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LLEEII  MMUUNNIICCIIPPAALL  NNºº  44..779999  

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte 

Lei Municipal: 

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do 

Município de Nova Friburgo para o exercício de 

2022 e dá outras providências. 

 
  Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, II, § 2º, da 
Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e no art. 258 da Lei 
Orgânica do Município de Nova Friburgo, as diretrizes orçamentárias do Município de Nova 
Friburgo para o exercício de 2022, compreendendo:  
 
 I – as prioridades e as metas da administração pública municipal;  
 
 II – as metas e riscos fiscais;  
 
 III – a estrutura e organização dos orçamentos;  
 
 IV – as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e 
suas alterações;  
 
 V – as disposições relativas à dívida pública municipal;  
 
 VI – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;  
 
 VII – as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município para o 
exercício correspondente; e  
 
 VIII – as disposições finais.  

 
CAPÍTULO I 

Das Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal 
 
 Art. 2º As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 
2022, atendidas as despesas de funcionamento dos órgãos e das entidades que integram os 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, correspondem às apresentadas no Anexo I.  
 
 §1º As metas físicas acompanharão o Projeto do Plano Plurianual 2022-2025, em 

consonância com as metas e prioridades expostas neste Anexo I.  
 
 §2º As denominações e unidades de medida das metas da proposta orçamentária 2022 
nortear-se-ão pelas utilizadas no Plano Plurianual e por esta Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO).  
 
 §3º A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022 destinará recursos para a operacionalização 
das metas e prioridades mencionadas no artigo 2º e aos seguintes objetivos básicos das ações de 
caráter continuado:  
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 I - previsão dos gastos com o pessoal e encargos sociais dos Poderes Executivo e 
Legislativo;  
 
 II - compromissos relativos ao serviço da dívida pública; 
  
 III - despesas indispensáveis ao custeio de manutenção da administração municipal; e  
 
 IV - conservação e manutenção do patrimônio público.  
 
 § 4º O elenco de metas e prioridades poderá envolver consultorias técnicas 
especializadas na elaboração e acompanhamento de projetos.  
 
 § 5º Poderá ser realizada a adequação das metas e prioridades de que trata o caput 
deste artigo, se durante o período de apreciação da proposta orçamentária para 2022 surgirem 
novas demandas e/ou situações em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou 
em decorrência de créditos adicionais ocorridos.  
 

CAPÍTULO II 
Das Metas e Riscos Fiscais 

 
 Art. 3º Integram esta Lei os Anexos, referenciados nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.  
 
 Parágrafo único. A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária 
Anual para 2022 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas 
no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.  
 
 Art. 4º Estão discriminados, em anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, em que 
são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.  
 

CAPÍTULO III 
Da Estrutura e Organização dos Orçamentos 

 
 Art. 5º Para efeito desta Lei, entende-se por:  
 
 I - programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à 
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no 
plano plurianual;  
 
 II - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das 
quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;  
 
 III - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;  
 
 IV - operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações 
de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de 
bens ou serviços; e  
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 V - unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em 
órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível de classificação institucional.  
 
 § 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob 
a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e 
metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.  
 
 § 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às 
quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do 
Ministério do Orçamento e Gestão.  
 
 Art. 6º Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos 
órgãos do Município, seus Fundos e Fundação.  
 
 Art. 7º O projeto de Lei Orçamentária Anual será encaminhado ao Poder Legislativo, 
conforme estabelecido no inciso II do § 5º, do art. 165 da Constituição Federal, no artigo 258 da 
Lei Orgânica do Município e no artigo 2º, seus incisos e parágrafo único da Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e será composto de:  
 
 I – texto da lei;  
 
 II – consolidação dos quadros orçamentários;  
 
 III – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a 
despesa na forma definida nesta Lei; e 
 
 IV – discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos 
fiscais e da seguridade social.  
 
 § 1º Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II 
deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, incisos III, IV, e parágrafo único 
da Lei nº 4.320/64, os seguintes demonstrativos:  
 
 I – do resumo da estimativa da receita total do Município, por rubrica, categoria 
econômica e segundo a origem dos recursos;  
 
 II – da fixação da despesa do Município por função e segundo a origem dos recursos;  
 
 III – da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e segundo a origem dos 
recursos;  
 
 IV – da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se 
elaborou a proposta;  
 
 V – da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;  
 
 VI – da receita prevista para o exercício a que se refere à proposta;  
 
 VII – da despesa realizada no exercício imediatamente anterior;  
 
 VIII – da despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta;  
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 IX – da despesa fixada para o exercício a que se refere à proposta;  
 
 X – da estimativa da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 
conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;  
 
 XI – do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 
conjuntamente, por categoria econômica, segundo a origem dos recursos;  
 
 XII – das despesas e receitas dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e 
conjuntamente, de forma agregada e sintética, evidenciando o déficit ou superávit corrente e total 
de cada um dos orçamentos;  
 
 XIII – da distribuição da receita e da despesa por função de governo dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;  
 
 XIV – da aplicação dos recursos referentes ao FUNDEB (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Básico), na forma da legislação que dispõe sobre o assunto;  
 
 XV – do quadro geral da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 
conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos;  
 
 XVI – da aplicação dos recursos de que trata a Emenda Constitucional nº25/2000; e  
 
 XVII – da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a Emenda 
Constitucional nº 29/2000.  
 
 Art. 8º Os orçamentos fiscal e de seguridade social discriminarão a despesa por unidade 
orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com as suas 
respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de 
recursos, expressa por categoria econômica, indicando-se para cada uma, o seguinte 
detalhamento dos grupos de natureza da despesa a que se refere:  
  
 I - despesas correntes:  
 
  a) pessoal e encargos sociais;  
 
  b) juros e encargos da dívida; e 
 
  c) outras despesas correntes.  
 
 II - despesas de capital:  
 
  a) investimentos;  
 
  b) inversões financeiras;  
 
  c) amortização e refinanciamento da dívida; e  
 
  d) outras despesas de capital.  
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CAPÍTULO IV 
Das Diretrizes para a Elaboração e Execução dos Orçamentos do Município 

 
 Art. 9º O projeto de Lei Orçamentária do Município de Nova Friburgo, relativo ao 
exercício de 2022, deve assegurar os princípios de justiça, controle social e de transparência na 
elaboração e execução do orçamento:  
 
 I – o princípio de justiça social implica assegurar projetos e atividades que visem reduzir 
as desigualdades entre indivíduos e regiões do Município, contribuindo para a redução da 
exclusão social;  
 
 II – o princípio de controle social implica assegurar a todo cidadão a participação no 
acompanhamento da execução do orçamento, através dos instrumentos previstos na legislação; e 
 
 III – o princípio de transparência implica, além da observação do princípio constitucional 
da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às 
informações relativas ao orçamento.  
 
 Art. 10. A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de Lei 
Orçamentária, serão elaboradas a preços correntes.  
 
 Art. 11. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária serão 
orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma trajetória de 
solidez financeira da administração municipal.  
 
 Art. 12. A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022 conterá dispositivos para 
adequar a despesa à receita, em função dos efeitos econômicos que decorram de:  
 
 I – realização de receitas não previstas;  
 
 II – disposições legais em nível federal, estadual ou municipal que impactem de forma 
desigual as receitas previstas e as despesas fixadas; e 
 
 III – adequação na estrutura do Poder Executivo, desde que sem aumento de despesa, 
nos casos em que é dispensado de autorização legislativa.  
 
 Art. 13. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9º, 
inciso II, § 1º do artigo 31, da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder 
Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo 
definir percentuais específicos para conjuntos de “projetos”, “atividades” e “operações especiais” a 
serem aplicadas inclusive às entidades mencionadas no artigo 18 desta Lei.  
 
 § 1º Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações 
constitucionais e legais do Município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da 
dívida.  
 
 § 2º No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o 
caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:  
 
 I – com pessoal e encargos patronais;  
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 II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da 
Lei Complementar n° 101/2000; e 
 
 III – com serviços de terceiros e encargos administrativos.  
 
 § 3º Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo 
comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e 
movimentação financeira.  
 
 Art. 14. O Poder Executivo promoverá os remanejamentos e transferências de dotações 
em decorrência de alterações efetuadas na sua estrutura administrativa.  
 
 Art. 15. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de 
recursos disponíveis para a despesa e será precedida de justificativa do cancelamento e do 
reforço das dotações nos termos da Lei nº 4.320/64.  
 
 Art. 16. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que 
estejam definidas as fontes de recursos.  
 
 Art. 17. Observadas as prioridades fixadas nos artigos 1º e 2º desta Lei, da Lei 
Orçamentária Anual, ou as de créditos adicionais, observando o disposto no artigo 45 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de 
duração continuada, a cargo da Administração Direta ou Indireta se:  
 
 I – tiverem sido adequadamente concluídos todos os que estiverem em andamento;  
 
 II – tiverem sido completadas as despesas de conservação do patrimônio público;  
 
 III – estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio; e 
 
 IV – os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, 
estaduais ou de operações de crédito.  
 
 § 1º Entende-se como despesas de conservação do patrimônio público, aquelas 
inerentes à conservação dos bens de uso comum (praças, parques, jardins, calçamentos e 
infraestrutura em geral), bem como aquelas referentes à conservação dos próprios municipais 
(prédios, terrenos, imóveis em geral da municipalidade).  
 
 § 2º As obras em andamento e a conservação do patrimônio público na forma do 
disposto no art. 45 da LRF encontram-se descritos em conformidade com o Anexo específico que 
acompanha a presente Lei.  
 
 Art. 18. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de 
quaisquer recursos do Município para clubes, associações de servidores e de dotações a título de 
subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de 
atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de cultura, turismo, 
esporte, assistência social, saúde ou educação ou que estejam registradas no CNAS (Conselho 
Nacional de Assistência Social).  
 
 § 1º Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a entidade privada 
sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, 
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firmado por três autoridades locais, emitida no exercício de 2022 e comprovante de regularidade 
do mandato de sua diretoria.  
 
 § 2º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer 
título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento 
de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.  
 
