amazonas. Reformas semelhantes na área de compras em Minas Gerais resultaram 

em uma economia de R$ 256 milhões no período de 2007 a 2012, o equivalente a uma economia de 25% 

em comparação com o período anterior às reformas. No caso de Minas Gerais, as economias decorreram 

principalmente do fato das secretarias ficarem obrigadas a apresentar planos de aquisições com 

antecedência. 

 Ação prévia 2: O Governo reformou o quadro regulatório de compras públicas através (i) da 

criação do Sistema Integrado de Compras e Contratos do Estado, que permite a gestão de 

procedimentos de compras públicas de forma integrada (ii) da instituição da modalidade de 

Registro de Preços, que visa o registro, de forma sistemática, dos preços de bens e serviços 

comprados pelas secretarias, agências e entidades do Estado. 

 Resultados: i) Redução do tempo de duração de processos de compra e melhoria do valor das 

compras feitas por meio do Registro de Preços e ii) aperfeiçoamento do planejamento e 

transparência das compras. 

57. O Amazonas também obteve avanços ao fortalecer o planejamento e a gestão dos serviços 

terceirizados, uma categoria de gastos que vinha subindo nos últimos anos. As despesas com 

serviços terceirizados (por ex., segurança, limpeza, serviços administrativos) subiram cerca de 200%, 

passando de R$ 598 milhões em 2004 para R$ 1,8 bilhão em 2012 (uma média de 9% ao ano em termos 

reais). A falta de especificações padronizadas para a contratação desses serviços e a carência de 

ferramentas e normas para supervisionar a execução desses contratos — e, portanto, validar as despesas 

de maneira confiável — criam não apenas critérios de contratação diferenciados, mas também preços 

divergentes por serviços idênticos ou semelhantes. Por exemplo, os preços por serviços administrativos 

e de apoio semelhantes divergem em até 20% e alguns contratos estão até 15% acima do preço de 

referência da licitação específica. 

58. Recentemente, o Amazonas tomou medidas para enfrentar esses desafios. Em 2012, 

o Governo do Estado começou a padronizar as especificações técnicas e, assim, conseguiu estabelecer 

preços de referência confiáveis para o mercado para novo serviços básicos que respondem por 22% da 

execução do orçamento. Destacam-se segurança, limpeza, pessoal administrativo e de apoio e serviços 

para hospitais (isto é, lavanderia e alimentação), entre outros. Dez outros serviços serão padronizados, 

como água e saneamento, despesas com viagens e manutenção predial. Esses esforços, abrangendo 32% 

das despesas com serviços terceirizados, visam a reduzir essas despesas em R$ 61 milhões. 

Por exemplo, o Governo do Amazonas calcula que, até 2015, vai gerar uma economia de 15% por meio 

da padronização da manutenção de escolas. 

59. Além disso, a fim de reforçar a gestão de contratos, o Governo do Amazonas implementou 

o Sistema de Gestão de Contratos (SGC), que registra todos os contratos entre os prestadores de 

serviços terceirizados e o Governo (poder executivo, entes diretamente administrados pelo Estado e 
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autarquias e fundações). Esses processos de contratação estão vinculados ao e-compras.AM, e o 

componente do pagamento dos contratos está conectado ao Sistema de Administração Financeira 

Integrada (AFI). Por meio do SGC, o Governo do Amazonas poderá monitorar a execução tempestiva 

dos contratos e pagamentos, além de controlar as modificações dos preços. 

 Ação Prévia 3: O Governo adotou um sistema eletrônico, o Sistema de Gestão de Contratos 

(SGC), para a gestão eletrônica de contratos de serviços terceirizados por secretarias, agências e 

entidados do Poder Executivo do Governo Estadual. 

 Resultado: i) Aumento do número de serviços com especificações padronizadas; ii) redução do 

custos dos serviços terceirizados em 10% e iii) aumento da transparência na gestão de contratos. 

60. Os atrasos nos pagamento de despesas correntes, como os gastos com serviços de água e 

saneamento, energia elétrica e telecomunicações geraram passivos substanciais para com os 

fornecedores e resultaram em multas pesadas. Em 2012, o atraso médio desses pagamentos foi de 

45 dias, o que, no caso dos serviços de energia elétrica, resultou em multas no montante de 

R$ 2,6 milhões, o equivalente a 2,85% da conta total de energia do Governo do Amazonas. Tais atrasos 

decorrem da falta de uma política padronizada para esses serviços, que é necessária para o devido 

processamento administrativo e a priorização dos pagamentos. 

61. No intuito de melhorar a execução das despesas correntes, o Governo do Amazonas lançou 

normas que limitam as alterações orçamentais no ano no caso das despesas correntes essenciais. 
Em consequência, o Governo aumentou o controle sobre essas despesas e passou a economizar ao fazer 

os pagamentos dentro do prazo. As ações propostas nesta operação apoiam a expansão do 

programa-piloto de controle das despesas com energia elétrica, abastecimento de água e saneamento, 

e telefone. Assim, as autoridades esperam reduzir os gastos correntes. Essa regulamentação restringe 

uma prática errada comum em muitos países da América Latina, por meio da qual as secretarias setoriais 

alteram os seus orçamentos relativos a despesas essenciais (como água e energia) para aumentar outros 

tipos de despesas, sabendo que elas precisarão ser pagas de uma forma ou de outra e, não raro, com 

atraso e um custo adicional. 

 Ação Prévia 4: O Governo adotou um quadro regulatório que exige dotações orçamentárias 

específicas para despesas correntes essenciais (energia elétrica, telefone, água e saneamento), 

incorridas pelas secretarias, órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, e restringindo a sua 

modificação durante um determinado período de orçamento. 

 Resultados: Economia resultante da melhoria da execução do orçamento de órgãos do Executivo 

por meio do reforço dos controles sobre as despesas relacionadas, entre outros itens, à energia 

elétrica, telefone, água e saneamento, e folha salarial. 

62. O programa de reformas fiscais e orçamentárias está sendo complementado através do 

fortalecimento da capacidade do Estado de executar PPPs. Com vistas a fazer investimentos de 

longo prazo de grande impacto socioeconômico em conjunto com o setor privado, desde 2008 o 

Amazonas vem desenvolvendo a sua capacidade para executar PPPs. No entanto, o ritmo do sucesso das 

PPPs tem sido limitado por gargalos relacionados à capacidade e coordenação na preparação de PPPs, o 

que resulta na concepção de projetos que não são financeiramente viáveis. Isso sugere a importância do 

desenvolvimento de um quadro unificado para avaliar, estruturar, implementar e avaliar os 

investimentos por meio de PPPs (Banco Mundial, 2013). O Governo do Amazonas criou uma unidade 

de gestão de PPPs e lançou diretrizes econômicas, financeiras e ambientais para aprovação dessas 

parcerias. Essas melhorias fortalecerão a qualidade dos investimentos e garantirão o controle das 
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despesas no futuro. O Banco apoia essa iniciativa e continuará a prestar apoio técnico durante a 

implementação. 

Pilar II. Segurança cidadã com atenção para a violência baseada no gênero 

63. As ações de política a serem apoiadas neste pilar visam a aumentar a eficiência e a 

transparência na prestação de serviços de segurança cidadã, com atenção especial às mulheres 

mediante: i) a integração de recursos e ações de diversas instituições que operam no setor; 

ii) a implementação da gestão baseada em resultados para avaliar o desempenho e a produtividade da 

atividade policial; iii) a promoção de uma maior transparência na gestão da segurança pública; 

iv) a promoção de políticas que ampliem o acesso da mulher à justiça e a serviços de assistência social. 

64. A falta de coordenação, intercâmbio de informações e confiança entre as Polícias Civil e 

Militar historicamente tem causado problemas em muitos Estados brasileiros e no País como um 

todo.
16

 Nesse sentido, há fortes indícios de que intervenções coordenadas e integradas das polícias em 

áreas de alta criminalidade são eficazes no combate ao crime (Banco Mundial, 2012). O programa 

Ronda no Bairro (consulte a seção III) integra o trabalho das duas forças policiais para evitar a 

duplicidade de esforços e a falta de coordenação, com foco na prevenção. O programa baseia-se nos 

princípios da ação policial voltada para resultados e do policiamento comunitário, visando a aumentar a 

eficiência na alocação de recursos para a segurança cidadã, a criar mecanismos de monitoramento e 

avaliação para supervisionar o desempenho e as despesas no setor da segurança cidadã e a fortalecer a 

relação entre a polícia e a sociedade civil. Além de novos procedimentos e processos, o programa adota 

a tecnologia no monitoramento e intercâmbio de informações, assim como no policiamento direcionado. 

