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CAPÍTULO 1: 
RELATÓRIO SINTÉTICO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

REF. EXERCÍCIO 2021 
 
Este relatório tem por objetivo apresentar o que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico e 
Social – FUNDES, qual é sua estrutura de governança e competência dos órgãos estaduais 
envolvidos na captação, enquadramento, concessão, aprovação, acompanhamento e 
fiscalização dos contratos e, por fim, demonstrar graficamente a distribuição dos valores de 
financiamentos concedidos relativos a contratos que estiveram ativos nos últimos 5 (cinco) 
anos. 
Constam também tabelas com os dados das empresas e dos contratos de financiamento 
firmados no âmbito do FUNDES, bem como cópias dos referidos contratos. 
Adicionalmente, são mostradas a situação quanto à regularidade das obrigações financeiras e 
não financeiras dos contratos ativos (no final do exercício 2021) e quadro resumo com 
quantitativos de auditorias, notificações e visitas realizadas no ano de 2021. 
 
CONTEXTO 
O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES foi instituído pelo art. 6° do 
Decreto-Lei n° 08, de 15 de março de 1975, regulamentado pelo Decreto 22.921/1997 e 
complementado pelas Leis 2.823/1997 e 6.068/2011. 
Possui o objetivo de financiar programas e projetos prioritários em setores estratégicos para o 
desenvolvimento econômico e social do Estado, destinando recursos a órgãos e entidades de 
direito público e privado. Financia, total ou parcialmente, obras de infraestrutura e de 
interesse público, bem como programas e projetos considerados prioritários para o 
desenvolvimento econômico e social do Estado, assim como capital de giro de novas empresas 
ou expansão de empreendimentos já instalados. 
O FUNDES possui diversos Programas destinados a fomentar setores específicos da economia, 
sendo que cada programa estabelece determinadas condições para enquadramento dos 
projetos que podem ser financiados. 
O principal programa é o RIO INVEST, instituído em 1997 por meio do Decreto Nº 23.012. 
Como exemplos, podem ser citados outros programas como RIO PORTOS, RIO INDÚSTRIA e 



 

 

RIO PEÇAS. Todos os contratos que estiveram ativos nos últimos 5 anos foram firmados no 
âmbito do Programa RIO INVEST. 
Os financiamentos são concedidos a taxas de juros de, no mínimo, 1% ao ano, e, no máximo, 
12% ao ano, nos termos da Lei Nº 6.068/2011, seguindo também as regras do respectivo 
Programa no qual houve o enquadramento da empresa financiada. 
Em contrapartida ao financiamento, além das obrigações financeiras contratuais, as empresas 
financiadas comprometem-se ao cumprimento de obrigações não financeiras de realização de 
investimentos em determinado montante, geração de empregos, utilização de portos e 
aeroportos do Estado do Rio de Janeiro, utilização de fornecedores localizados no Estado, 
investimentos de certo percentual em projetos sociais, culturais ou ambientais, entre outras. 
As liberações de recursos do financiamento são feitas mensalmente e calculadas com base no 
valor do ICMS devido e receita do mês imediatamente anterior. Tais liberações podem ser 
realizadas com recursos orçamentários do FUNDES ou por mecanismo de compensação 
tributária: na hipótese de insuficiência de recursos para manutenção dos projetos amparados 
pelo FUNDES fica autorizada a compensação dos tributos estaduais devidos pelas empresas 
beneficiárias, com o exato montante dos créditos que lhe sejam devidos em razão das 
obrigações assumidas pelo Estado, para os efeitos de extinção de crédito tributário referido no 
art. 156, II, do Código Tributário Nacional - CTN. 

 

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

Previamente à assinatura do contrato de financiamento, há diversas etapas a cumprir junto a 
órgãos específicos do Estado do Rio de Janeiro que possuem diferentes atribuições. 
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FINANCIADOR – ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

O Estado do Rio de Janeiro é o Financiador, a quem cabe assumir o risco das operações de 
financiamento, proceder ao enquadramento, mediante decreto ou lei, das empresas 
pleiteantes nos programas específicos após aprovação da Comissão Permanente de Políticas 
para o Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro – CPPDE; 
 

INSTÂNCIA DELIBERATIVA – CPPDE 
Cabe à Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro 
– CPPDE a competência para deliberar sobre os pedidos de enquadramento no âmbito do 
FUNDES, submetidos pelo Órgão Executor, conforme detalhado no respectivo tópico. 
A CPPDE é integrada pelo titular, ou representante por ele indicado, dos seguintes órgãos: I - 
Secretaria de Estado de Fazenda; II - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e 
Relações Internacionais; e III - Secretaria de Estado da Casa Civil. 
Sendo deferido o enquadramento no incentivo financeiro-fiscal pleiteado, a empresa 
beneficiária deverá firmar Termo de Acordo ou outro instrumento cabível, com a Secretaria de 
Estado de Fazenda e com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e 
Relações Internacionais, no qual constarão as metas, as condições, os requisitos, o termo 
inicial e termo final da fruição do incentivo; sem prejuízo da celebração do contrato de 
financiamento junto à AgeRio, Agente Financeiro do FUNDES. 
Compete à SEFAZ a confecção do Termo de Acordo ou outro instrumento cabível, e o 
encaminhamento dos autos para a assinatura do Secretário de Estado de Fazenda e do 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. 