 § 3º A concessão de benefício de que trata o caput deste artigo deverá estar definida em 
lei específica.  
 
 § 4º O Poder Executivo poderá conceder incentivos fiscais às clínicas veterinárias que 
realizarem atendimento de emergência a cães e gatos encaminhados por ONG´s, ou por 
entidades similares igualmente sem fins lucrativos, conveniados diretamente com a pessoa 
jurídica de direito do Município. 
 
 Art. 19. As receitas próprias das entidades mencionadas no art. 18 serão programadas 
para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e encargos sociais, juros, encargos e 
amortização da dívida, contrapartida de financiamentos e outras despesas de manutenção.  
 
 Art. 20. A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com 
duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em 
lei que autorize sua inclusão.  
 
 Art. 21. A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, constituída 
exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, no valor de até 1,0 % (um por cento) da receita 
corrente líquida prevista para o exercício de 2022, destinada ao atendimento de passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.  
 

CAPÍTULO V 
Das Disposições Relativas à Dívida Pública Municipal 

 
 Art. 22. A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente 
do refinanciamento da dívida pública municipal, nos termos dos contratos firmados.  
 
 Art. 23. A elaboração da Lei Orçamentária deverá prever mecanismos que mantenham a 
dívida consolidada do Município nos limites estabelecidos pelo Senado Federal, nos termos do 
disposto no caput do art. 31 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000.  
 
 Art. 24. O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir na composição da receita total do 
Município operações de crédito, observados o disposto no § 2º do art.12 e art. 32, ambos da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, no inciso III do art.167, da Constituição Federal, 
assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal.  
 
 Art. 25. A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por 
antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000.  

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Relativas às Despesas do Município com Pessoal e Encargos 

 
 Art. 26. No exercício financeiro de 2022, as despesas com pessoal e encargos dos 
Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei 
Complementar nº 101/2000.  
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 § 1º Os contratos de terceirização de mão de obra caracterizados como substituição de 
servidores ou empregados públicos serão computados no limite de que trata o caput deste artigo e 
deverão respeitar os incisos II e IX do artigo 37 da Constituição Federal.  
 
 § 2º Possíveis alterações na remuneração dos inativos e aposentados, quando pagos 
com recursos do tesouro municipal devem necessariamente respeitar o disposto no caput do 
referido artigo, sem prejuízo da necessidade de estudo de conformação aos limites das despesas 
previdenciárias no âmbito do Regime Próprio de Previdência.  
 
 Art. 27. O Poder Executivo, com o objetivo de qualificar os serviços públicos, poderá 
encaminhar projeto de lei visando à revisão de pessoal, particularmente dos planos de cargos, 
carreiras e salários, de forma a:  
 
 I – prestigiar o servidor municipal, reconhecendo a função social do seu trabalho, 
motivando-o permanentemente na busca total da qualidade do serviço público;  
 
 II – proporcionar desenvolvimento profissional dos servidores municipais, através de 
programas de treinamento dos recursos humanos;  
 
 III – proporcionar desenvolvimento pessoal dos servidores municipais através de 
programas informativos, educacionais e culturais;  
 
 IV – melhorar as condições de trabalho, especialmente no incremento das condições de 
saúde, segurança e política remuneratória, respeitadas as diretrizes fixadas em lei; e 
 
 V – cumprir determinações da legislação vigente, em especial o inciso VI do artigo 4º da 
Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.  
 
 § 1º Observadas as disposições contidas no art. 26, o Poder Executivo poderá 
encaminhar projetos de lei visando:  
 
 I – a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;  

 
 II – a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação , extinção e alteração 
da estrutura de carreiras;  
 
 III – provimento de cargos e contratações de emergência, estritamente necessárias, 
respeitada a legislação vigente; e 
 
 IV - definição do percentual de revisão geral anual a ser concedido aos servidores 
públicos, conforme determinação constante do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.  
 
 § 2º O Poder Legislativo poderá demandar projeto de lei para a regularização do plano 
de cargos, carreiras e salários de seus servidores.  
 
 Art. 28. A criação ou ampliação de cargos, além daqueles mencionados nos artigos 
anteriores, atenderá aos seguintes requisitos:  
 
 I – existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de 
despesa com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;  
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 II – inexistência de cargos, funções ou empregos públicos similares vagos e sem 
previsão de uso na Administração, ressalvada sua extinção ou transformação decorrente das 
medidas propostas;  
 
 III – resultar de ampliação, decorrente de investimentos ou de expansão de serviços 
devidamente previstos na Lei Orçamentária Anual; e 
 
 IV – verificação de que o ato que provoque aumento da despesa com pessoal, 
considerando a ressalva de que trata o artigo 22 da Lei Complementar nº101/2000, não será 
executado antes da implementação de:  
 
 a) comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de 
resultado primário e nominal do AMF (Anexo de Metas Fiscais), contido nesta Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; e 
 
 b) MC (Medidas de Compensação), nos períodos seguintes, pelo aumento permanente 
da receita ou pela redução permanente da despesa.  
 
 § 1° Serão nulos de pleno direito os atos que provoquem aumento da despesa com 
pessoal em discordância ao exposto nos incisos I e II do art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000.  
 
 § 2° Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites previstos nos artigos nº 22 e 
23 da Lei Complementar nº 101/2000 deverão ser imediatamente providenciados os 
procedimentos de ajuste estabelecidos na referida Lei.  
 
 § 3° Poderá haver contratação de horas extras, nos casos em que a despesa de pessoal 
ultrapassar os limites previstos nos artigos nº 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/2000, quando 
houver riscos à segurança da população ou quando se tratar de manter o atendimento satisfatório 
nas áreas de saúde e educação da mesma.  

 
CAPÍTULO VII 

Das Disposições Sobre Alterações na Legislação Tributária do Município para o Exercício 
Correspondente 

 
 Art. 29. As diretrizes da receita para o ano de 2022 impõem o aperfeiçoamento da 
administração dos tributos municipais, com vistas ao incremento das receitas próprias, e à 
expansão da base de tributação.  
 
 Art. 30. Poderão ser apresentados projetos de lei dispondo sobre as seguintes alterações 
na área da administração tributária, observados, quando possível, a capacidade econômica do 
contribuinte e, sempre, a justa distribuição de renda:  
 
 I – revisão da legislação referente ao ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza);  
 
 II – instituição de programas de incentivos a parcelamentos de débitos tributários e/ou de 
outra natureza, ajuizados ou não;  
 
 III – atualização da planta genérica de valores do Município;  
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 IV – revisão, atualização ou adequação da legislação sobre IPTU, suas alíquotas, forma 
de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à 
progressividade deste imposto;  
 
 V – instituição de taxas e contribuições pela prestação de serviços, com a finalidade de 
custear serviços prestados ou colocados à disposição da população;  
 
 VI – revisão da legislação aplicável ao ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis) e de Direitos Reais sobre Imóveis;  
 
 VII – revisão da legislação sobre as Taxas pelo exercício do poder de polícia 
administrativo;  
 
 VIII – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a 
justiça fiscal;  
 
 IX – concessão de incentivos fiscais ou outros mecanismos tributários que permitam o 
atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Lei;  
 
 X – aperfeiçoamento da legislação instrumental e aquisição de instrumentos necessários 
a melhor arrecadação.  
 
 Art. 31. O projeto da Lei Orçamentária Anual poderá considerar, na previsão de receita, a 
estimativa de arrecadação decorrente das alterações na legislação tributária proposta pelo 
Executivo, nos termos do art. 30.  
 
 § 1° As receitas estimadas na forma do caput deste artigo deverão ser vinculadas às 
despesas detalhadas por projetos e atividades.  
 
 § 2° A execução das despesas de que trata o § 1º ficará condicionada à aprovação das 
alterações propostas para a legislação tributária.  
 
 Art. 32. Os projetos de lei de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverão estar acompanhados de estimativa 
do impacto orçamentário financeiro, no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes e deverão atender às disposições contidas no art. 14, da Lei Complementar n° 101, de 
04 de maio de 2000.  
 

CAPÍTULO VIII 
Das Transferências Voluntárias 

 
 Art. 33. Transferência voluntária é o recebimento de recursos correntes ou de capital de 
outro ente da Federação, a título de cooperação, auxilio ou assistência financeira, que não decorra 
de determinação constitucional, legal ou aqueles destinados ao SUS.  
 
 Art. 34. A transferência voluntária poderá ser realizada, se forem obedecidas às 
seguintes exigências:  
 
 I – existência de dotação específica;  
 
 II – não utilização para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, 
ressalvados os casos previstos em lei;  
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 III – comprovação, por parte do beneficiário, de:  
 
 a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos 
devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente 
dele recebidos; e 
 
 b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde.  
 
 IV – observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total 
com pessoal;  
 
 V – previsão orçamentária de contrapartida; e 
 
 VI – não utilização em finalidade diversa da pactuada.  
 
 Art. 35. As sanções de suspensão de transferências voluntárias não se aplicam àquelas 
relativas a ações de educação, saúde e assistência social.  

 
CAPÍTULO IX 

Das Disposições Finais 
 
 Art. 36. É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou 
com dotação ilimitada.  
 
 Art. 37. O Poder Executivo prosseguirá com os estudos visando à definição de sistema 
de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.  
 
 Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita 
diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o 
custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.  
 
 Art. 38. Em razão de eventuais descontinuidades de política econômica, o Poder 
Executivo poderá enviar mensagem reavaliando os parâmetros relativos às metas fiscais até o 
prazo de que trata o § 5º do art. 166 da Constituição Federal.  
 
 Art. 39. Para os efeitos do art.16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, 
entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para 
bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993.  
 
 Art. 40. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo 
estabelecerá, através de decreto, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução 
Mensal de Desembolso, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº101/2000.  
 
 Art. 41. As emendas ao projeto de Lei Orçamentária para 2022, ou aos projetos de lei 
que modifiquem a Lei de Orçamento Anual, devem atender às seguintes condições:  
 
 I – serem compatíveis com os programas e objetivos do Plano Plurianual 2022/2025 e 
suas alterações posteriores, com as diretrizes, disposições, prioridades e metas do referido Plano;  
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 II – indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação 
de despesa; e 
 
 III - estarem necessariamente relacionadas:  
 
 a) com a correção de erros ou omissões; ou  
 
 b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.  
 