Isso permite uma avaliação constante das estratégias e ações por parte das forças policiais, levando a 

uma melhoria da gestão e ao reforço do monitoramento e avaliação das estratégias públicas para 

controlar e prevenir a criminalidade e a violência no Estado. 

65. O programa Ronda no Bairro implica o aumento da transparência em todos os aspectos da 

atividade policial, da informação dos indicadores ao uso das tecnologias da informação e 

comunicação para monitorar o comportamento da polícia. Entre os resultados alcançados até o 

momento, destacam-se uma redução expressiva dos índices de criminalidade nas áreas de intervenção do 

programa, conforme aponta a avaliação de risco, e uma mudança significativa na abordagem seguida 

pelo Governo do Estado. Além dos esforços coordenados das Polícias Civil e Militar nas áreas de maior 

criminalidade no âmbito do programa, seguindo os exemplos de outros Estados, como Minas Gerais, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, e da criação de mecanismos para reforçar o desempenho e a 

transparência das ações da polícia, o programa segue os princípios do policiamento comunitário e 

envolve o aumento da capacitação dos policiais (inclusive em direitos humanos); a aquisição de câmeras 

para serem instaladas no interior das viaturas, com vistas a monitorar o comportamento dos policiais; a 

compra de outros equipamentos (como smartphones para as viaturas para que as ligações dos cidadãos 

possam ser transferidas para a viatura mais próxima do incidente por meio do app Ronda no Bairro). 

                                                           
16

 A Constituição Federal de 1988 (CF/88) regula a segurança pública no Art. 144. A CF/88 criou a dualidade da atividade 

policial, com as investigações cabendo à Polícia Civil e o patrulhamento competindo à Polícia Militar. A Constituição 

estabelece que essas instituções não devem ir além dos limites dos seus deveres, mas a prática é diferente: a Polícia Militar 

criou mecanismos para investigação, enquanto a Polícia Civil se envolve em atividades de patrulhamento. 
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66. Com a implementação do programa Ronda no Bairro, o Governo do Amazonas avançou no 

combate à criminalidade e à violência. Desde 2012, esse programa vem sendo implementado na 

capital do Estado, Manaus, onde seis AISC foram criadas com base na incidência da criminalidade e da 

violência, com 30 DIPs formadas por policiais militares e civis atuando em operações conjuntas e 

investigações criminais. O Governo do Amazonas atribui à implementação do programa o declínio da 

taxa de homicídio de 29,6 por 100 mil em 2011 para 28.9 por 100 mil em 2012. Apenas em Manaus, o 

número de homicídios caiu 30% entre os primeiros seis meses de 2012 e o primeiro semestre de 2013. 

Durante o mesmo período, o número de roubos (em que a vítima está ausente) caiu 27% e os assaltos 

(em que a vítima está presente), 17%.
17

 Resultados semelhantes também foram documentados em outras 

áreas em que existem programas comparáveis, como Minas Gerais, onde uma avaliação rigorosa 

constatou um efeito causal do modelo de segurança integrada (Soares e Viveiros, 2010). Entretanto, a 

duplicidade de esforços e a falta de coordenação entre as Polícias Civil e Militar persistem, o que limita 

o uso eficiente dos recursos para a segurança pública. O potencial de aumento da eficiência na alocação 

desses recursos também é limitado pela falta de mecanismos gerais de monitoramento e avaliação e pela 

fraca coordenação entre o Estado, os municípios e a sociedade civil. O modelo testado em Manaus está 

agora sendo implementado na Região Metropolitana de Manaus (RMM) e em todo o Estado. 

 Ação Prévia 5: O Governo integrou a gestão de suas unidades das Policias Civil e Militar através 

de: (i) a criação de AISC em doze municípios do Estado; (ii) o estabelecimento de rotinas de 

trabalho integradas destinadas a coordenar as atividades das referidas unidades policiais; (iii) a 

adoção de procedimentos operacionaispara integrar as atividades das referidas unidades policiais 

e promover a troca de informações entre elas, e (i) o estabelecimento da CISPO – Comissão 

Integrada para Sistematização dos Procedimentos Operacionais das Policia Civil e Militar do 

Amazonas). 

 Resultados: Melhor alocação e otimização dos recursos e, consequentemente, melhoria na 

prestação dos serviços de segurança. 

67. A fim de melhorar o desempenho e a responsabilização da polícia, o Governo do Amazonas 

buscou implementar um policiamento com um enfoque voltado para resultados. Essa abordagem 

tem respaldo em dados de outros Estados que vinculam a gestão baseada nos resultados e a melhoria dos 

resultados no setor da segurança cidadã. Os indícios sugerem que a implementação de acordos de 

resultados para equipes e o pagamento em função do desempenho estão associados a mudanças 

consideráveis e positivas nos resultados (Viñuela e Zoratto, 2013). Seguindo as melhores práticas, 

o Governo do Estado está adotando métodos para avaliar o desempenho das atividades policiais e os 

seus custos operacionais. 

 Ação Prévia 6: O Governo adotou um sistema de avaliação de performance (incluindo, entre 

outros, indicadores e objetivos a serem atingidos) para monitorar e medir a atuação conjunta das 

referidas unidades policiais. 

 Resultados: Políticas e ações da segurança cidadã orientadas por objetivos, metas, linhas de 

referência e indicadores de impactos claros, embasados e definidos por meio de planejamento 

estratégico e monitoramento efetivo. 

                                                           
17

 Nota técnica elaborada pela Secretaria de Estado do Amazonas durante a preparação do projeto: Soares Júnior, Amadeu 

Silva. Setembro de 2013. Nota Técnica: Custos das AISCs em Manaus, Região Metropolitana de Manaus e Interior. 
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68. O envolvimento da sociedade civil também é crucial para a estratégia do Governo do 

Amazonas para a redução da criminalidade e da violência. Além de aumentar a participação da 

sociedade civil na gestão da segurança cidadã mediante a criação de Conselhos Interativos Comunitários 

de Segurança (CONSEGs), o Governo do Amazonas também desenvolveu um novo sistema de 

informação para o seu modelo de gestão da segurança cidadã por meio do qual disponibilizará ao 

público regulamente as informações sobre as despesas com segurança. A divulgação de informações 

relacionadas às despesas públicas pode ajudar os cidadãos a monitorar o processo de reforma da 

segurança pública e promover uma maior responsabilização do governo (Institute of Medicine, 2008). 

Esta operação apoiará a criação desse mecanismo de divulgação e a futura publicação dos indicadores. 

 Ação prévia 7: O Governo regulamentou a divulgação das despesas públicas e custos de suas 

unidades da Polícia Civil e Militar. 

 Resultados: Aumento da transparência e da responsabilização no setor da segurança pública. 

69. Uma atenção estratégica aos aspectos do desenvolvimento relacionados ao gênero também 

é crucial para o programa do Governo do Amazonas. Embora tenha havido avanços nos últimos 

anos, a mulher no Estado do Amazonas ainda enfrenta desafios consideráveis em termos de 

oportunidades econômicas e autonomia. Para fazer face a essas questões, o Governo do Estado criou a 

Secretaria Executiva de Política para Mulheres (SEPM). Como Secretaria Executiva, a SEPM vê 

fortalecida a sua capacidade para promover políticas destinadas a aumentar a equidade de gênero no 

Estado. Especificamente, uma das principais responsabilidades da SEPM é coordenar e implementar o 

Plano Estadual de Políticas para as Mulheres (2013). A VBG é uma das questões centrais que afetam o 

bem-estar da mulher no Brasil
18

 e uma das prioridades delineadas no plano é atacar o problema da 

violência doméstica. 

70. A VBG é especialmente grave no Amazonas. Embora o Estado esteja entre os de menor índice 

em termos de homicídios de mulheres segundo o Mapa da Violência 2012 (3,7 homicídios por 100 mil 

mulheres em 2010), Manaus tem a terceira taxa mais alta de homicídio de mulheres no Brasil, 11,5 por 

100 mil mulheres em 2010. Por exemplo, dos 65 homicídios de mulheres em 2010, 48 foram registrados 

na capital.
19

 

71. Para enfrentar de forma mais eficaz o problema da VBG, o Governo do Amazonas criou 

um Câmara Técnica para fortalecer a cooperação intersetorial na implementação do Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O objetivo é garantir iniciativas 

abrangentes e bem coordenadas para ampliar e melhorar os esforços tendentes à prevenção e assegurar 

um maior proteção das vítimas.
20

 No nível estadual, esse pacto prevê a expansão da Rede de 

Atendimento à Mulher, inclusive com unidades de polícia especial, abrigos e centros de assistência 

social especializada no nível municipal. Ademais, o Governo do Amazonas também aderiu ao programa 

do Governo Federal Mulher, Viver sem Violência, que contempla a construção de centros chamados 

                                                           
18

 Segundo a OMS, 29% das mulheres entre 15 e 49 anos relataram, em 2005, haver sofrido violência física ou sexual pelo 

menos uma vez na vida (OMS, 2005). 

