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22310 - Agência Reguladora Serv Públic de Transp Aquav,Ferrov,Metrov e Rodov do ERJ
PROGRAMA
Código/Título(80):

0474 / Delegação e Regulação de Serviços Públicos

UPs Participantes:

21010 - SEPLAG

UGP: 21010 - SEPLAG

22310 - AGETRANSP
22330 - AGENERSA
22350 - DRM
24370 - DRM
25010 - SEAP
30310 - AGETRANSP
30320 - AGENERSA
31010 - SETRANS
31710 - CODERTE
Título (45):

Delegação e Regulação de Serviços Públicos

Tipo:
Justificativa:

Programa de Serviços à Sociedade.
A definir

Público alvo:

População fluminense

Problema /
Oportunidade:

A delegação do serviço público requer que o Estado ficalize a execução de tais serviços e estabeleça marcos
regulatórios para algumas áreas.

Objetivo:

Aprimorar o marco regulatório dos serviços públicos a fim de garantir a eficiência, a qualidade e a modicidade
tarifária, incentivando as parcerias público-privadas em alguns setores e ampliando a transparência das relações
entre o Estado e os prestadores de serviços (concessionários e permissionários).
A definir

Estratégia de
Implementação:
Fundamento Legal:
Observação:

A ser redigido

Data Início: 01/01/2020

Data Término:

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UP: 22310 - AGETRANSPUO: 22310 Código/Título(80): 8285 / Regulação e Capacitação em Concessões de Serviços de
Transportes
Título (45):
Regulação e Capacitação Concessões Transp.
Data Início: 01/01/2020
Data Término:
Função/Subfunção: 04-Administração / 130-Administração de Concessões
Tipo de Ação:

Atividade

Grupo de Gastos: L4

Finalidade:

Regular e fiscalizar os serviços de transportes públicos e das rodovias prestados por intermédio de
concessionárias.
Justificativa:
A execução administrativa regulatória eficiente impõe o direcionamento da atividade no sentido de auferir o pleno
atendimento das necessidades coletivas. Destarte, os serviços prestados por intermédio de delegatários de
serviços públicos demandam o exercício do poder regulatório de forma a garantir o respeito dos contornos
conferidos pela lei, a fim de que os serviços públicos ofertados atinjam os efeitos almejados pelos usuários de
forma absoluta
Descrição:
Utilização e aperfeiçoamento dos instrumentos de fiscalização e controle, mediante acompanhamento dos
contratos de concessão, difundindo a cultura regulatória através da capacitação de servidores
Fundamento Legal: Lei 4.555 de 06 de junho de 2005.
Lei 12.846 de 01 de agosto de 2013.
Ação destinada à parceria com Organização da Sociedade Civil (Lei Federal 13.019/2014): Não
Observação:

Solicitamos a alteração no nome do produto 5215 para Regulação e Fiscalização de concessões de rodovias
realizada.

PRODUTOS

5212 - Fiscalização da concessão de transportes aquaviários realizada
5213 - Fiscalização da concessão de transportes ferroviários realizada
5214 - Fiscalização da concessão de transportes metroviários realizada
5215 - Regulação e fiscalização de concessões de rodovias realizada
5216 - Escola de regulação implantada
6810 - Capacitação e modernização da atividade regulatória e fiscalizatória realizada
6811 - Mecanismo de transparência e integridade implantado
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unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
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