 Parágrafo único. Não serão admitidas anulações de despesa de que trata o inciso II que 
incidam sobre dotações para:  
 
 I - pessoal e encargos sociais;  
 
 II -  serviço da dívida; e 
 
 III - transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal.  
 
 Art. 42. As emendas ao projeto de Lei Orçamentária Anual deverão considerar, ainda, a 
prioridade das dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais e outras despesas 
obrigatórias, assim entendidas aquelas com legislação ou norma específica, despesas financiadas 
com recursos vinculados e recursos para compor a contrapartida municipal de empréstimos 
internos e externos.  
 
 Parágrafo único. As emendas quando de sua proposição somente deverão ser 
efetivadas, desde que, atendidos os requisitos previstos no art. 166 da Constituição Federal de 
1988 combinado com o disposto na Lei Federal nº 4.320/64, considerando a necessidade de 
apresentação das justificativas e possíveis comprovações de erros e inconsistências materiais que 
pudessem suportar a realização das respectivas emendas em conformidade com o disposto no 
art. 42 da presente Lei.  
 
 Art. 43. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei ao Poder Legislativo 
visando à sua adequação orçamentária, no que se refere à estrutura administrativa e operacional, 
objetivando se ajustar aos dispositivos normativos que venham suscitar tais modificações.  
 
 Art. 44. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei ao Poder Legislativo com o 
objetivo de mudanças no Sistema Previdenciário utilizado, ou mesmo alterações na estrutura de 
financiamento da Seguridade Social no âmbito do RPPS (Regime Próprio de Previdência do 
Município), levando-se em consideração o modelo de contribuição a ser estabelecido, desde que 
comprovada a viabilidade de tal propositura, com base em estudos criteriosos, não obstante a 
necessidade de obtenção do equilíbrio atuarial e consequente saúde financeira e patrimonial do 
RPPS.  
 
 Art. 45. O Município poderá, excepcionalmente, auxiliar o custeio de despesas atribuídas 
à União e ao Estado mediante a celebração de termo próprio, desde que manifestado o interesse 
municipal, bem como a existência de recursos orçamentários, não podendo tais despesas 
ultrapassar o limite de 6% (seis por cento) da receita corrente líquida do Município.  
 
 Art. 46. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para 
propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, 
ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às 
partes cuja alteração seja proposta.  
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 Art. 47. O Poder Executivo Municipal está autorizado a proceder à concessão da 
exploração de serviços públicos, com a participação ou não do Município, mediante prévia 
autorização legislativa e a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus 
Órgãos da Administração Direta ou Indireta, para a realização de obras ou serviços de 
competência ou não do Município.  
 
 Art. 48. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de Lei Orçamentária Anual até a 
data de início do exercício de 2022, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta 
orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.  
 
 Parágrafo único. A limitação de 1/12 (um doze avos) em cada mês, a que se refere o 
caput deste artigo, não se aplica às despesas de que trata o artigo 166, § 3º, II, “a”, “b” e “c”, da 
Constituição Federal. 

 Art. 49. Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Nova Friburgo, 01 de julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 

JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO 
  PREFEITO 

 
 
 

 

______________________________, Vereador Wellington da Silva Moreira – Presidente 

 

______________________________, Vereador Joelson José de Almeida Martins – 1º Vice-Presidente 

 

______________________________, Vereador André Luiz Silva de Morais – 2ª Vice-Presidente 

 

______________________________, Vereador José Carlos Schuvalwb - 1º Secretário 

 

______________________________, Vereadora Vanderléia Pereira Lima - 2º Secretário 
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ANEXO I

PRIORIDADES E METAS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA 2022

I – SAÚDE:

a) Gestão:

1. Informatizar  e  qualificar  os  sistemas de  tecnologia  de  informação  para
permitir a eficiência do atendimento e a gestão dos recursos, observado o
disposto no art. 542 da Lei Orgânica Municipal;

2. Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde;
3. Implantar e implementar o credenciamento de serviços médicos de saúde;
4. Estimular  a  participação  dos  servidores  da  saúde  em  cursos  de

aperfeiçoamento e especialização, com vistas à melhoria da capacidade
técnica e que estejam em consonância com as diretrizes das demandas e
necessidades locais;

5. Promover a restruturação da política salarial dos servidores da saúde;
6. Criar  parcerias de serviços com as instituições de ensino superior,  nos

cursos da área de saúde.

b) Atenção integral à saúde:

1. Ampliar,  consolidar e fortalecer a gestão da política de atenção básica,
priorizando a Estratégia de Saúde da Família (ESF);

2. Implementar CEO (Centro de Especialidades Odontológicas),  de acordo
com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde;

3. Ampliar as Estratégias de Saúde da Família, atendimento domiciliar e dos
agentes  comunitários,  priorizando  e  fortalecendo  a  atenção  básica
preventiva;

4. Implantar uma rede de saúde humanizada que atenda as necessidades da
população  e  que  tenha  os  servidores  em  processos  de  capacitação
permanente e motivados para enfrentar os desafios das áreas;

5. Fortalecer as unidades de Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS i,
CAPS AD e CAPS II);

6. Reestruturar os leitos psiquiátricos do Hospital Municipal Raul Sertã;
7. Implantar do Serviço de Residência Terapêutica.

c) Vigilância em Saúde:

1. Fortalecer  o  planejamento  da  atenção à  saúde  articulando  as  diversas
áreas, interferindo no processo saúde-doença e colaborando na melhoria
da qualidade de vida da população, através da definição, coordenação e
acompanhamento  da  execução  das  políticas  que  envolvam  a
Subsecretaria de Vigilância em Saúde no âmbito municipal, como também,
supervisionar  os  processos  de  trabalho  de  suas  áreas  subordinadas:
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Vigilância  Epidemiológica,  Sanitária,  Saúde  Ambiental,  Promoção  da
Saúde,  IST/AIDS e  hepatites  virais,  Tuberculose  &  Hanseníase,  Saúde
Trabalhador, Imunização e CEREST;

2. Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando
os determinantes  sociais,  por  meio  das ações de vigilância  em saúde,
promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não
transmissíveis,  acidentes  e  violências,  no  controle  das  doenças
transmissíveis e na promoção da saúde me todos os ciclos de vida;

3. Definir e executar medidas de prevenção e controle de fatores de risco
biológico e não biológicos relacionados às doenças ou a outros agravos à
saúde,  no que se refere ao controle  de vetores,  animais reservatório  e
hospedeiro, roedores e fauna sinantrópica, vigilância da qualidade da água
para  consumo  humano,  vigilância  da  qualidade  do  ar,  vigilância  da
população expostas a solos contaminados e vigilância e gestão de risco
em desastres;

4. Coordenar, investigar e divulgar informações do processo saúde-doença
visando subsidiar o planejamento, tomada de decisão, monitoramento e
avaliação das ações de prevenção e controle de doenças e agravos nesse
nível de atenção;

5. Fortalecer as ações de vigilância e fiscalização sanitária com finalidade de
reduzir os riscos à saúde individual e coletiva, intervindo nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde;

6. Implementar a Política Nacional de Promoção da Saúde em consonância
com as diretrizes definidas no âmbito nacional e as realidades locais. As
formas de atuação previstas são: o estímulo à adesão aos hábitos de vida
saudáveis;  o  apoio,  facilitando  as  opções  saudáveis;  e  a  proteção,
evitando a exposição da população a fatores  que dificultam as opções
saudáveis em todos os ciclos de vida;

7. Melhorar a homogeneidade e a cobertura vacinal na rotina e campanhas
para prevenção, controle/erradicação das doenças imunopreveníveis;

8. Fortalecer,  monitorar  e  ampliar  o  acesso  e  tratamento  dos  casos  de
tuberculose e hanseníase;

9. Consolidar ações de promoção da saúde do trabalhador e da trabalhadora
através  da  ampliação  da  análise  de  situação  e  de  resposta  às
necessidades da população urbana e rural, independentemente do vínculo
empregatício;

10.Consolidar  a  promoção  da  saúde  do  trabalhador  e  da  trabalhadora
fortalecendo  a  Vigilância  em  Saúde  do  Trabalhador  (VISAT)  e  a
incorporação  da  categoria  do  trabalho  como determinante  do  processo
saúde-doença dos indivíduos e da coletividade, incluindo-a nas análises de
situação de saúde em âmbito regional.

d) Assistência Farmacêutica:

1. Implementar  as  atividades  relacionadas  à  reorientação  da  Assistência
Farmacêutica Básica, visando modernizar, fortalecer e qualificar as ações,
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com o propósito de ampliar o acesso dos usuários do serviço público de
saúde aos medicamentos básicos, promovendo seu uso racional;

2. Garantir  o  pleno  funcionamento  da  Comissão  de  Farmácia  Terapêutica
para atualização da REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos);

3. Manter atualizado o elenco de medicamentos de contrapartida estadual,
considerando o perfil epidemiológico, de modo que se diversifique e amplie
o atendimento;

4. Manter atualizada a padronização dos medicamentos dentro de critérios da
RENAME, em toda a rede contemplada pela farmácia básica;

5. Capacitar  prescritores  para  o  manuseio  dos  Protocolos  Clínicos
Municipais,  utilizando  a  orientação  de  Uso  Racional  de  Medicamentos,
além  de  capacitar  os  farmacêuticos  como  fonte  de  atualização  e
conhecimento para novas diretrizes;

6. Formalizar  a  definição  das  normas  e  critérios  para  dispensação  dos
medicamentos básicos,  do  Programa de  Medicamentos Excepcionais  e
dos  medicamentos  da  lista  complementar  para  usuários  do  serviço  de
saúde pública (rede básica, especializada e hospitalar);

7. Implantar e implementar os Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s)
sobre a aquisição. Requisição, distribuição e descarte de medicamentos.

e) Gestão de média e alta complexidade:

1. Criar  e  desenvolver  a  Educação  Permanente  em  acolhimento  com
classificação de risco e vulnerabilidade para o atendimento de urgência e
emergência;

2. Instituir protocolo de fluxos;
3. Ampliar  o  acesso  da  população  e  aperfeiçoar  a  qualidade  das  ações  e

serviços de saúde;
4. Recuperar as instalações físicas das unidades e as condições de operação;
5. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado,

com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades
de saúde, aprimorando a política de atenção hospitalar.