19
 Dados exatos sobre a prevalência da violência doméstica raramente estão disponíveis. As taxas de homicídio de mulheres 

podem ser usadas como indicadores da violência doméstica. 
20

 Isso está alinhado com as constatações de um estudo recente sobre questões de gênero (Perova, Reynolds, Muller, 2012), 

que constatou que programas e iniciativas voltadas às questões da violência doméstica são mais eficazes quando oferecem 

serviços abrangentes às vítimas (como apoio psicossocial e jurídico, mas também autonomia econômica e financeira, 

e oportunidades de interação e construção de redes). 
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Casa da Mulher Brasileira em várias capitais em todo o País. Cada Casa servirá de ponto focal para a 

prestação de serviços de segurança pública, jurídicos, de saúde, bem-estar social, aconselhamento, 

abrigo, emprego e geração de renda. Em Manaus, a Casa deve estar em pleno funcionamento até o fim 

de 2014. O objetivo é criar um ambiente que permita à mulher ter autonomia para romper com situações 

de violência, oferecendo a ela orientação de emergência e acesso a serviços imediatos de proteção e 

apoio. Ademais, o Governo do Amazonas pôs em operação unidades móveis (ônibus e barcos) que 

oferecem serviços básicos e jurídicos a mulheres que vivem em comunidades isoladas do Estado. 

 Ação prévia 8: O Governo estabeleceu a Secretaria Executiva para Políticas de Mulheres 

(SEPM), que visa a adoção de políticas destinadas a melhorar a qualidade de vida das mulheres 

no território do Estado através de, inter alia: (i) a coordenação dos serviços de apoio e proteção 

para vítimas de violência doméstica, e (ii) a realização de treinamento e iniciativas de 

conscientização nas comunidades em relação a questões de gênero e serviços para mulheres. 

 Resultados: Maior acesso para as vítimas aos serviços jurídicos e sociais prestados pela Casa da 

Mulher Brasileira e pelas unidades móveis, como ônibus e barcos, que chegam até mulheres em 

comunidades isoladas do Estado. 

 

Tabela 3. Ações Prévias do DPL e Fundamentos Analíticos 
Ações prévias Fundamentos analíticos 

 

Pilar I. Administração tributária e Compras governamentais 

 

Ação prévia 1: Nota 

Fiscal Eletrônica 

(NFC-e) 

Souza Boavista e dos Santos Silva (2011). “Nota Carioca: A Preliminary Impact Evaluation” [Nota Carioca: 

Nota Carioca: Uma Avaliação Preliminar da Implantação]. Ministério da Fazenda. Avalia o impacto positivo 

da implementação da NFC-e “Nota Carioca” no Município do Rio de Janeiro em termos da melhoria dos 

serviços de arrecadação de impostos. 

Naritomi, Joana (2013). “Consumers as Tax Auditors” [Consumidores como Auditores Fiscais]. 

Universidade de Harvard. Este artigo usar evidências quase experimentais para mostrar que o programa 

Nota Fiscal Paulista (NFP), do Estado de São Paulo, que recorre a incentivos monetários aos consumidores 

finais para que peçam a nota aumentou a receita informada pelo varejo em pelo menos 23% em um período 

de quatro anos. A adoção da NFC-e no Amazonas permitirá a aplicação de incentivos semelhantes. 

De Alenor Neto, Luiz Dias (2013). “SEFAZ-NFC-e”. Nota Técnica da Secretaria de Fazenda do Amazonas. 

Esta nota descreve os impedimentos históricos associados à cobrança do imposto sobre vendas e examina 

em detalhes o recente teste-piloto da nova NFC-e. 

 

Ação prévia 2: 

Sistema de Compras 

Integrado e Registro 

de Preços 

 

Moreira Silva, Alessandro (2013). “Improvement in Public Procurement Management Process with an 

Emphasis on the Effectiveness of Planning and Execution” [Melhoria do processo de gestão das compras 

públicas com ênfase na eficácia do planejamento e execução]. Nota Técnica do Governo do Amazonas. Esta 

nota técnica examina em detalhes os problemas enfrentados pelo Governo do Amazonas com o seu 

arcabouço de compras e os avanços obtidos na criação de um registro de preços que permitirá planejar e 

implementar processos de licitação pública mais eficientes e transparentes. 

Banco Mundial (2013). “The World Bank and Public Procurement” [O Banco Mundial e as Compras 

Públicas]. Grupo de Avaliação Independente (IEG). Este relatório do IEG salienta a importância das boas 

compras públicas como um dos principais determinantes da eficácia na execução das despesas públicas e, 

por sua vez, dos resultados em termos de desenvolvimento.  

 

Ações prévias 3 e 4: 

Criação de um 

Sistema de Gestão 

de Contratos e de 

procedimentos para 

o controle das 

despesas correntes 

Moreira Silva, Alessandro (2013). “Improving Service Hiring Including Standardization, benchmarks and 

application of Information Technology Tools in Contract Management” [Melhoria da contratação de 

serviços, incluindo a padronização, benchmarks e aplicação de ferramentas de tecnologia de informação na 

gestão de contratos]. Nota Técnica do Governo do Amazonas. Esta nota técnica examina em detalhes os 

problemas gerados pela debilidade no controle das despesas correntes e na gestão e planejamento de 

contratos, além de estimar a economia que o Amazonas obteria em consequência do fortalecimento dessa 

capacidade. 

Brumby, Melo e Velloso (2011). “The Public Investment Management System of Brazil” [O Sistema de 

Gestão dos Investimentos Públicos no Brasil] Relatório do Banco Mundial. Este documento descreve os 

desafios relacionados à gestão dos investimentos públicos e destaca a importância de fazer uso de uma 

abordagem sistemática e abrangente de reforma. 
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Pilar 2: Segurança cidadã com atenção para a redução da violência baseada no gênero 

 

Ação prévia 5: 

Integração das 

Polícias Civil e 

Militar por meio da 

criação da AISC 

Soares e Viveiros (2010). “Organization and Information in the Fight Against Crime: An Evaluation of the 

Integration of Police Forces in the State of Minas Gerais, Brazil” [Organização e informação na luta contra 

o crime: Uma avaliação da integração das forças policiais no Estado de Minas Gerais]. Institute of Labor 

Discussion Paper 5270. 

Banco Mundial (2012). “Making Brazilians Safer: Understanding the Dynamics of Violent Crime” [Para 

aumentar a segurança dos brasileiros: Entendendo a dinâmica da violência]. Estes artigos mostram que há 

evidências robustas que as intervenções da polícia são mais eficazes quando os esforços são coordenados, 

integrados e voltados para áreas em que a criminalidade é maior. 

Veloso e Guimarães Ferreira (2008). “É possível: gestão da segurança pública e redução da violência” 

Estes artigos discutem a necessidade de avançar rumo a um sistema mais coordenado e integrado entre as 

duas principais forças policiais no Brasil. 

Soares e Silva (2013). “Custos das AISCs em Manaus, na Região Metropolitana de Manaus e no Interior”. 

Nota Técnica do Governo do Amazonas. Esta nota técnica delineia as questões enfrentadas pelo Amazonas 

na integração das suas forças policiais e os avanços obtidos com a AISC e as DIPs. Também aponta para 

os benefícios de continuar a reforçar essa integração. 

Ação prévia 6: 

Implementação da 

gestão baseada em 

resultados para a 

avaliação do 

desempenho e da 

produtividade nas 

atividades das 

Polícias Civil e 

Militar 

Viñuela e Zoratto (2013). “Performance Gains in Results-Based Management in Brazil” [Ganhos de 

desempenho na gestão baseada em resultados no Brasil]. Banco Mundial (no prelo). Este texto descreve as 

experiências de Estados na adoção da gestão baseada no desempenho para melhorar os resultados na 

prestação de serviços em áreas como segurança. Os resultados sugerem que a implementação de acordos 

visando a resultados no nível das equipes e o pagamento em função do desempenho estão associados a 

mudanças consideráveis e positivas nos resultados no sector de segurança. 

Lima, R.S. (2010). “Diagnostic of Crime and Violence in the Cities of Sao Paulo and Rio de Janeiro” 

[Diagnóstico do Crime e da Violência nas Cidades de São Paulo e Rio de Janeiro]. FLASCO. Estes artigos 

discutem a implementação do policiamento voltado para resultados, que institui uma cultura orientada por 

resultados que recompensa a inovação e a responsabilização pelo desempenho. 

