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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

PÓS-GRADUAÇÃO (STRICTO SENSU) 
Curso: Mestrado em Ciências Econômicas - Universidade de São Paulo (USP) 
Área de concentração: Teoria Econômica 
Período: janeiro de 2000 a julho de 2002.    
 

CURSO SUPERIOR 
Curso: Ciências Econômicas - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
Período: 1992 a 1995.    
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

FUNÇÕES ATUAIS 

- Cargo: Auditor Federal de Finanças e Controle em exercício na Coordenação-Geral de Análise e Informações das 
Transferências Financeiras Intergovernamentais - COINT/STN/Ministério da Fazenda, em exercício desde 
junho/2017.  

Principais atividades: 
 Análises e estudos sobre as transferências intergovernamentais. 
 Reconhecimento de rotinas e procedimentos visando a assunção da responsabilidade dos processos de 

trabalho da STN em relação ao FUNDEB. 
 Projeções de receitas estaduais que compõem o FUNDEB. 
 
FUNÇÕES ANTERIORES 

- Cargo: Presidente do Conselho Fiscal da ELETROSUL, exercido no período de abril/2017 a julho/2018. 

- Cargo: Conselheiro Fiscal de FURNAS, exercido no período de fevereiro/2018 a junho/2018. 

- Cargo: Coordenador da Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios - 
COREM/STN/Ministério da Fazenda, exercido no período de outubro/2010 a maio/2017.  

Principais atividades: 
 Proposição de políticas e diretrizes para o relacionamento financeiro da União com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios; 
 Supervisão e coordenação da execução das atividades relativas ao acompanhamento e avaliação da situação 

fiscal dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive no que se refere ao cálculo da capacidade de 
pagamento nos termos das normas que regem a concessão de garantias pela União. 

 Supervisão e coordenação da execução das atividades relativas ao estabelecimento do Programa de 
Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados e do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 9.496/97; e 

 Supervisão e coordenação da execução das atividades relativas avaliação quanto ao cumprimento dos 
compromissos fiscais dos Municípios que firmaram contrato de refinanciamento de dívida ao amparo da MP 
nº 2.185-35/01. 

- Cargo: Presidente do Conselho Fiscal do Banco do Brasil Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, exercido no período 
de abril/2014 a abril/2017. 

- Cargo: Conselheiro Fiscal da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, exercido no período de abril/2013 
a abril/2014. 



- Cargo: Conselheiro Fiscal da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (CITEPE), exercido no período de 
abril/2009 a março/2013 

- Cargo: Coordenador da Coordenação-Geral de Análise de Operações de Crédito e concessão de garantias a Estados 
e Municípios - COPEM/STN/Ministério da Fazenda, exercido no período de dezembro/2008 a setembro/2010. 

Principais atividades: 
 Supervisão e coordenação da execução das atividades relativas à análise das operações de crédito de Estados 

e Municípios quanto à verificação dos limites e condições para a contratação de operações de crédito pelos 
Estados e Municípios (art. 32 da LRF); 

 Supervisão e coordenação da execução das atividades relativas à análise das condições para a concessão de 
garantias da União para os Estados e Municípios e instrução dos processos de autorização de operações de 
crédito externo de Estados e Municípios, dirigidos ao Senado Federal; 

 Participação no processo de negociação de operações de crédito externo dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios que envolvam a garantia da União; 

 Acompanhamento dos demonstrativos fiscais referentes aos Relatórios de Gestão Fiscal e aos Relatórios 
Resumidos de Execução Orçamentária aos Estados e Municípios; 

 Acompanhamento e proposição de normas reguladoras e disciplinadoras relativas ao endividamento dos 
Estados e Municípios;  

 Acompanhamento dos aspectos fiscais relacionados aos limites e condições de endividamento dos Estados e 
Municípios; e 

 Assistência ao Secretário do Tesouro Nacional na Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX) relativamente 
às operações de crédito externo de estados, Distrito Federal e municípios. 

- Cargo: Conselheiro Fiscal das Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON, exercido no período de abril/2008 a 
abril/2009.  

- Cargo: Gerente da Gerência de Relações e Análise Financeira de Estados - GERES I/COREM/STN/MF, exercido no 
período de julho/2003 a dezembro/2008. 

Principais atividades: 
 Proposição e avaliação do cumprimento de metas relativas ao Programas de Reestruturação e Ajuste Fiscal dos 

Estados de Alagoas, do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do 
Norte; 

 Acompanhamento e análise dos aspectos fiscais e orçamentários relativos aos Estados de Alagoas, do Ceará, 
do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte; e 

 Análises, projeções e estudos referentes ao endividamento estadual. 

- Cargo: Conselheiro Fiscal da Companhia de Águas e Esgotos do RN – CAERN, exercido no período de maio/2007 a 
abril/2008.  

- Cargo: Gerente de Projeto da Gerência de Relações e Análise Financeira de Estados - GERES I/COREM/STN/MF, 
exercido no período de março/2002 a julho/2003. 

Principais atividades: 
 Proposição e avaliação do cumprimento de metas relativas ao Programas de Reestruturação e Ajuste Fiscal dos 

Estados de Alagoas, do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do 
Norte; 

 Acompanhamento e análise dos aspectos fiscais e orçamentários relativos aos Estados de Alagoas, do Ceará, 
do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte; e 

 Análises, projeções e estudos referentes ao endividamento estadual. 