II – EDUCAÇÃO:

a) Fomentar a qualidade da educação municipal, com melhoria do fluxo escolar e
da aprendizagem, de modo que as escolas que ainda não atingiram as mé-
dias nacionais previstas para o Índice de Desenvolvimento da Educação Bási-
ca (IDEB) e outros indicadores consigam alcançá-las até o ano de 2024 e as
que já obtiveram tais médias as mantenham ou ampliem;

b) Desenvolver ações visando a erradicação do analfabetismo político, conforme
disposto no Art. 486 da Lei Municipal nº 4.637/2018 (Lei Orgânica do Municí-
pio de Nova Friburgo), mediante ações pedagógicas, práticas curriculares ou
outras atividades com a respectiva finalidade, a serem devidamente regula-
mentadas em normativas específicas, reduzir a taxa do analfabetismo funcio-
nal;

02/07/2021 Ano III | Edição nº651 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

	Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

22/105



Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
www.pmnf.rj.gov.br | Av. Alberto Braune, 225 – Centro Nova Friburgo, RJ | Tel.: (22) 2525-9100

IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito

c) Ampliar o acesso à modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA), bem
como oferecer, em parceria com a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior e outros órgãos e enti-
dades, oportunidades de formação profissionalizante para alunos da EJA;

d) Implementar projetos e políticas de formação de profissionais da educação
para o atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se
as condições concretas da produção e reprodução social da vida no campo;

e) Fomentar projetos e políticas para ampliação do atendimento das escolas com
Pedagogias Diferenciadas (Waldorf e Alternância);

f) Proporcionar anualmente a produção de material sobre a história local e regio-
nal, a fim de que tal conhecimento integre a matriz curricular;

g) Ampliar de forma gradativa a oferta da educação em tempo integral, promo-
vendo a reestruturação pedagógica da rede pública a partir do levantamento
de necessidades e oportunidades, por meio de ações que ampliem espaço,
tempo e diversidade de atividades, prioritariamente nas comunidades em situ-
ação de vulnerabilidade social fazendo uso das estratégias do REPAS, confor-
me disposto no art. 460 da Lei Orgânica Municipal e, na impossibilidade do
presencial (contexto de pandemia), através do ensino híbrido e em sistema de
revezamento;

h) Ampliar número de salas de leitura na Rede Municipal e atualizar o acervo das
já existentes;

i) Expandir a informatização da rede municipal de ensino, através disponibiliza-
ção de equipamentos de informática, plataformas e programas;

j) Garantir a manutenção e atualização de equipamentos de informática, plata-
formas e programas;

k) Ampliar o acesso à internet, prioritariamente nas comunidades escolares mais
vulneráveis, a fim de qualificar a estrutura educacional como um todo;

l) Implementar o acesso à internet aos profissionais da educação que atuem em
função compatível com o de regime trabalho remoto;

m) Abastecer as unidades escolares com recursos didático-pedagógicos, incluin-
do parques, jogos e brinquedos;

n) Viabilizar assistência especial aos educandos com dificuldades que impeçam
o seu rendimento no nível da média de seu ano escolar ou de sua faixa etária,
a partir da implementação da Psicopedagogia Institucional e ampliação dos
atendimentos do SEAPp (Serviço de Estudo e Atendimento Psicopedagógico);

o) Ampliar o programa SIGA (Superando índice Garantindo Aprendizagem) obje-
tivando a recuperação de estudantes com distorção idade/ano ou que apre-
sentem defasagem de aprendizagem, decorrente da impossibilidade de fre-
quentar, presencialmente as escolas, durante o período da pandemia, após
avaliações dos docentes;

p) Fortalecer as políticas públicas da Educação Especial para inclusão em igual-
dade de oportunidades;

q) Incluir, nas turmas do segundo segmento do ensino fundamental da rede mu-
nicipal atividades de informação e iniciação profissional, respeitando-se as ca-
racterísticas socioeconômicas e culturais do Município e a carga curricular ofi-
cial;

r) Desenvolver estratégias de busca ativa de alunos matriculados na Rede Muni-
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cipal de Ensino e que não estejam frequentando as aulas, visando a mitigação
da infrequência e da evasão escolar;

s) Construir, ampliar, reformar e/ou adequar as unidades escolares, objetivando
viabilizar o aumento de vagas e atendimento da demanda;

t) Alocar recursos orçamentários para aquisição de uniforme (camisas) para to-
dos os alunos da rede municipal de ensino;

u) Fortalecer a conquista da comunidade escolar de escolher os integrantes dos
cargos de direção das escolas municipais, consolidando a Lei Municipal nº
3.989/2011;

v) Apoiar a gestão democrática através da oferta de infraestrutura física e de
pessoal para o correto funcionamento dos conselhos relacionados à educação
pública municipal;

w) Incentivar  o  fortalecimento dos conselhos escolares e das associações de
apoio com foco na melhoria da qualidade da educação pública;

x) Estimular atividades, eventos e projetos que proporcionem o aumento da inte-
gração família com a escola;

y) Viabilizar a realização de conferências, fóruns e encontros pedagógicos, virtu-
ais ou presenciais, visando o fortalecimento do sistema municipal de Educa-
ção;

z) Fomentar a formação continuada dos profissionais da Educação pública muni-
cipal, organizando cursos presenciais, semipresenciais e a distância, buscan-
do qualificação permanente;

aa) Garantir, na forma da lei, Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações para
o magistério público e demais profissionais envolvidos no processo educacio-
nal, com piso salarial profissional conforme estabelecido em lei federal, gratifi-
cação adicional em escola de difícil acesso ou provimento e ingresso exclusi-
vamente por concurso público de provas e títulos;

bb) Suprir carências das Unidades Escolares;
cc)  Abastecer as unidades escolares com equipamentos de proteção individual

(EPIs) para a segurança do servidor.

III – ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE:

a) Executar  obras  de  construção  civil  relativas  à  manutenção  corretiva  de
imóveis destinados à Assistência Social;

b) Selecionar pessoal dentro do quadro funcional para compor equipe exclusiva
para a gestão do serviço de Vigilância Socioassistencial, conforme inciso II do
art. 561 da Lei Orgânica Municipal e demais legislações atinentes, com um
coordenador, um analista de sistemas e um estatístico;

c) Traduzir  e  sistematizar  as  informações  primárias  (provenientes  de  fontes
internas: VD, VI, RMA, etc) e secundárias (provenientes de fontes externas:
IBGE, MDS, DATAPREV etc), bem como padronizar e zelar pela qualidade
dos dados;

d) Descentralizar  a  contabilidade  e  a  tesouraria  dos  Fundos  Municipais
vinculados a Assistência Social (FMAS, FMCA, FMI), realocando-os na gestão
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da Secretaria, visando sua autonomia e alcançar a gestão plena;
e) Convocar concursados para compor as equipes mínimas dos equipamentos

socioassistenciais  (12)  com  servidores  de  carreira,  atendendo  a  Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência
Social – NOB-RH/SUAS – Resolução CNAS nº 269/2006;

f) Implementar a Rede Permanente de Atenção Social (REPAS), nos termos do
art. 460 da Lei Orgânica Municipal;

g) Adquirir  suprimentos  de material  de  consumo e permanente  (mobiliários  e
equipamentos  de  informática)  para  os  programas,  projetos  e  serviços
ofertados pela Secretaria;

h) Assegurar  equipe  multidisciplinar,  com  convocação  de  concursados  ou
contratação por processo seletivo simplificado de 10 (dez) oficineiros para o
SCFV – Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos;

i) Manter  e  ampliar  os  benefícios  socioassistenciais  eventuais  como:  cesta
digital;  recambiamento;  auxílio-natalidade;  auxílio-funeral  e  transporte
emergencial,  com  atualização  (memorando  nº  452/2021)  dos  Decretos
Municipais nº 94/2014 e nº 164/2017 (Resolução CMAS/NF 05/2021);

j) Alugar espaço físico para a mudança da Casa dos Conselhos e do Conselho
Tutelar  I  (Processos  nº  0006897-98.2018.8.19.0037  e  nº  0009921-
86.2008.8.19.0037);

k) Implantar e manter ponto de acolhimento para a população em situação de
rua, consoante art. 568, I, da Lei Orgânica Municipal, legitimando a Política de
atendimento  a  população  em  situação  de  rua  (Política  Nacional  para  a
População em Situação de Rua – PNPR – Decreto  nº  7053/2009)  com a
oferta  de  serviço  para  20  (vinte)  pessoas,  de  acordo  com  a  Tipificação
Nacional (Resoluções CNAS nº 109/2009 e nº 13/2014);

l) Promover manutenção preventiva e corretiva para o espaço físico do CRAS –
Centro;

m) Reformar o próprio municipal do CRAS – Conselheiro Paulino, aproveitando o
espaço ocioso nos fundos (Memorandos nos 929,  910,  603,  50,  47/2010 e
1307/2019);

n) Adequar espaço físico do CRAS – Campo do Coelho conforme a NOB/SUAS
(Memorando nº 413/2021), contemplando manutenção preventiva e corretiva
e adequação para o SCFV – Serviço de Conveniência e Fortalecimento de
Vínculos;

o) Promover manutenção preventiva e corretiva do imóvel da CAIVS – Casa de
Acolhimento Institucional Vila Sorriso, para atender ao seu Regimento Interno
(Decreto nº 203/2013);

p) Implantar o AEPETI – Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do
Trabalho  Infantil  (IC  04/2015),  com  a  composição  da  equipe  com  um
coordenador e dois técnicos de abordagem;