Ação prévia 7: Novo 

Sistema de 

Informação para a 

Segurança Cidadã 

Institute of Medicine (2008). “What is Working Around the World in Violence Prevention?” [O que está 

funcionando no mundo para prevenir a violência?] e Stanley et. al. (2010). “Children and Families 

Experiencing Domestic Violence- Police and Children’s Social Services’ Responses” [Crianças e famílias 

que sofrem violência doméstica: As respostas da polícia e dos serviços sociais para crianças]. Journal of 

Interpersonal Violence. Estes artigos oferecem evidências de que mecanismos mais eficazes para prevenir e 

controlar a violência podem ser alcançados quanto iniciativas são implementadas com a participação dos 

cidadãos. A divulgação de informações relacionadas às estatísticas da criminalidade e às despesas 

públicas pode ajudar o cidadão a monitorar a reforma do setor da segurança pública, aumentando a 

responsabilização dos governos. 

Ação prévia 8: 

Criação da Secretaria 

Executiva de Política 

para Mulheres 

(SEPM) 

World Development Report (2012) “Gender Equality and Development” [Igualdade de gênero e 

desenvolvimento]. Oferece evidências de que as questões de gênero são enfrentadas da maneira mais 

promissora quando isso é feito de forma abrangente — promovendo os dons, as oportunidades econômicas 

e a autonomia. 

Perova, Reynolds, Müller (2012). “Towards a More Comprehensive Domestic Violence Policy in Brazil” 

[Para uma política mais abrangente contra a violência doméstica no Brasil]. Oferece evidências de que um 

dos principais desafios ao enfrentar o problema da violência doméstica é a necessidade de tratar da 

prevenção e da proteção — e dentro de uma abordagem abrangente e multissetorial. 

 

4.3 VÍNCULO COM A CPS E COM OUTRAS OPERAÇÕES DO BANCO 

72. A operação de DPL proposta é plenamente compatível e está estreitamente alinhada com os 

objetivos da Estratégia de Parceria com o Brasil do Grupo do Banco Mundial (2012-2015) 

(Country Partnership Strategiy - CPS)(Relatório nº 63731-BR), discutido pelos Diretores 

Executivos em 1º de novembro de 2011. A estratégia está centrada em problemas de desenvolvimento 

de segunda geração que exigem soluções inovadoras, em termos de melhoria dos quadros de política 

nacionais e da busca de formas de implementar programas com os governos subnacionais. Este é um de 

vários DPLs e programas setoriais (sector-wide approaches – SWAps) concebidos para reforçar a gestão 

do setor público e a prestação de serviços, como parte integrante da CPS do Banco com o Brasil. 



25 

 

73. Assim, o objetivo de desenvolvimento do programa e o enfoque da operação em termos de 

políticas estão estreitamente alinhados com os objetivos estratégicos de: i) aumentar a eficiência dos 

investimentos públicos e privados, impulsionando assim a capacidade de crescimento com geração de 

emprego e renda, e ii) melhorar a qualidade dos serviços públicos para as famílias de baixa renda e 

ampliar a sua oferta por meio de canais públicos e privados. Dentro do primeiro objetivo estratégico, 

esta operação está vinculada diretamente a várias áreas de resultado, como a redução do custo do 

cumprimento das obrigações tributárias, o aumento da qualidade das despesas correntes e o 

fortalecimento das funções de controle interno, o reforço dos quadros institucional e regulatório para as 

PPPs, a promoção de técnicas modernas de gestão do desempenho e o fortalecimento de mecanismos 

participativos na formulação de políticas. A operação apoia diretamente o segundo objetivo estratégico 

ao enfocar o desenvolvimento inclusivo, com atenção especial para as questões e políticas relacionadas 

ao gênero, bem como para a prevenção da criminalidade e da violência. 

74. Até o momento, o Banco teve um envolvimento limitado com o Estado do Amazonas. 
A última operação de empréstimo no Estado foi o Alto Solimões: Projeto de Serviços Básicos e 

Desenvolvimento Sustentável (P083997), aprovado em 2008, e envolvia o fortalecimento institucional 

para o desenvolvimento regional, a produção sustentável e água e saneamento na região do Alto 

Solimões. Além dessa operação, o único envolvimento recente foi a realização de capacitação no Estado 

do Amazonas em duas ocasiões. A primeira se baseava em questões em torno de uma reforma da 

educação (2005, P095270) e a segunda, no reforço da capacidade regional (2004, P091867). Esses 

programas, sobretudo o referente à reforma educacional, mostram o potencial para a redução dos níveis 

de pobreza multidimensional e a ampliação do acesso a serviços. 

 

4.4 CONSULTAS, COLABORAÇÃO COM PARCEIROS NO DESENVOLVIMENTO 

Consultas 

75. Este DPL foi desenvolvido dentro do quadro no Plano Plurianual (PPA) do Governo do 

Amazonas. Como parte integrante do processo de elaboração do PPA, o Governo faz consultas com a 

população local. Com esse propósito, em 2011/2012, as autoridades organizaram discussões com a 

sociedade civil em 14 municípios acerca de programas e investimentos prioritários. Um total de 792 

pessoas de diversas faixas etárias e níveis de escolaridade participaram do processo de consulta. A 

maioria das reformas de política desta operação — como as melhorias no setor público em termos de 

administração tributária e compras — envolvem o aumento da transparência e a divulgação de 

informações ao público em websites oficiais. No tocante às reformas no setor da segurança cidadã e ao 

programa Ronda no Bairro em especial, o Governo do Amazonas encomendou pesquisas de opinião a 

fim de acompanhar de perto a opinião da sociedade civil sobre essas reformas; os resultados foram 

positivos e levaram o governo a continuar e ampliar o programa. De modo geral, as consultas com os 

cidadãos na maioria dos Estados brasileiros ocorrem à época da formulação do plano plurianual, durante 

o primeiro ano de um governo eleito. Decretos específicos promulgados durante os anos do governo, 

como os referentes às ações prévias nesta operação, são discutidos com a assembleia legislativa, que 

representa a sociedade civil. 

 

Colaboração com outros parceiros no desenvolvimento 

76. Esta operação está sendo executada em parceria com o BID e se destina a complementar e 

ampliar o apoio ao programa do Governo do Amazonas. O BID está apoiando o Governo do Amozonas 
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por meio de um investimento e uma operação de empréstimo para políticas de desenvolvimento. O 

Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social do Estado 

do Amazonas (PROCONFIS BR-L1385), em duas parcelas, complementa a operação do Banco Mundial 

aqui proposta. Embora o foco recaia sobre o apoio ao Estado na consolidação do quadro jurídico das 

áreas de política apoiadas, a operação do Banco Mundial proposta enfatiza a implementação de reformas 

de política. Ademais, uma operação de investimento do BID, o Programa de Apoio à Gestão e 

Integração dos Fiscos (PROFISCO-AM, BR-L1388) oferece apoio técnico para fortalecer e modernizar 

a gestão fiscal, passando pela administração financeira e tributária no Estado do Amazonas. 

 

V. OUTRAS QUESTÕES DE CONCEPÇÃO E AVALIAÇÃO 

5.1 IMPACTO SOCIAL E SOBRE A POBREZA 

Análise do impacto social e sobre a pobreza (Poverty and Social Impact Assessment  - PSIA) 

77. As ações de políticas públicas apoiadas por esta operação deverão ter um impacto positivo 

sobre a pobreza, uma vez que tratarão da boa governança e da sustentabilidade fiscal, da 

segurança cidadã e de aspectos relacionados à equidade de gênero. A PSIA avalia os impactos 

distributivos esperados e trata de identificar os riscos de economia política e de implementação ligados à 

operação sobre diferentes grupos socioeconômicos, em especial os grupos pobres e vulneráveis. A 

avaliação baseia-se na análise de dados secundários. A expectativa é que a combinação dos impactos 

sociais e econômicos das políticas apoiadas por esta operação seja positiva para a população mais 

vulnerável. 