 
ÓRGÃO EXECUTOR – CODIN 

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN é o Órgão 
Executor do FUNDES e responsável pela captação de empresas interessadas na implantação ou 
expansão de projetos no Estado com concessão de financiamento do FUNDES, enquadrando 
nos programas existentes, os projetos de investimento técnica, econômica e ambientalmente 
viáveis, que sejam considerados prioritários, por ocasião da apresentação da Carta-Consulta. 
É também atribuição do Órgão Executor realizar a submissão à aprovação da Comissão 
Permanente de Políticas para o Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro – CPPDE o 



 

 

projeto a ser financiado, as condições contratuais de valores, prazos, taxa de juros, garantias e 
obrigações não financeiras, entre outras. 
Previamente à submissão à CPPDE, o Órgão Executor solicita ao Agente Financeiro a realização 
de avaliação de risco de crédito da empresa pleiteante do financiamento. 
 

AGENTE FINANCEIRO – AGERIO 
Nos termos do Convênio celebrado junto ao Estado do Rio de Janeiro em 28/12/2004 e 
aditado e rerratificado em 28/12/2009 e 06/06/2013, a AgeRio atua como Agente Financeiro 
dos contratos firmados no âmbito do FUNDES. 
Ao Agente Financeiro cabem as seguintes atribuições: 

• Realizar a análise cadastral e de risco de crédito das empresas pleiteantes, 
mediante solicitação da CODIN; 
• Acompanhar as obrigações financeiras e não financeiras; 
• Acompanhar a evolução das garantias; 
• Acompanhar/realizar liberações das parcelas de financiamento; 
• Emitir relatórios mensais à SEDEERI, SEFAZ, SEPLAG, CODIN e RIOPREVIDÊNCIA; 
• Visitar anualmente as empresas financiadas; 
• Elaborar minuta de aditivos aos contratos, exceto quando se tratar de novos 
investimentos; 
• Elaborar, anualmente, relatório circunstanciado à SEFAZ quanto ao 
cumprimento das metas, dos requisitos e das condicionantes assumidas pelas 
empresas financiadas. 
• Em caso de apuração de descumprimento de meta, de condição ou de 
requisito condicionante enviar relatório para a SEFAZ apontando a irregularidade 
constatada, o que é feito por meio da SEDEERI, secretaria à qual a AgeRio é vinculada. 

Não faz parte da competência do Agente Financeiro do FUNDES a negociação de condições 
contratuais, a captação de empresas e projetos, a assunção de riscos de crédito, a negociação 
de garantias e demais atividades não descritas no Convênio firmado junto ao Estado do Rio de 
Janeiro, citado anteriormente. 
 

FISCALIZADOR – SEFAZ RJ 
Nos termos da Lei Nº 8.445/2019 e do Decreto Nº 47.201/2020, cabe à Secretaria de Estado de 
Fazenda a competência exclusiva para: 



 

 

I - definir as metas e/ou condições para a concessão de incentivos fiscais ou financeiros 
fiscais; 
II - fiscalizar o cumprimento das metas e/ou condições estabelecidas para o gozo de 
incentivos fiscais ou financeiros fiscais; 
III - propor a alteração ou o cancelamento de atos normativos relacionados à 
incentivos fiscais ou financeiros fiscais que não tenham atingido às suas finalidades; 
 IV - Promover e conceder o cancelamento dos incentivos fiscais condicionados ou de 
incentivos financeiros-fiscais condicionados, no caso de descumprimento das 
obrigações assumidas por parte da empresa beneficiária, assegurado o direito ao 
contraditório e ampla defesa". 
V - verificar se o contribuinte está regular com sua inscrição na dívida ativa. 

A SEFAZ poderá contar com a colaboração de outros órgãos do poder executivo e, em especial, 
da CODIN e AGERIO, dentro das suas respectivas esferas de atuação para fins de cumprimento 
do disposto no inc. II.  
Cabe também à SEFAZ a realização da fiscalização dos lançamentos automáticos das 
compensações, a partir do envio de correspondência anual elaborada pelo Agente Financeiro, 
que elenca as parcelas mensais liberadas. 
Conforme indicado anteriormente, compete à SEFAZ a confecção do Termo de Acordo ou 
outro instrumento cabível para formalização do incentivo financeiro-fiscal, e o 
encaminhamento dos autos para a assinatura do Secretário de Estado de Fazenda e do 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. 
 
COMENTÁRIOS FINAIS 
As informações constantes do presente relatório foram atualizadas com os dados disponíveis 
relativos ao encerramento do exercício 2021. 
Anualmente o relatório será atualizado com as informações do último exercício encerrado. 

 
  