q) Implementar  o  MROSC  (Lei  Federal  nº  13019/2014,  Resolução  CNAS  nº
21/2016  e  Decreto  Municipal  nº  616/2020  –  IC  03/2015  –  MPRJ
2014.01333912), conveniando (R$ 2 milhões) com a rede sociassistencial os
serviços (SCFV; ILPI; Centros Dia PPD e Idoso);

r) Compor equipe volante dos CRAS Centro e Conselheiro Paulino, com dois
psicólogos;  dois  assistentes  sociais;  dois  auxiliares  administrativos  e  dois
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entrevistadores,  atendendo  a  Norma  Operacional  Básica  de  Recursos  do
Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS – Resolução CNAS nº
269/2006;

s) Realizar conferências municipais dos conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) – Lei Municipal nº 4684/2019 e art. 584, §1º, I da Lei
Orgânica Municipal; da Juventude – art. 592 da Lei Orgânica Municipal; de
Promoção da Igualdade Étnica – art.  614 da Lei  Orgânica Municipal  e  de
cidadania e diretos humanos LGBTI+ – art. 622 da Lei Orgânica Municipal;

t) Implementar parcerias pela Casa do Trabalhador, para a oferta de cursos de
qualificação profissional para jovens e adultos com baixa escolaridade;

u) Adquirir sistema de informática de sistematização de informações e dados de
monitoramento  para  a  Vigilância  Socioassistencial  e  Diagnóstico
Socioterritorial, segundo art. 572 da Lei Orgânica Municipal;

v) Reforçar  as  equipes  técnicas  do  CREAS,  com  dois  psicólogos;  dois
assistentes  sociais  e  dois  assistentes  jurídicos,  atendendo  a  Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência
Social – NOB-RH/SUAS – Resolução CNAS n.º 269/2006;

w) Implantar  o  Programa  de  Família  Acolhedora  (Processo  0007371-
35.2019.8.19.0037 – Processos Administrativos nº 10865 e nº 19788/2020),
para atender a meta de 10 (dez) famílias (R$ 81.000,00), com a equipe de um
coordenador, um psicólogo e um assistente social;

x) Adequar a equipe técnica do Centro de Referência da Mulher (CREM), com
um psicólogo,  um assistente  social  e  um assistente  jurídico,  atendendo  a
Norma  Operacional  Básica  de  Recursos  Humanos  do  Sistema  Único  de
Assistência Social – NOB-RH/SUAS – Resolução CNAS nº 269/2006;

y) Obter novo espaço físico, ainda que por locação, para a mudança do Centro
de Referência da Mulher (CREM), com espaço adequado e independente;

z) Estabelecer  meios para organizar  a  execução de políticas públicas para a
juventude, em atendimento a disposições da Lei Orgânica Municipal.

IV – MOBILIDADE, SEGURANÇA E ORDEM URBANA:

a) Mobilidade:

1. Promover o planejamento estratégico do tráfego local e reordenar os fluxos
viários do Município, a partir do diagnóstico e da planificação da mobilidade
urbana;

2. Criar campanhas educativas permanentes, que abordem os principais fatores
de  risco  no  trânsito:  álcool,  velocidade  excessiva,  avanço  de  sinal  e
desrespeito ao pedestre, em parceria com os veículos de comunicação locais;

3. Investir na modernização e manutenção adequada do sistema semafórico da
cidade e das demais sinalizações;

4. Criar o programa de recuperação das calçadas;
5. Analisar junto à concessionária local,  a possibilidade de adotar modelo de

aplicativo  de  avaliação  do  sistema  de  ônibus,  ferramenta  de  importância
fundamental  para  monitoramento  da  evolução  da  frota  de  veículos,  com
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informações sistemáticas aos usuários sobre o acompanhamento do sistema
viário  da  cidade,  movimentação  em tempo  real  dos  ônibus  e  horários  de
chegada e partida;

6. Criar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias públicas;
7. Criar  uma  malha  cicloviária,  estimulando  o  uso  de  bicicletas  para

deslocamentos  e  integração  aos  principais  terminais  de  ônibus,  com
bicicletários próximos aos principais terminais de transporte público;

8. Promover a capacitação de agentes de trânsito em sistema de parceria com
órgãos do setor;

9. Aprimorar o plano estratégico para a circulação de veículos de carga no eixo
central da cidade, a fim de minimizar os impactos da passagem dos veículos
em horários de maior fluxo urbano;

10.Determinar à concessionária a ampliação da acessibilidade nos ônibus;
11. Ampliar a acessibilidade nas calçadas e nos terminais.

b) Segurança e ordem urbana:

1. Atualizar o convênio com a secretaria de estado de segurança do rio de
janeiro, para permitir o acesso a informações, dados e estatísticas criminais
sobre a região;

2. Aperfeiçoar a central  de monitoramento e ampliação dos serviços a mais
bairros com ocorrências importantes;

3. Integrar o plano municipal de segurança ao plano municipal de mobilidade;
4. Monitorar o fluxo e a segurança nas principais entradas do município;
5. Cadastrar ambulantes informais para regularização;
6. Estruturar as rondas escolares através da guarda municipal.

V – GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE:

a) Políticas Municipais de Gestão Ambiental:

1. Criar um Programa Municipal de Educação Ambiental;
2. Elaborar diagnósticos ambientais,  que comportem o mapeamento de áreas

prioritárias para a restauração florestal;
3. Promover a geração de receitas com a reversão de 30% do ICMS Verde para

projetos ambientais;
4. Elaborar o Plano de gestão de resíduos sólidos e do Plano de Conservação e

Recuperação da Mata Atlântica a partir da contratação de empresa referência;
5. Criar e implementar o Plano Municipal de Arborização Urbana;
6. Atualizar o Plano de saneamento básico;
7. Desenvolver a gestão territorial das Unidades de Conservação Municipais.
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b) Políticas Municipais de Desenvolvimento Urbano:

1. Revisar, atualizar e compatibilizar o arcabouço de leis relacionadas ao uso e a
cobertura do solo;

2. Revisar o Plano Diretor;
3. Preservar a paisagem urbana da poluição visual;
4. Atualizar  continuamente  o  mapeamento  de  perigo  e  risco  a  movimentos

gravitacionais de massa e melhoria das bases cartográficas para a prevenção
e mitigação do risco;

5. Desenvolver o Plano Local Regularização Fundiária;
6. Realizar a regularização fundiária de núcleos urbanos informais.

c)  Política Municipal de Bem-Estar Animal:

1. Implantar  uma  política  pública  de  controle  das  populações  de  animais
urbanos,  por  meio  de  programa  permanente,  de  castração  (esterilização
cirúrgica) de cães e gatos;

2. Contratar empresa para captura e guarda de animais de grande porte;
3. Praticar  uma  atuação  eficaz  e  precisa  da  Fiscalização  Municipal  para  o

cumprimento das legislações vigentes de proteção e defesa dos animais, que
atue de forma educativa, preventiva e punitiva.

VI – CULTURA:

a) Estrutura dos equipamentos:

1. Criar  uma  nova  e  moderna  sede  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura,
transformando-a em um espaço acolhedor aos fazedores de cultura e dando
novo  significado  quanto  à  importância  e  representatividade  da  cultura
enquanto ferramenta de transformação social;

2. Realizar as obras no complexo da antiga estação de trem, onde hoje é situado
o Ponto de Cultura de Riograndina, a fim de torná-lo seguro para receber as
crianças e os jovens e de ampliar as ações para diferentes linguagens da arte;

3. Reabrir o Centro de Arte com ao menos 2 salas de exposição e o teatro com o
máximo  de  assentos,  tantos  quanto  as  normas  do  Corpo  de  Bombeiros
permitir;

4. Criar novos espaços para a Biblioteca Municipal e ampliar suas ações;
5. Construir ou recuperar prédio já existente, para acolher a Oficina Escola de

Artes,  a  fim  de  ampliar  suas  ações  e  garantir  um  conforto  maior  para
professores e alunos;

6. Modernizar os equipamentos de som e iluminação do Teatro Municipal Laercio
Rangel Ventura;

7. Reestruturar o palco e cobertura do Anfiteatro;
8. Desenvolver programas e ações em parceria com a Secretaria Municipal de

Esportes e Lazer, aproximando a comunidade da Estação Cidadania;
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9. Modernizar o Ponto de Cultura de Olaria;
10.Equipar a Praça das Colônias a fim de retomar a atividade de outras nove que

não estão ativas hoje;
11. Desenvolver planejamento estratégico que visa ao final de 4 anos contar com

ao menos um ponto de cultura em cada um dos distritos.

b) Políticas Públicas:

1. Contratar novos professores e técnicos de cultura, através de concurso público
ou processo seletivo, para suprir as necessidades da Oficina Escola de Artes e
dos Pontos de Cultura;

2. Buscar parcerias para ações na Estação Cidadania, juntamente à Secretaria
Municipal de Esportes e Assistência Social;

3. Apoiar projetos de diferentes linguagens que promovam cultura entre todos os
distritos;

4. Buscar  parceria  com  as  agremiações  carnavalescas  para  aproveitar  as
quadras para o desenvolvimento cultural das crianças e jovens;

5. Enviar à Câmara Municipal um projeto de lei de incentivo à cultura;
6. Promover a Conferência Municipal de Cultura, visando a aprovação do Plano

Municipal de Cultura;
7. Aplicar  calendário  anual  de  cultura,  com  festivais  de  bairro  em  diferentes

linguagens  da  arte,  descentralizando  assim as  ações  de  políticas  públicas
culturais;

8. Subvencionar  e  auxiliar  as  associações  e  grupos  culturais  que  promovam
atividades culturais continuadas;

9. Promover  o  livre  acesso as múltiplas  linguagens através de espetáculos e
exposições  no  Teatro  Municipal,  Anfiteatro,  Centro  de  Arte  entre  outros
equipamentos culturais;

10.Divulgar  as  ações,  a  fim  de  cativar  maior  participação  da  comunidade
friburguense, ampliando assim, a quantidade de espectadores;

11. Firmar  parcerias  e  acordos  de  cooperação  com  entidades  públicas  e
instituições  privadas,  a  fim de  receber  apoio  de  pessoal  ou  financeiro  em
projetos,  tais  como:  festivais,  eventos,  datas  comemorativas,  cursos  de
capacitação, projetos sociais entre outros;

12.Criar  e  custear  no  mínimo  um edital  que  contemple  as  diversas  setoriais
artísticas que compõem o Conselho Municipal de Política Cultural, através do
Fundo Municipal de Cultura;

13.Promover manutenção periódica de todos os equipamentos da cultura.

c) Eventos:

1. Auxiliar a Secretaria Municipal de Turismo e Marketing com as comemorações
do dia 16 de maio, carnaval, chegada do ano novo, entre outros eventos e
manifestações culturais;

2. Promover o Festival de Inverno entre os meses de Junho, Julho e/ou Agosto;
3. Promover a "Semana do Artista Friburguense";
4. Promover  apresentações  culturais  natalinas,  tais  como  corais,  grupos
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instrumentais, presépios, folias de reis entre outros.