78. O fortalecimento da Gestão do Setor Público mediante a melhoria dos sistemas de 

planejamento e preparação de orçamentos, bem como da gestão financeira e de recursos, são 

essenciais para que o Amazonas possa expandir a capacidade do Estado na prestação de serviços 

públicos. Ao adotar novas políticas para aprimorar o planejamento e a elaboração do orçamento, reforçar a 

conformidade com o sistema tributário e aumentar a arrecadação de impostos, o Governo do Amazonas deve 

arrecadar mais receitas e aumentar a eficiência na alocação de recursos públicos, prestar serviços públicos 

com mais eficácia e direcionar programas e projetos melhores para beneficiar os pobres. A implementação 

da NFC-e deve controlar a evasão fiscal e aumentar a receita gerada pelo imposto sobre vendas. O impacto 

dessa mudança de política poderá ser mais percebido pelo segmento de pequenos comerciantes e prestadores 

de serviços no setor varejista,
21

 mas deverá também reduzir o ônus financeiro enfrentado atualmente por 

esses pequenos comerciantes para cumprir a exigência da emissão da nota fiscal para os consumidores, uma 

vez que a nova solução corta o custa de manutenção de hardware e equipamentos específicos. Efeitos 

redistributivos e a favor dos pobres são esperados em decorrência da maior conformidade com a NFC-e e do 

aumento do espaço fiscal no Estado, uma vez que os segmentos mais abastados da população financiarão a 

melhoria dos serviços públicos e a elevação das receitas poderá ser alocada de acordo com as prioridades 

sociais existentes. 

 

                                                           
21

 Mais de 80% das 34 mil pequenas empresas registradas no setor varejista do Estado não estão em conformidade com o 

sistema de arrecadação tributária. 
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79. Para demonstrar os possíveis efeitos em favor dos pobres das políticas de segurança cidadã 

e relacionadas ao gênero apoiadas por esta operação, é preciso avaliar os impactos distributivos da 

criminalidade e da violência no Amazonas. Os índices de violência e de criminalidade são muito mais 

altos na capital e em suas áreas mais carentes, com maiores taxas de pobreza, opções inadequadas de 

moradia, desemprego, escolaridade mais baixa, baixos níveis de investimento em espaços públicos para 

lazer e níveis mais altos de vulnerabilidade social (as Regiões Leste, Norte e Oeste). Assim como em 

outros lugares no Brasil, as disparidades de idade, gênero e raça também são características de 

vitimização criminal no Amazonas. O aumento de homicídios foi maior entre os jovens: em nível 

estadual, cresceu 138 por cento, na capital, 151,5 por cento. Além disso, enquanto Amazonas se 

encontra na extremidade inferior de homicídios femininos de acordo com o Mapa da Violência 2012 

(3,7 homicídios por 100 mil mulheres em 2010), Manaus possui a terceira maior taxa de homicídios do 

sexo feminino entre as capitais brasileiras: 11,5 homicídios por 100 mil mulheres em 2010. Finalmente, 

as taxas de homicídio são maiores entre os afro-brasileiros do que entre os brancos: 155,7 por cento 

entre os afro-brasileiros e 128,3 por cento entre os brancos. Assim, as alterações políticas propostas em 

segurança cidadã devem gerar resultados positivos para a sociedade como um todo, beneficiando 

particularmente os segmentos mais pobres e mais vulneráveis da população, incluindo os jovens, as 

mulheres e a população afrodescendente. Além disso, ao enfatizar a divulgação dos índices de 

criminalidade e atividade policial, a política de segurança cidadã proposta promoverá a transparência e a 

responsabilidade social nos setores envolvidos. 

80. Portanto, a conclusão geral do PSIA é positiva. As mudanças nas políticas de segurança 

cidadã e nas relacionadas com gênero têm efeitos distributivos claramente positivos sobre os grupos 

pobres e vulneráveis — beneficiando, sobretudo, as mulheres — tanto no curto prazo como no médio e 

longo prazo. Apesar de alguns desafios destacados nessa avaliação, a revisão não indicou um impacto 

negativo significante por parte das políticas referentes à população pobre. 

5.2 ASPECTOS AMBIENTAIS 

81. Não existe a expectativa de qualquer impacto direto sobre o meio ambiente ou sobre os 

recursos naturais em decorrência da operação. No longo prazo, o aumento da eficiência nesses 

setores deverá ampliar a capacidade do governo em lidar com questões que possam resultar em impactos 

indiretos positivos sobre a biodiversidade e a proteção das florestas, como um controle maior sobre 

atividades ilegais que envolvam recursos naturais (por ex., o tráfico de animais e a comercialização de 

madeira ilegal). Esse Estado grande e remoto engloba 18,5% do território nacional e ainda mantém mais 

de 90% da sua cobertura florestal original, a qual abriga biodiversidade de grande importância global. O 

Estado dispõe de um arcabouço institucional satisfatório para o desenvolvimento sustentável, a proteção 

do meio ambiente e sobre assuntos indígenas. Embora as enormes distâncias e dificuldades de acesso 

(sobretudo por meio do transporte fluvial) limitem o alcance de ações institucionais, esses fatores 

também contribuem para a manutenção da maior parte da floresta em seu estado original. 

5.3 ASPECTOS FIDUCIÁRIOS, DESEMBOLSO E AUDITORIA 

82. A Constituição da República Federativa do Brasil e um arcabouço jurídico bem 

desenvolvido fundamentam a gestão das finanças públicas em todos os níveis de governo do País. 
Recentemente, a União e os governos estaduais lançaram uma iniciativa para adotar as normas 

internacionais de contabilidade para o setor público (International Public Sector Accounting Standards) 

- IPSAS), com prazo até 2014. Essa reforma não se destina apenas a melhorar a informação financeira e 

a responsabilização em todos os níveis no Brasil, mas também a aumentar a qualidade e a pertinência 
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das informações financeiras disponíveis para a tomada de decisões pelos gestores do setor público. Isso 

reforçaria a transparência e a responsabilização na gestão dos recursos públicos. 

83. O compromisso do Governo do Amazonas com um sistema sólido de Gestão das Finanças 

Públicas (GFP) está evidente na sua estratégia de desenvolvimento, conforme documentada no 

PPA para 2012-2015. Reconhece-se a necessidade de reforçar a transparência e responsabilização no 

setor público como fator importante para a consecução dos seus objetivos de desenvolvimento de longo 

prazo. Para alcançá-los, o Governo empreendeu reformas na gestão dos recursos públicos e no apoio à 

tomada de decisões no setor público. 

84. O sistema de GFP do Estado do Amazonas contém regras e controles internos robustos e 

define claramente as responsabilidades e mecanismos institucionais. De modo geral, as informações 

financeiras no Brasil possuem um elevado nível de transparência. Isso se dá em virtude do uso da 

Internet e outras mídias para disseminar informações sobre planos, orçamentos, relatórios financeiros 

periódicos e demonstrações financeiras anuais. Nos últimos anos, o Estado do Amazonas vem 

constantemente conseguindo elaborar demonstrações financeiras detalhadas dentro dos prazos 

estipulados. As obrigações relacionadas à elaboração dessas demonstrações financeiras estão claramente 

descritas na legislação e regulamentação, e os controles internos do Estado de modo geral garantem seu 

cumprimento. 

85. A função de auditoria interna é executada pela Controladoria Geral do Estado (CGE), que 

tem o status de secretaria de Estado e está subordinada diretamente ao Governador. Assim, esse 

nível de autonomia garante a CGE acesso suficiente a outras secretarias do Governo de modo a permitir 

a execução de suas auditorias. As estruturas da CGE já foram estabelecidas plenamente; contudo, o seu 

número de funcionários é insuficiente. O seu plano estratégico abrange ações destinadas a desenvolver a 

sua capacidade para assegurar a adequação contínua do seu ambiente de controle interno e para 

contribuir para a eficiência e eficácia das despesas públicas do Estado. 

86. O Tribunal de Contas do Estado (Tribunal de Contas do Amazonas - TCE/AM) tem o 

mandato constitucional de auditar todos os recursos do Estado. Contudo, ele enfrenta alguns 

desafios ao cumprir as suas responsabilidades. Além de contar com um número limitado de 

funcionários, as suas metodologias precisam ser reforçadas e modernizadas. A estratégia do TCE/AM 

para melhorar e fortalecer a sua capacidade está documentada no Plano Estratégico para 2012-2016. As 

principais ações da estratégia preveem a modernização das suas metodologias e processos. 

87. O ambiente de controle que rege as operações do Banco Central, através do qual as divisas 

do empréstimo tramitariam, mantém-se adequado. Essa conclusão se baseia em revisões feitas pelo 

FMI e pelo Banco. A Avaliação de Salvaguardas do Banco Central do Brasil pelo FMI concluiu que o 

BCB não apresenta qualquer vulnerabilidade generalizada que poderia comprometer a salvaguarda dos 

recursos do Fundo. O Banco também examinou as demonstrações financeiras do Banco Central para 

avaliar se o ambiente de controle cambial permanecia adequado. Foram examinadas as demonstrações 

financeiras auditadas referentes aos anos findos em 31 de dezembro de 2006 a 2012, além de um 

relatório de auditoria independente realizado por um escritório de auditoria internacional. Desse 

relatório constava um parecer sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras de todos os anos. 