- Cargo: Analista de Finanças e Controle da Divisão das Relações e Análise Financeira dos Estados e Munícipios da 
Região Sul e Sudeste - DISUL/COREM/STN/MF, exercido no período de junho/1998 a dezembro/1999. 

Principais atividades: 
 Proposição e avaliação do cumprimento de metas relativas ao Programas de Reestruturação e Ajuste Fiscal dos 

Estados de Minas Gerais e Espírito Santo; 
 Acompanhamento e análise dos aspectos fiscais e orçamentários relativos aos Estados de Minas Gerais e do 

Espírito Santo; e 
 Análises, projeções e estudos referentes ao endividamento estadual. 



- Cargo: Analista de Finanças e Controle da Divisão de Análise da Dívida Pública de Estados e Municípios - 
DIPEM/CEFEM/STN/MF, exercido no período de janeiro/1997 a maio/1998. 

Principais atividades: 
 Criação e desenvolvimento de ferramentas de projeção e simulação das dívidas dos Estados; e 
 Análise da viabilidade do refinanciamento de dívidas, para subsidiar definição de condições contratuais. 
 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 

 Editoração em “Front Page” – ESAF/MF (Carga horária: 20 horas) – 04/1997. 

 Treinamento em Microinformática “AccesS” 7.0 – ESAF/MF (Carga horária: 40 horas) – 08/1997. 

 Finanças Públicas – IPEA (Carga horária: 180 horas) – 10/1997. 

 Sistema Financeiro Nacional – ESAF/MF (Carga horária: 60 horas) – 07/1999. 

 Métodos Quantitativos – ESAF/MF (Carga horária: 40 horas) – 09/1999. 

 Estrutura, análise e interpretação de balanços públicos – ESAF/MF (Carga horária: 32 horas) – 09/2003. 

 Curso de Desenvolvimento Gerencial para Implementação do Novo Modelo de Gestão de Desempenho – 
STN/MF (Carga horária: 15 horas) – 04/2004. 

 Revisão Gramatical – ESAF/MF (Carga horária: 20 horas) – 11/2004. 

 Produção de Textos – ESAF/MF (Carga horária: 20 horas) – 12/2004. 

 Licitação para conselheiros fiscais – ESAF/MF (Carga horária: 12 horas) – 08/2005. 

 Contabilidade para conselheiros fiscais – ESAF/MF (Carga horária: 16 horas) – 08/2005. 

 Técnicas de negociação – ESAF/MF (Carga horária: 24 horas) – 08/2005. 

 Redação Oficial – ESAF/MF (Carga horária: 40 horas) – 04/2006. 

 Gestión Macroeconómica y Cuestiones Relacionadas con la Política Fiscal – FMI/ESAF (Carga horária: 80 horas) 
– 09/2006. 

 Sistema Portuário Brasileiro – ESAF/MF (Carga horária: 20 horas) – 04/2007. 

 Estadísticas de las Finanzas Públicas – FMI/ESAF (Carga horária: 76 horas) – 11/2008.  

 Seminário Técnico Destinação de Lucros 2012 – Empresas Estatais – DEST/MP (Carga horária: 4 horas) – 11/2012. 

 Curso de Extensão em Análise de Empresas Estatais – Módulos I e II – ESAF/STN (Carga horária: 20 horas e 12 
horas) – 08/2013 e 12/2014. 

 Curso para Gestores – STN/MF (Carga horária: 33 horas) – 06/2017. 
 

OUTROS 

 Instrutor do Curso de Formação para Analista de Finanças e Controle – AFC/STN – 2013, realizado pela ESAF-
MF, período de 24/10/2013 a 14/12/2013 – Disciplina: Relações Financeiras Intergovernamentais – Carga 
horária: 5h30min 

 Instrutor do Curso de Formação para Analista de Finanças e Controle – AFC/STN/2011 – Grupo 3, realizado pela 
ESAF-MF, período de 21/02/2011 a 02/04/2011 – Disciplina: Relações Financeiras Intergovernamentais – Carga 
horária: 4 horas 

 Palestrante do tema “Responsabilidade Fiscal e Relações Federativas” no III Seminário Brasileiro de 
Contabilidade e Custos Aplicados ao Setor Público 

 Palestrante do tema “Responsabilidade Fiscal no contexto das Relações Federativas” no 5º Encontro de Gestores 
Públicos – abril/2017 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Inglês: Nível Avançado/Fluente 
 Brasas English Course: Básico 3 ao Avançado 10 (2013-2014, 2017) 
 Casa Thomas Jefferson: Top Flex 7 a Thomas Prime 2 (2015-2016)  
 Casa Thomas Jefferson: Intensive Combo (2015)   
 

PRÊMIOS E PUBLICAÇÕES 

Premiação e publicação pelo 3º lugar obtido no VII Prêmio de monografia do Tesouro Nacional – 2002 – com o 
trabalho intitulado “Determinantes do Ajuste Fiscal dos Estados Brasileiros”. 

 
___________________________ 

Ricardo Botelho 