VII – CASA CIVIL E GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS:

a) Promover a análise permanente da política governamental, monitorando-a e
avaliando os resultados das diversas ações prioritárias do governo;

b) Estabelecer a relação institucional do Município com os diversos setores da
sociedade, inclusive nas esferas intermunicipal, estadual e nacional, além das
relações  internacionais,  especialmente  com  os  povos  formadores  do
Município;

c) Promover análise estratégica da distribuição dos equipamentos públicos no
município, os quais deverão atender critérios técnicos, em consonância com
planejamento estratégico municipal em desenvolvimento;

d) Integrar  as  secretarias  e demais órgãos municipais  em torno das políticas
públicas priorizadas pelo governo, além daquelas constantes da Lei Orgânica
Municipal;

e) Agir para reformulação administrativa do Município; 
f) Atuar, através do EGCP, para a integração física dos espaços administrativos

do Município; 
g) Integrar e apoiar os processos de produção legislativa; 
h) Buscar estabelecer, dentro de planejamento estratégico municipal, convênios

com o Estado e a União;
i) Promover ações de parceria com a iniciativa privada através de projetos que

redundem no desenvolvimento econômico e social do Município;
j) Elaborar,  através  do  EGCP,  projetos  arquitetônicos  de  construção,

concedendo  suporte  aos  demais  órgãos  da  administração  pública,  em
consonância com planejamento estratégico municipal.

VIII – GOVERNO:

a) Coordenar  as  políticas  públicas  do  governo  e  aquelas  relacionadas  aos
serviços concedidos permitidos e autorizados pelo Município;

b) Gerir a organização geral das secretarias e órgãos municipais;
c) Fiscalizar,  inclusive  por  meio  de  serviços  de  auditoria,  as  concessionárias

públicas, observando-se os termos da Lei Orgânica Municipal;
d) Dar  andamento  ao processo de contratação de serviço  público  –  coleta  e

manejo de resíduos sólidos e rejeitos, em virtude da conclusão do período de
concessão em 2023;

e) Prover  o  andamento  do  processo  de  licitação  dos  serviços  de  transporte
público coletivo, após resultado do estudo diagnóstico do Município;

f) Planejar e coordenar os concursos públicos.

IX – AGRICULTURA:

a) Concentrar  esforços  na  política  de  investimentos  em  infraestrutura,  para
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promover melhorias relevantes quanto à mobilidade para o escoamento da
produção;

b) Desenvolver ações de controle e combate a doenças e pragas, em parceria
com o setor privado e órgãos do governo;

c) Implementar ações educativas para orientação quanto ao uso adequado de
defensivos e de boas práticas agrícolas;

d) Apoiar parcerias produtivas visando à capacitação para os produtores rurais,
de forma a inseri-los na agenda do desenvolvimento do Município;

e) Apoiar o acesso a novas tecnologias e pesquisas, relacionadas a sistemas de
produção sustentáveis, sobretudo de base agroecológica, agricultura de baixo
carbono e controle de resíduos;

f) Incentivar  a  implantação  de  sistemas  de  captação  e  manejo  de  água  da
chuva, visando à qualidade e ampliação da agricultura;

g) Incentivar as feiras livres como centros de cultura alimentar;
h) Reconhecer e fortalecer o papel essencial da agricultura familiar e da atuação

crescente das mulheres no agronegócio;
i) Incentivar  a  parceria  com  Universidades  e  órgãos  federais,  estaduais  e

privados para fomentar a rede de desenvolvimento tecnológico, bem como a
precificação dos produtos;

j) Articular  junto  ao  sistema  financeiro,  políticas  para  concessão  de  créditos
agrícolas, acessíveis aos pequenos produtores rurais;

k) Promover e incentivar melhorias no fornecimento de telefonia e internet nas
áreas rurais.

X – TURISMO:

a) Desenvolver  campanha  promocional  de  Município  com  quatro  materiais
publicitários distintos;

b) Participar de quatro feiras e/ou amostras turísticas;
c) Criar  um  canal  de  comunicação  em  rede  com  informação  do  turismo  no

Município;
d) Estabelecer três convênios com Universidades e Escolas de Turismo;
e) Revitalizar e manter dois Centros de Informações Turísticas;
f) Capitanear e incentivar três projetos de novos pontos de interesse turístico;
g) Criar e manter um ambiente virtual para promoção e divulgação do destino

Nova Friburgo;
h) Sinalizar três trilhas ecológicas;
i) Implementar dois projetos de melhoria de Infraestrutura Turística;
j) Criar/manter  o  cadastro  de  acesso  de  veículos  de  transporte  turístico  ao

Município;
k) Criar/manter atualizado o cadastro de guias de turismo receptivo;
l) Viabilizar cinco estudos de capacidade de carga em atrativos naturais;
m) Promover,  captar  e  apoiar  quinze  eventos  no  território  do  Município

(presencial e virtual);
n) Aumentar  em  15%  (quinze  por  cento)  a  adesão  ao  Cadastur  através  de

campanhas de incentivo;
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o) Alcançar cinco escolas com Projeto Turismo nas Escolas;
p) Fazer a manutenção do Conselho Municipal de Turismo;
q) Realizar três ações de conscientização turística no território do Município;
r) Revitalizar  e  manter  o  artesanato  friburguense  como  importante  atrativo

turístico;
s) Apoiar três circuitos turísticos;
t) Criar duas formas de arrecadação para o Fundo Municipal de Turismo;
u) Promover três ações de incentivo ao Turismo Rural;
v) Promover e/ou apoiar duas ações de capacitação dos profissionais do setor;
w) Desenvolver e apoiar três projetos relacionados ao turismo receptivo;
x) Estreitar  relacionamento  com  TurisRio,  Secretaria  de  Estado  de  Turismo,

Sebrae,  Convention  local,  Senac,  Firjan,  Sesc,  Fórum dos  Secretários  de
Turismo do Estado, Ministério do Turismo, Associações, ONGs e outros;

y) Atuar junto ao Conselho Regional de Turismo Serra Verde Imperial;
z) Criar e organizar o Plano de Marketing da Cidade.

XI – ESPORTE E LAZER:

a) Desenvolver  04  (quatro)  projetos  de  fomento  e  incentivo  à  prática  de
atividades físicas, recreativas e sociais para crianças, adolescentes, idosos e
pessoas  com  deficiência  do  Município  de  Nova  Friburgo,  que  reflitam  a
importância da manutenção da saúde, contribuindo no processo de inclusão e
melhora da qualidade de vida;

b) Desenvolver 12 (doze) projetos firmando parcerias com o Governo Federal,
Governo  Estadual,  Conselhos  de  Classe  Profissionais,  Federações,
Confederações,  Instituições de Ensino,  Empresas e Clubes Esportivos nos
seus diversos níveis, com probabilidade de convênios, patrocínios e/ou apoio
à  realização  de  eventos  e  também  competições  em  suas  diversas
modalidades  e  categorias,  tanto  na  esfera  estadual  e  nacional  quanto  na
esfera internacional, em comum acordo com as modalidades esportivas para
instituir  nas  comunidades  a  prática  esportiva  e  atividades  recreativas
aplicadas  às  crianças,  adolescentes,  adultos,  idosos  e  pessoas  com
deficiência;

c) Auxiliar  10  (dez)  expoentes  atletas  friburguenses  em  formação  a  alçar
resultados  expressivos  em  competições  em  suas  diversas  modalidades  e
categorias,  tanto  na  esfera  estadual  e  nacional,  quanto  na  esfera
internacional, a fim de auxiliá-los no tocante à alimentação, deslocamento e
demais gastos;

d) Capacitar  30%  (trinta  por  cento)  dos  servidores  públicos  para  o
desenvolvimento de boas práticas na administração esportiva, com ênfase na
criação de projetos para captação de recursos junto aos órgãos públicos e
privados;

e) Manter o Conselho Municipal de Esportes do Município de Nova Friburgo e
colaborar  para  o  desenvolvimento  da  Conferência  Anual,  engajando  a
sociedade a participar na formulação e implementação das ações do Poder
Executivo Municipal;
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f) Realizar 100 (cem) visitações in loco para avaliação e definição do Plano de
Ações de Manutenção e Conservação, aumentando a eficiência da gestão de
equipamentos  esportivos  públicos  para  proporcionar  maior  conforto  e
disponibilidade de espaços esportivos e recreativos ao cidadão friburguense;

g) Reformar 8 (oito) espaços esportivos já existentes, dentre eles os ginásios,
quadras, campos e academias de terceira idade definidos no Plano de Ações
de  Manutenção  e  Conservação,  viabilizando  plena  utilização  às  práticas
esportivas e recreativas nos parques, praças, escolas e complexos esportivos;

h) Construir  4  (quatro)  novos  espaços  esportivos  para  oferecer  infraestrutura
adequada para  o incentivo  às  práticas  esportivas e recreativas  diante  das
necessidades vocacionais do esporte friburguense.