88. Os recursos do empréstimo serão desembolsados com a condição de que o programa de 

empréstimo para políticas de desenvolvimento seja implementado de maneira satisfatória e não 

estarão vinculados a compras específicas. Tão logo o empréstimo entre em vigor, os desembolsos 

serão feitos pelo Banco em uma conta mantida pelo Estado em um banco comercial que o Banco 

Mundial considere aceitável e: (a) financeiramente estável, (b) autorizado a manter a conta na moeda 
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acordada entre o Banco Mundial e o Estado, (c) é auditado regularmente, e tem recebido relatórios de 

auditoria satisfatórios, (d) disposto a executar um grande número de transações de imediato (e) é capaz 

de executar uma gama ampla de serviços bancários de forma satisfatória, (f) está capacitado para 

fornecer uma declaração detalhada da conta; (g) é parte de uma rede de correspondentes bancários 

satisfatórios, e (h) cobra taxas razoáveis por seus serviços.. A conta será denominada em moeda 

estrangeira e não fará parte das reservas internacionais do país. Contudo, o Banco Central será 

informado do depósito desse montante. O Estado vai garantir que, após o depósito dos recursos do 

empréstimo na referida conta, uma quantia será creditada no sistema de gestão do orçamento do Estado. 

O Estado irá fornecer uma confirmação ao Banco  que: i) os recursos do empréstimo foram recebidos na 

conta denominada em moeda estrangeira e ii) um montante equivalente foi creditado na conta que 

financia as despesas orçadas. Essa confirmação será enviada ao Banco no prazo de 30 dias após o 

pagamento. Se os recursos do empréstimo forem utilizados para fins inelegíveis, conforme definido no 

Acordo do Empréstimo, o Banco exigirá do Estado a restituição do montante. Devido às conclusões 

relacionadas com a adequasão do ambiente de gestão das finanças públicas do Estado, mecanismos 

fiduciários adicionais não serão necessários. 

Compras 

89. As compras no Estado do Amazonas seguem leis federais (que definem os métodos, 

procedimentos, limites e disposições contratuais) e a legislação estadual (sobretudo no caso dos 

procedimentos operacionais e na configuração do sistema estadual). O arcabouço legal se baseia nos 

cinco princípios constitucionais nacionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, além de definir a concorrência pública como padrão. Assim como muitos outros entes da 

Federação, o Amazonas adotou o pregão eletrônico como o principal método de aquisição de bens e 

serviços comuns, com ganhos importantes em termos de transparência e concorrência. Além disso, 

ultimamente o Estado tem recorrido bastante a sistemas de informática para acentuar os ganhos (alguns 

dos quais são apoiados por este projeto). Salvo o caso das empresas estatais, todas as licitações são 

executadas pela Comissão Geral de Licitação (CGL). A CGL está vinculada à CGE e é formada por 28 

membros. Ela conta com subcomissões específicas para obras e para o setor de saúde, com cinco 

membros cada. Durante o processo de licitação, existem três instâncias de controle: uma revisão prévia 

por um conselheiro legal, uma revisão posterior por um Controlador e a validação pela entidade 

compradora antes da assinatura do contrato. O principal desafio na área de compras diz respeito ao 

transporte/logística para a entrega. Esse risco aumenta o custo final dos produtos e, como o transporte 

depende bastante da disponibilidade de vias navegáveis em função da seca e da chuva, os atrasos na 

entrega também são um risco constante. 

90. Em vista do potencial de ganhos adicionais, o Estado do Amazonas tirou partido da adoção 

do pregão eletrônico e de sistemas de TI para obter mais ganhos nas compras. O e-compras.am, um 

portal exclusivo de compras, concentra e divulga todas as informações sobre compras: oportunidades e 

documentos de licitação, catálogos, registro de fornecedores, legislação, manuais, homologações, etc. 

Por meio desse portal, a CGL processa o pregão eletrônico e publica não apenas todos os  resultados, 

mas também todos os acordos-quadro disponíveis, os quais são considerados uma ferramenta importante 

para economizar. O Estado criou a Coordenação de Compras Governamentais (CCGov), à qual compete 

promover todas as iniciativas apoiadas por este projeto. 

5.4 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
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91. A SEFAZ se encarregará do monitoramento e avaliação desta operação. Para isso, atuará em 

coordenação com outros entes do Governo envolvidos nas políticas apoiadas no âmbito desta operação, 

como a Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria 

Executiva de Política para Mulheres, os municípios da RMM (Mancapuru, Iranduba e Itacoatiara) e os 

municípios do interior (Coari, Humaitá, Parintins, Tefé, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Labrea, 

Eirunepe, Boca de Acre, Maues, e Manicoré) no caso do Pilar III. 

92. O andamento do programa será monitorado principalmente por meio de indicadores de 

resultados vinculados a cada uma das ações prévias (consulte o Anexo 1). A SEFAZ será responsável 

pela coleta dos dados e consolidação das informações necessárias para monitorar o andamento do 

programa e manterá o Banco informado das principais realizações. O Banco prestará apoio constante à 

implementação a fim de monitorar e documentar os avanços rumo aos indicadores de resultados 

estabelecidos. Após o encerramento da operação, o Governo do Amazonas, por intermédio da SEFAZ, e o 

Banco elaborarão um relatório de conclusão do projeto, o qual descreverá os resultados atingidos e os 

impactos gerados pela operação, além de informar sobre a situação dos indicadores de resultados descritos na 

matriz de políticas e resultados que constam no Anexo 1. 

 

SÍNTESE DOS RISCOS E MEDIDAS MITIGANTES 

93. Risco global. Com base na avaliação das diversas categorias de risco, considera-se que o risco 

global da operação proposta é moderado. 

94. Política e governança. Como o programa tem amplo apoio de todo o Governo e dos órgãos 

participantes, o contexto político para a operação é favorável. As eleições no segundo semestre de 2014 

não devem resultar em mudanças significativas em funcionários chave do Governo.

Consequentemente, não deve ocorrer grandes problemas com respeito à implementação 

nem ao monitoramento das políticas apoiadas no âmbito desta operação. 

95. Políticas setoriais e partes interessadas. A equipe de Segurança Cidadã do Banco Mundial 

realizou uma avaliação de risco do programa Ronda Bairro, que foi aprovada pela equipe legal do Banco 

em 8 de março, que se adicionou à avaliação já realizada pelo BID. Em resumo, a avaliação do Banco 

indicou que as ações apoiadas por esta operação de acordo com a Nota Jurídica do Banco sobre o 

envolvimento com o setor de justiça criminal
22

. O componente da segurança cidadã enfoca a eliminação 

da duplicidade de esforços entre a Polícia Civil e Militar e operacionais aumento da transparência no 

setor. O programa Ronda no Bairro se concentra na prevenção e segue um modelo de gestão baseada em 

resultados que enfatiza o monitoramento e a avaliação das políticas e ações na área de segurança, no 

aumento da transparência e princípios de policiamento comunitário. Além disso, prevê o aumento da 

capacitação dos policiais (inclusive em direitos humanos), a aquisição de câmeras para serem instaladas 

no interior das viaturas, com vistas a monitorar o comportamento dos policiais, e a compra de outros 

equipamentos (como smartphones para as viaturas de forma que as ligações dos cidadãos possam ser 

                                                           
22

 A Nota Jurídica sobre o Envolvimento do Banco no Setor da Justiça Penal (Legal Note on Bank Involvement in the 

Criminal Justice Setor) do Assessor Jurídico Principal do Banco Mundial, publicada em fevereiro de 2012, e a Orientação ao 

Corpo Técnico (Staff Guidance) que a acompanha estabelecem o arcabouço para o envolvimento do Banco Mundial no setor 

da Justiça Penal. 
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transferidas para a viatura mais próxima do incidente por meio do app Ronda Bairro). Os principais 

desafios para a reforma referem-se à possível resistência de setores da polícia a seguir as reformas e dar 

continuidade ao programa. Para mitigar esses riscos, o Governo aprovou uma lei (a que cria o programa) 

e promulgou vários decretos criando mecanismos que permitem a institucionalização contínua do 

programa, e treinamento de policiais nos princípios do Programa Bairro Ronda. A avaliação de risco 

apresenta todas as medidas de mitigação em detalhe.. 

96. Concepção operacional, execução e sustentabilidade. As políticas apoiadas são executadas por 

várias instituições, que também precisam ser coordenadas. A falta de coordenação ou o enfraquecimento 

da priorização dessas políticas em uma ou várias instituições pode atrasar o processo de implementação. 