XII – FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:

a) Estimular  a  expansão  e  consolidação  de  setores  voltados  à  inovação,  de
forma a aumentar a geração de valor e rendimento médio dos empregos;

b) Estimular a formalização e a competitividade de pequenas e médias empresas
estabelecidas na cidade;

c) Garantir  mais agilidade na emissão de alvarás e licenças concedidos pela
Prefeitura e criar facilitadores para que os mesmos sejam emitidos por meio
eletrônico, promovendo a redução do tempo de abertura de novas empresas,
bem como a transparência nos processos;

d) Incentivar o desenvolvimento da economia criativa no Município;
e) Melhorar a posição de Nova Friburgo no ranking de negócios do Estado do

Rio de Janeiro;
f) Aumentar  a  competitividade  do  ambiente  de  negócios,  com a  redução  da

informalidade no Município, promovendo o acesso às leis de incentivos fiscais
municipais, estaduais e federais e a créditos subsidiados;

g) Criar facilitadores para a integração entre as microrregiões e distritos e a sede
da administração municipal;

h) Articular junto com as entidades financeiras, linhas de créditos acessíveis para
a implantação de novos negócios e para a ampliação dos já existentes.

i) Promover a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) e investir no
trabalho de georreferenciamento do município;

j) Fortalecer a administração tributária municipal, através da realização de novo
concurso  e  da  elaboração  do  projeto  da  Lei  Orgânica  da  Administração
Tributária (LOAT);

k) Fortalecer a fiscalização tributária municipal, adequando o número de fiscais
de  tributos  ao  quantitativo  de  estabelecimentos  a  serem  fiscalizados  no
município,  bem como adotando medidas de estruturação da Secretaria  de
Finanças;

l) Reorganizar a gestão do crédito tributário e da dívida ativa;
m) Implementar ferramentas visando a melhoria do cadastro fiscal do Município.
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XIII – GESTÃO, INOVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO:

a) Promover a capacitação de pessoal, imprescindível para manter a qualidade,
motivação e eficiência dos serviços da municipalidade;

b) Promover  maior  eficiência  na  execução  de  processos  burocráticos,
implementando o processo administrativo eletrônico;

c) Implantar  gestão  financeira  que  estabeleça  a  previsão  de  investimento  e
custeio de novas iniciativas;

d) Promover  a  integração  entre  as  diversas  áreas  da  administração,
principalmente na condução de projetos e também em processos contínuos;

e) Aumentar  a  eficiência  e  a  confiabilidade  da  tecnologia  da  informação  e
comunicação  da  Prefeitura,  tornando-a  compatível  com  as  demandas  da
cidade;

f) Promover  a alocação eficaz dos servidores municipais,  implementando um
conceito de motivação como política de gestão de recursos humanos;

g) Instituir o “Sistema Municipal de Gerenciamento de Projetos e Monitoramento
de Metas”;

h) Promover  programas  de  capacitação  interna  com  vistas  à  qualificação  e
rapidez na oferta dos serviços da Prefeitura;

i) Estabelecer  parcerias  com  outras  esferas  de  governo  e  o  setor  privado,
especialmente para investimentos em infraestrutura;

j) Promover a melhoria contínua do acesso virtual dos serviços da Prefeitura aos
contribuintes e demais visitantes do site;

k) Valorizar os Servidores Públicos Municipais:  estabelecer política de revisão
dos planos de cargos, carreiras e salários, visando aprimorá-los e estimular a
capacitação dos servidores através de parcerias com as Universidades locais;

l) Aumentar  o  índice  da  transparência  do  Município,  garantindo  acesso  à
informação pública;

m) Continuar o processo de implementação e incremento da Escola de Governo
e  Gestão,  a  qual  deve  atuar  no  planejamento,  execução  e  avaliação  de
atividades relacionadas à formação, ao aperfeiçoamento, à atualização e ao
desenvolvimento dos servidores públicos municipais. 

XIV – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA:

a) Aprimorar planejamento de compras anual, em conjunto com as secretarias,
visando  o  abastecimento  e  o  suprimento  das  necessidades  básicas  e
essenciais ao adequado funcionamento da máquina administrativa municipal
em todas as suas esferas;

b) Realizar,  em  caráter  obrigatório,  a  transmissão  ao  vivo  das  sessões
presenciais, relativas às licitações e pregões eletrônicos, para contratação de
serviços  e  aquisições  do  município  de  nova  friburgo,  promovendo,  deste
modo, a todos os cidadãos, o acesso em tempo real, e, de forma integral ao
processamento das licitações, antecipando em nível municipal a aplicabilidade
dos  comandos  legais  do  pl  nº  4253/2020  (futuro  estatuto  das  licitações  e
contratos  em  substituição  à  lei  federal  nº  8666/1993),  já  devidamente
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aprovado pelo congresso nacional e aguardando a sanção presidencial;
c) Ampliar  a  utilização  do  pregão  eletrônico  para  aquisições  e  prestação  de

serviço,  aumentando  deste  modo  a  possibilidade  de  mais  empresas
participarem do certame e consequentemente gerar economicidade;

d) Reduzir os custos operacionais da frota municipal de veículos leves, pesados
e máquinas, coordenando e gerenciando a logística e utilização dos veículos
leves  e  pesados  da  municipalidade,  supervisionando  e  capacitando  os
motoristas,  visando  maximizar  e  racionalizar  o  uso  dos  equipamentos  de
propriedade da municipalidade;

e) Equipar  e  dar  todo  o  suporte  necessário  ao  fortalecimento  da  secretaria
municipal  de  infraestrutura  e  logística  para  promover  a  celeridade  na
tramitação  de  processos,  desenvolvendo  mecanismos  de  coibir  práticas
ilícitas;

f) Implementar a utilização de indicadores, os quais às unidades administrativas,
auxiliando  na  tomada  de  decisões,  considerando  as  competências  e
atribuições das secretarias municipais;

g) Promover parceria com os atores e players do mercado (sebrae, cdl, acianf), a
fim de cooptar possíveis fornecedores locais, obedecendo às normas legais
vigentes,  para  participarem  das  licitações  e  compras  públicas  municipais,
como  medida  de  fortalecimento  e  desenvolvimento  econômico  da  cidade,
estimulando através de campanhas os empreendedores locais a fornecerem
materiais/serviços para o município;

h) Executar, em ação conjunta com o departamento de patrimônio da secretaria
municipal  de  finanças,  leilão  de  todos  os  equipamentos  e  materiais
descartados pelo município, através de laudos dos inventariantes;

i) Desenvolver planejamento de gestão, voltado à aquisição de veículos da frota
própria,  para a execução do serviço de transporte escolar em toda a área
rural,  gerando  economia  na  realização  dessa  despesa  em  favor  da
municipalidade, evitando a execução de gastos terceirizados para esse fim
específico,  e  a  contratação  desnecessária  de  empresa  privada  para  essa
modalidade de despesa;

j) Implementar  uma gestão de estoque eficiente,  padronizada e integrada no
almoxarifado central da prefeitura, a qual viabilize o acesso total por parte das
unidades administrativas, com vistas a agilizar o processo de aquisição de
insumos;

k) Estabelecer e manter o cadastro codificado, atualizado de materiais no âmbito
da prefeitura, objetivando a utilização de pregão em sua forma eletrônica;

l) Implementar  sistema  de  informação  nas  áreas  de  compras,  licitações  e
transportes;

m) Adquirir  veículos leves e veículos pesados para maximizar  a prestação de
serviços  públicos  colocados  à  disposição  da  população  local,  através  da
melhoria  operacional,  no  exercício  2022,  até  que  sobrevenha  a
implementação da terceirização da frota municipal;

n) Promover ações de capacitação contínua, especialização, e, treinamento do
quadro  de  servidores  municipais,  através  de  incentivo  à  qualificação,  e,
aperfeiçoamento por meio de participação em cursos, palestras, eventos, os
quais  promovam  matérias  de  interesse  da  administração  pública,
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imprescindíveis  à  manutenção  da  qualidade,  motivação,  e,  eficiência  dos
serviços da municipalidade, precipuamente aqueles que tratem das despesas
e contratações públicas;

o) Promover  ações  de  capacitação  contínua,  em  conjunto  com  o  setor  de
medicina e segurança do trabalho, objetivando especialização e treinamento
do quadro de motoristas,  mecânicos e  colaboradores da oficina  municipal,
com incentivo à sua qualificação e aperfeiçoamento;

p) Promover a valorização dos servidores administrativos, motoristas, mecânicos
e demais servidores, de acordo com a realidade orçamentária do município;

q) Planejar, reorganizar os processos de aquisição de insumos, a fim de manter
o  melhor,  e,  mais  eficiente  funcionamento  dos  veículos  e  viaturas  da
municipalidade,  até  que  sobrevenha  a  implementação  da  terceirização  da
frota municipal;

r) Implantar o sistema de georrastreamento de toda a frota municipal com vistas
a regular,  acompanhar, fiscalizar,  e controlar o uso dos veículos e viaturas
oficiais,  inclusive  objetivando  uma  maior  economia,  e,  uso  racional  de
combustível, redução da prática de infrações administrativas, pagamento de
multas  de  trânsito,  e,  o  implemento  da  regulamentação  da  utilização  dos
veículos da municipalidade;

s) Promover os atos de regularização, atualização documental, e patrimonial dos
veículos  pertencentes  à  frota  municipal,  e  a  vinculação  das  unidades
administrativas da municipalidade aos seus respectivos veículos de utilização,
entre estas as suas respectivas despesas de ordem operacional e pagamento
e multas de servidor;

t) Criar, em conjunto com a procuradoria-geral do município, uma legislação de
regularização, e normatização do uso da frota municipal, mediante edição de
lei específica ou decreto do chefe do poder executivo;

u) Promover  atos de adequação,  reforma, aprimoramento e/ou construção da
oficina  municipal,  de  modo  que  siga  os  parâmetros  e  normas
regulamentadoras da secretaria de fiscalização do trabalho do ministério da
economia, possibilitando o estabelecimento de um ambiente de trabalho mais
salubre e seguro, maximizando a utilização dos recursos destinados ao setor,
e a vida útil dos veículos próprios da municipalidade;

v) Realizar  estudos  de  viabilidade  técnica,  tendo  em  vista  a  realização  da
terceirização  da  frota  municipal  de  veículos,  visando  reduzir  custos,  e,
aumentar a sua flexibilidade, qualidade, motivação e eficiência dos serviços
da municipalidade.