No médio ou longo prazo, podem ocorrer mudanças nas prioridades do governo, o que poderia levar à 

descontinuação das políticas. Contudo, o programa tem o pleno apoio do Governo atual e das equipes 

técnicas do Estado, e todos os órgãos participantes se envolveram na preparação desta operação. Como 

esta é a primeira operação na forma de um empréstimo para políticas de desenvolvimento entre o Banco 

Mundial e o Amazonas, a equipe manterá uma comunicação constante com o Governo do Estado para 

assegurar uma estreita coordenação, facilitando a preparação e implementação. 

97. Riscos macroeconômicos do país. No último ano, a conjuntura macroeconômica brasileira 

deteriorou-se em virtude do crescimento abaixo do esperado, de pressões inflacionárias e do 

enfraquecimento do real. Não obstante, os níveis da dívida pública permanecem sustentáveis e as 

reservas existentes permitiram ao Governo defender o câmbio. O principal risco macroeconômico é uma 

estagnação prolongada da economia, o que poderia levar à elevação dos níveis de endividamento e 

também afetaria o resultado fiscal do Estado do Amazonas. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE POLÍTICAS E RESULTADOS 

 

OBJETIVO 
AÇÕES PRÉVIAS 

 

INDICADORES DE RESULTADOS  (2015) 

Objetivo de Política: Auxiliar o Governo do Amazonas a (i) melhorar os procedimentos de administração tributária e compras governamentais e (ii) fortalecer a 

prestação de serviços de segurança aos cidadãos e de acesso das mulheres à justiça e aos serviços sociais.   

Pilar I – Administração Tributária e Compras Governamentais 

Objetivos: Melhorar a 

administraçào tributária , 

controlar gastos, e 

aumentar a transparência e 

eficiência das compras 

governamentais. 

 

Ação Prévia #1:  

O Governo adotou a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), a ser 

implementada via (i) adesão voluntária dos comerciantes a partir de 1 de julho 

de 2013 a 31 de dezembro de 2014, e (b) adesão obrigatória até 1 de janeiro de 

2015. 

 

Comprovação:  

(i)Decreto Executivo 33.405, de 16 de abril de 2013, publicado no Diário 

Oficial do Estado do Amazonas em 16 de abril de 2013, institucionalizando a 

NFC-e. 

(ii)Resolução 022/2013 da Secretaria da Fazenda, publicada no DOE em 1
o
.  

de julho de 2013, determinando procedimentos relativos à adesão à NFC-e. 

Resultado Esperado: Melhores processos para a 

arrecadação de impostos sobre vendas no varejo, 

incluindo desburocratização de processos para o 

varejista e melhores informações sobre os 

contribuintes
23

.  

 

Indicadores: 

Número de contribuintes registrados na SEFAZ:  

Base de 2013:  0 contribuintes 

Meta para 2015: 4.000 contribuintes   

 

 

 Ação Prévia #2:  
O Governo reformou o quadro regulatório de compras públicas através (i) da 

criação do Sistema Integrado de Compras e Contratos do Estado, que permite a 

gestão de procedimentos de compras públicas de forma integrada (ii) da 

instituição da modalidade de Registro de Preços, que visa o registro, de forma 

sistemática, dos preços de bens e serviços comprados pelas secretarias, 

agências e entidades do Estado. 

Comprovação: 

(i) Decreto Executivo 34.159, publicado no DOE em 11 de novembro de  

2013, criando o Sistema Integrado de Compras e Contratos (que anula o 

Decreto 25.374 e outros Decretos relacionados) 

Resultado Esperado: Melhor planejamento, eficiência 

e transparência nas compras governamentais.  

 

Indicadores: 

 

Percentual do total de processos de compras 

finalizados em menos de 45 dias: 

Base de 2013: 29,2% 

Meta para 2015: 40% 

Percentual do valor das aquisições realizadas através 

                                                           
23

 Com  a implantação da NFC-e, o governo poderá implementar programas de incentivo ao consumidor similares ao Nota Paulista e ao Nota Carioca, com prêmios e loterias que 

visam estimular a cobrança de notas fiscais pelo consumidor. Espera-se um aumento de 10% na arrecadação do ICMS com a implementação de tais programas de incentivos no 

início de 2015. 
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OBJETIVO 
AÇÕES PRÉVIAS 

 

INDICADORES DE RESULTADOS  (2015) 

(ii) Decreto Executivo 34.162, publicado no DOE em 11 de novembro de 2013, 

que cria o Registro de Preços (anulando o Decreto 24.052, de 27 de fevereiro 

de 2005). 

  

do Registro de Preços: 

Base de 2013: 47,9% 

Meta para 2015: 55% 

Percentual dos planos de Compras do Governo do 

estado do AM publicados no  e-Compras.AM: 

  Base de 2013: 0% 

  Meta para 2015:  80%  

 

 

 Ação Prévia #3:  

O Governo adotou um sistema eletrônico, o Sistema de Gestão de Contratos 

(SGC), para a gestão eletrônica de contratos de serviços terceirizados por 

secretarias, agências e entidados do Poder Executivo do Governo Estadual. 

 

Comprovação:  

Decreto Executivo 34.158, publicado no DOE em 11 de novembro de 2013, 

que cria o Sistema de Gestão de Contratos (SGC) para o Poder Executivo, 

entidades administradas diretamente pelo estado, entidades autônomas e 

fundações. 

Resultado Esperado: Melhor gestão de contratos e 

maior economia na contratação de serviços 

terceirizados.  

 

Indicadores: 

Número de Serviços com especificações padronizadas 

obrigatórias para contratação:  

   Base de 2013:  9 

   Meta para 2015: 19 (por exemplo, manutenção 

predial, aluguel de veículos, construção de áreas para a 

prática de esportes em escolas) 

 

Redução percentual do Custos unitários de uma cesta 

de serviços (em %)
24

: 

    Base em 2013: 0 

    Meta para 2015: 10 

 

                                                           
24

 Esse cálculo envolve serviços de manutenção de escolas, pintura e manutenção de ar-condicionados, para a Secretaria de Educação (SEDUC). A redução esperada do custo 

unitário desses três serviços é  de 10% em 2015, com relação a 2013. A economia será ainda maior quando se considerer as contratações de todas as Secretarias e todos os serviços 

no cálculo; porém, dada a complexidade de tal cálculo, a título ilustrativo demonstramos a economia em serviços selecionados para  SEDUC. 
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OBJETIVO 
AÇÕES PRÉVIAS 

 

INDICADORES DE RESULTADOS  (2015) 

 Ação Prévia #4:  

O Governo adotou um quadro regulatório que exige dotações orçamentárias 

específicas para despesas correntes essenciais (energia elétrica, telefone, água 

e saneamento), incorridas pelas secretarias, órgãos e entidades do Poder 

Executivo Estadual, e restringindo a sua modificação durante um determinado 

período de orçamento. 

 

Comprovação: 

Decreto Executivo 34.011, publicado no DOE em 25 de setembro de 2013. 

 

Resultado esperado: Redução nas despesas 

recorrentes.  

 

Indicador:  

Número de instituições de governo que adotam a nova 

prática de execução orçamentária: 

Base de 2013:  22 

Meta para 2015: 60 (100 % do total) 

 

Pilar II – Segurança Cidadã, com foco sobre a violência baseada em gênero 

Objetivos:  

Melhorar a eficiência e a 

transparência na área de  

Segurança Pública e 

aumentar o acesso de 

mulhres à Justiça e serviços 

básicos. 

 

Ação Prévia # 5:  

O Governo integrou a gestão de suas unidades das Policias Civil e Militar 

através de: (i) a criação de AISC em doze municípios do Estado; (ii) o 

estabelecimento de rotinas de trabalho integradas destinadas a coordenar as 

atividades das referidas unidades policiais; (iii) a adoção de procedimentos 

operacionaispara integrar as atividades das referidas unidades policiais e 

promover a troca de informações entre elas, e (i) o estabelecimento da CISPO 

– Comissão Integrada para Sistematização dos Procedimentos Operacionais 

das Policia Civil e Militar do Amazonas). 

 

 

Comprovação: 

(i) Decreto 34.181, publicado no DOE em 14 de Novembro de 2013,  

aperfeiçoa o Programa Ronda Bairro e o expande para 12 municipalides da 

Região Metropolitana de Manaus e interior do Estado do Amazonas. 

(ii) Decreto 34.184, publicado no DOE no dia 14 de Novembro de 2013. 

(iii)Decretos Executivos 228/2013 e 25/2014, publicados no DOE nos dias 16 

de Dezembro de 2013 e 14 de Novembro de 2014. 

(iv)Decreto Executivo 34.186, publicado no DOE em 14 de novembro de 

2013,   criando a Comissão Integrada de Sistematização dos Procedimentos 

Resultado Esperado: Maior 

transparência,responsabilização e eficiência no setor de 

segurança dos cidadãos.   

 

Indicadores
25

: 

Número de AISCs operando no estado: 

Base em 2013:  6 

Meta para 2015: 18 

 

Número de indicadores de desempenho adotados:  

Base em 2013:  0 

Meta para 2015: 15 

 

Número de policiais capacitados: 

 

Base em 2013: 1,003 

                                                           
25

 Espera-se que a taxa de homicídio caia 14% em 2015, com relação a 2013. O Plano anual elaborado conjuntamente pela Polícia Civil e Militar, para cada AISC, contém metas 

anuais para homicídios, roubos, furtos etc. Porém, não estão incluídos nessa matriz de indicadores pois estes tais metas podem ser afetados por outros fatores e portanto não 

refletiriam inteiramente as ações deste governo.  
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OBJETIVO 
AÇÕES PRÉVIAS 

 

INDICADORES DE RESULTADOS  (2015) 

Operacionais das Policia Civil e Militar (CISPO). 

 

 

 

 

 

 

 

Meta para 2015: 2,000 

 

Número de divulgações por ano dos indicadores de 

gastos das AISC’s em relatórios periódicos: 

Base em 2013:  0 

Meta para 2015: 4   

 

  

 Ação Prévia # 6:  

O Governo adotou um sistema de avaliação de performance (incluindo, entre 

outros, indicadores e objetivos a serem atingidos) para monitorar e medir a 

atuação conjunta das referidas unidades policiais. 

 

Comprovação:  

(i) Portaria 23 e Portaria 24 da Secretaria de Segurança Pública, publicadas 

em 24 de Fevereiro de 2014 definindo os indicadores de produtividade das 

atividades da polícia.    
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 Ação Prévia #7 

O Governo regulamentou a divulgação das despesas públicas e custos de suas 

unidades da Polícia Civil e Militar. 

Comprovação: 

(i) Decreto Executivo 34.183, publicado em 14 de novembro de 2013 no 

DOE, criando o Sistema de Informação do novo modelo de gestão para a 

Segurança Cidadã (e-Segurança Cidadã) para a divulgação das taxas de 

crimes.   

 

 

 Ação Prévia #8 

O Governo estabeleceu a Secretaria Executiva para Políticas de Mulheres 

(SEPM), que visa a adoção de políticas destinadas a melhorar a qualidade de 

vida das mulheres no território do Estado através de, inter alia: (i) a 

coordenação dos serviços de apoio e proteção para vítimas de violência 

doméstica, e (ii) a realização de treinamento e iniciativas de conscientização 

nas comunidades em relação a questões de gênero e serviços para mulheres. 

Comprovação:  

Lei 3.873, publicada em 20 de março de 2013 no DOE, criando a Secretaria 

Executiva de Políticas para Mulheres (SEPM).  

 

Resultado Esperado: Maior acesso das mulheres à 

justiça e aos serviços sociais.    

 

Indicadores: 

 

Número de Comunidades alcançadas por unidades 

móveis (ônibus e embarcações) que fornecem serviços 

básicos e jurídicos para as mulheres:  

 

Base em 2013: 2 

 

Meta para 2015: 60 

 

Número de Mulheres vítimas de violência que recebem 

qualquer tipo de serviço na Casa da Mulher Brasileira : 

Base em 2013: 0 

Meta para 2015: 6.000 

 

Número de Implementadores da Lei Maria da Penha 

capacitados: 

Base em 2013: 320 

Meta para 2015:  2.750 
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ANEXO 2: CARTA DE INTENÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO
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ANEXO 3: RELAÇÕES COM O FMI 

Uma Carta de Avaliação satisfatória e datada de 19 de Março de 2014 foi entregue pelo Fundo Monetário 

Internacional, e é distribuída separadamente. 
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ANEXO 4: VISÃO GERAL DO BRASIL E DO AMAZONAS
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NORTH 7,220 5.3% 8.3%

Acre 6,568 0.2% 0.4%

Amapá 7,017 0.2% 0.4%

RS 51.719 42.6% Amazonas 9,753 1.6% 1.8%

MG 70.462 40.7% Pará 5,837 2.1% 4.0%

RJ 67.063 29.6% Rondônia 8,571 0.6% 0.8%

SP 177.518 42.4% Roraima 8,000 0.2% 0.2%

AL 7.600 47.9% Tocantins 7,083 0.5% 0.7%

MS 6.956 40.4% NORTHEAST 5,434 13.5% 27.8%

GO 14.379 44.8% Alagoas 4,476 0.7% 1.6%

PR 13.068 46.7% Bahia 6,259 4.1% 7.3%

AC 1.917 46.3% Ceará 5,236 2.1% 4.4%

SE 2.755 48.3% Maranhão 3,912 1.2% 3.4%

PI 2.816 44.6% Paraíba 4,821 0.8% 2.0%

BA 10.617 44.6% Pernambuco 6,151 2.5% 4.6%

PE 7.143 45.2% Piauí 4,021 0.6% 1.6%

RO 2.155 43.8% Rio Grande do Norte 5,802 0.9% 1.7%

MA 3.659 36.9% Sergipe 6,578 0.6% 1.1%

SC 5.899 46.5% SOUTHEAST 14,770 55.4% 42.1%

MT 2.712 52.7% Espírito Santo 13,280 2.2% 1.8%

CE 3.360 42.0% Minas Gerais 10,191 9.3% 10.3%

PB 1.651 49.8% Rio de Janeiro 14,472 10.8% 8.4%

TO 1.029 48.8% São Paulo 17,186 33.1% 21.6%

RR 0.467 41.5% SOUTH 12,915 16.5% 14.4%

AP 0.595 45.1% Paraná 11,825 5.8% 5.5%

AM 1.479 41.4% Rio Grande do Sul 13,420 6.7% 5.6%

ES 1.634 36.3% Santa Catarina 13,871 4.0% 3.3%

PA 1.373 44.8% CENTER WEST 14,175 9.3% 7.4%

RN 0.714 48.5% Distrito Federal 33,152 4.0% 1.3%

DF 1.433 45.0% Goiás 9,238 2.6% 3.1%

Mato Grosso 11,162 1.6% 1.6%

Mato Grosso do Sul 10,099 1.2% 1.3%

BRAZIL 11,234 100.0% 100.0%

Social indicator Amazonas Ranking Brazil

Human Development 

Index (2000)
0.713 16 0.766

Household income 

per capita (in Reais, 

2011)

496.61 21 754.06

Headcount Extreme 

Poverty Rate
1
 (2011)

15.1% 6 7.2%

Headcount Poverty 

Rate
2
 (2011)

38.5% 6 21.2%

Poverty headcount 

at $2.5 a day, PPP 

(2011)

24.5% 5 12.6%

Inequality - Gini 

Index (2011)
0.542 6 0.529

Net Enrollment Rate 

(children from 7 to 

14), 2007

96.2% 19 96.9%

Average years of 

schooling (2007)
6.95 10 6.90

Infant Mortality (per 

thousand born, 

2000)

51.31 11 39.32

Sanitation
3 
(share of 

households, 2009)
72.4% 15 0.81%

Water
4 
(share of 

households, 2009)
71.9% 21 0.84%

Source: IBGE
1
 The headcount extreme poverty rate is measured, using Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios data, as the percent of total households with per capita income below the extreme poverty line. The extreme poverty line is  an 

estimate of the value of a food basket with a minimum of calories needed to adequately supply a person, based on recommendations from the FAO and the WHO.

2
 The poverty line is twice the value of the extreme poverty line

3
 Share of households with adequate sanitation (general network connection, septic tank or, in rural areas, households with private toilet and  rustic cesspit)

4
 Share of households with access to general network connection. We do not consider  wells and springs because there is no enough information if they are secure sources of water.

PER CAPITA GDP AND POPULATION, 2010

State
Debt 

(R$ billions)

Debt to Net Current Revenue (NCR) Ratio

(Cannot Exceed 2.00) 

Personnel Expenditures to NCR 

Ratio

(Cannot Exceed 49%) 

Social indicators and ranking  position between all 27 

brazilian states

AMAZONAS AT A GLANCE

Region/State
Per capita GDP 

(2010 US$)

Share of 

National GDP

Share of 

National 

Population

State FRL Compliance 2012 December

1.00

0.69
0.67

0.56
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2.18
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1.50
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0.58
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* IDEB: Basic Education Development Index - Pass Rate x Average Test Scores (Language and Math)
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