XV – INFRAESTRUTURA URBANA:

a) Implantar o programa municipal de revitalização das vias urbanas;
b) Realizar estudos e projetos para a implantação de ciclovias;
c) Implantar o programa municipal de melhoria das estradas vicinais;
d) Adequar  os  espaços  físicos  do  município  a  novos  parâmetros  de

acessibilidade;
e) Implantar o programa municipal de elaboração de projetos e realização de
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obras de contenção de encostas e de prevenção de desastres em áreas de
risco;

f) Implantar o programa de reurbanização das praças públicas;
g) Promover  a  manutenção  e  modernização  das  pontes,  passarelas  e  vias

públicas.

XVI – FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI:

a) Reformar e restaurar o Solar do Barão de Nova Friburgo, sito à praça Getúlio
Vargas, 71, Centro, Nova Friburgo, com os seguintes objetivos: instalação do
Pró-Memória  em  caráter  definitivo  nas  dependências  do  referido  imóvel,
criação do Museu de Nova Friburgo com restauro e aquisição de bens de
relevante valor histórico, instalação de laboratório de restauro Lilian Barreto,
instalação de infraestrutura de Tecnologia da Informação no Departamento de
Desenvolvimento Digital, reabertura do Centro de Artes;

b) Inventariar os bens materiais e imateriais de valor histórico no Município de
Nova Friburgo;

c) Restaurar o patrimônio histórico material e imaterial da cidade;
d) Criar  e  promover  linhas  e  programas  de  pesquisas  da  história  de  Nova

Friburgo e regiões vizinhas;
e) Promover  eventos  como  cursos,  seminários  e  outros  para  formação,

qualificação,  treinamento  especializado e promoção do patrimônio  histórico
material e imaterial junto ao funcionalismo público municipal e à população de
Nova Friburgo;

f) Criar,  implementar  e  expandir  o  Pró-Memória  Digital  (projeto  de  educação
voltado para o ensino da história do município de Nova Friburgo), com ampla
acessibilidade ao conteúdo digital do acervo Pró-Memória;

g) Criar e implementar o Programa de Educação Patrimonial;
h) Desenvolver estudo e pesquisa para criação do Arquivo Público Municipal de

Nova Friburgo;
i) Prever dotação orçamentária para a criação de laboratório de restauro Lilian

Barreto  e  qualificação  das  atividades  da  Fundação  D.  João  VI  e  do  Pró-
Memória;

j) Criar  um  programa  de  multimídia  para  a  implementação  de  estúdio  para
gravação, filmagem, etc;

k) Criar  reserva  técnica  para  guarda  e  possíveis  recebimentos  de  peças  de
acervos  recebidas  em  comodato  de  outras  instituições  museológicas
nacionais e internacionais, com mobiliário adequado, segurança, temperatura
e umidade controladas;

l) Elaborar  e  implementar  o  Plano  Municipal  de  Arborização  Urbana  e
Paisagismo,  que  será  proposto  à  Câmara  através  de  Projeto  de  Lei
Complementar  à  lei  Orgânica  do  Município  (Verdejar)  Nova  Friburgo,
promovendo  o  equilíbrio  ambiental,  a  arborização  planejada  como  um
instrumento de desenvolvimento urbano, e a melhora na qualidade de vida da
população.
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XVII – CIÊNCIA E TECNOLOGIA:

a) Revisar e atualizar o PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação;
b) Auxiliar na informatização da Secretaria de Saúde;
c) Promover  a  qualificação  de  jovens  e  adultos  através  da  formação  de  20

turmas nos cursos e oficinas oferecidos pelo Centro e Formação Profissional,
voltados  para  a  indústria  do  Vestuário  (CEVEST)  e  Centro  de  Vocação
Tecnológica  (CVT),  contribuindo  para  o  contínuo  crescimento  do  setor  e
facilitando a inserção dos alunos no mercado de trabalho;

d) Destinar  ao  menos 10% previsto  para  o programa 0045 (Apoio  Técnico e
Qualificação  Profissional  ao  Cidadão  Friburguense)  para  aquisição  dos
insumos necessários às oficinas e cursos do CEVEST;

e) Atender  à  demanda  de  uniformização  dos  funcionários  da  administração
municipal por meio da confecção de no mínimo 100 peças de uniformes;

f) Promover eventos visando o fortalecimento do desenvolvimento dos sistemas
produtivos  locais,  além  de  conscientizar  as  empresas  e  a  população
friburguense sobre a importância da correta destinação dos resíduos sólidos
provenientes da Produção Industrial, por meio da realização de 1 evento e 3
ações de apoio;

g) Viabilizar a adoção de, pelo menos, mais 1 sistema inteligente de apoio à
gestão municipal e de interação entre poder público e população, estimulando
a disseminação de ações de governo eletrônico (E-GoV), em parceria com as
demais secretarias municipais;

h) Implantar  sistema  de  QRCode para  apresentar  informações  sobre
equipamentos turísticos;

i) Fomentar e apoiar o empreendedorismo e inovação através da organização
de pelo menos 1 evento;

j) Envolver ao menos 40 alunos em ações de Empreendedorismo e Inovação
por meio de cursos;

k) Apoiar pelo menos 2 iniciativas locais desenvolvidas por empreendedores da
área de tecnologia de informação, tais como: Serra do Silício, Hackatons, Co-
Working, Rodadas de Negócios, entre outras;

l) Fomentar o empreendedorismo e a inovação por meio de ao menos 2 ações,
visando o crescimento econômico empresarial e o fortalecimento dos setores
industriais / tecnológicos do Município;

m) Fomentar o empreendedorismo universitário, através de apoio a pelo menos 1
evento  de  integração  entre  incubadoras  de  empresas  tecnológicas  e  de
empresas juniores;

n) Ampliar a cobertura do sistema de videomonitoramento do Programa “Nova
Friburgo Cidade Inteligente”, com aplicações nas áreas de monitoramento de
tráfego  e  apoio  à  segurança  pública  em  no  mínimo  mais  5  câmeras  de
videomonitoramento próprias e 10 integrações com sistemas disponibilizados
pela população em geral;

o) Destinar ao menos 5% do orçamento previsto para o programa 0048 (Nova
Friburgo Cidade Inteligente) para aquisição de equipamentos para o programa
Nova Friburgo Cidade Inteligente;
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p) Apoiar ou realizar ou ao menos 02 eventos em parceria com as instituições de
Educação Superior;

q) Estimular a formulação pelas instituições de Educação Superior de projetos de
pesquisa e de extensão que contemplem as demandas dos setores públicos
municipais, por meio da realização de 01 encontro;

r) Fomentar estudos e pesquisas que analisem a articulação entre formação,
currículo,  pesquisa  e  mundo  do  trabalho,  considerando  as  necessidades
econômicas,  sociais,  turísticas e  culturais  de  Nova Friburgo e Região,  por
meio da realização de 01 encontro;

s) Viabilizar  pintura  externa  e  interna,  além da  criação  de  banheiros  para  o
Planetário de Nova Friburgo;

t) Incentivar e gerenciar a oferta das vagas de estágio na Administração Pública
Municipal,  por  meio  do  Programa  de  Desenvolvimento  de  Estágio  de
Estudantes- PDEE como parte da formação na Educação Superior Pública e
Privada, encaminhando ao menos 1.000 alunos para realização do estágio
obrigatório de seus respectivos cursos nos setores públicos municipais;

u) Viabilizar a realização de, ao menos, 2 cursos técnicos dentre as áreas de
apoio  administrativo,  audiovisual,  informática  e  produção  de  games,  entre
outras, voltadas à profissionalização de alunos da rede municipal de ensino;

v) Realizar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2022 em Nova Friburgo,
com o intuito de difundir e popularizar a ciência e a tecnologia no município,
realizando  1  evento  e  apoiando  a  realização  de  no  mínimo  4  atividades
durante a SNCT 2022;

w) Apoiar  o  evento  ETARSERRA  -  EXPOSIÇÃO  DE  TRABALHOS
ACADÊMICOS DA REGIÃO SERRANA, que ocorre normalmente  ou como
abertura ou fechamento da SNCT;

x) Articular  a  criação  do  Centro  de  Informações  e  DADOS  (FRIDADOS),
disponibilizando  ao  menos  10  indicadores,  resultante  da  integração  de
informações  das  diversas  secretarias  municipais  e  de  órgãos  estaduais  e
federais,  relativas  ao  Município  de  Nova  Friburgo,  para  disponibilização  a
pesquisadores, investidores e empreendedores, entre outros;

y) Estimular  a  realização  de  ao  menos  5  pesquisas  científicas,  trabalhos  de
conclusão de curso, dissertações de mestrado ou teses de doutorado sobre
problemas do município de Nova Friburgo;

z) Disponibilizar  APIs  -  Application  Programming  Interface -  de  ao  menos  2
serviços  de  Governo  Eletrônico,  para  incentivar  que  a  comunidade  de
programadores desenvolva aplicativos e softwares se utilizando destas APIs;

aa)Reformar  os  banheiros  feminino  e  masculino  do  CEVEST,  proporcionando
acessibilidade;

bb)Remover  o  carpete  na  sala  da  Central  de  Monitoramento  da  Cidade
Inteligente;

cc) Reformar o telhado do CEVEST, que está com vazamento e infiltrações.
 
  
XVIII – AÇÕES LEGISLATIVAS:

a) Maximizar  os  procedimentos  administrativos  de  modo  a  assegurar  a
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regularidade  das  obrigações  trabalhistas  e  afins  junto  aos  diversos
beneficiários, bem como a quitação regular de parcelamento de dívidas junto
ao INSS e RPPS no âmbito atuarial e financeiro em conformidade com o art.
40 da CF/88;

b) Otimizar  e  ampliar  a  operacionalização  de  sessões  solenes,  de  debates
específicos,  audiências  públicas,  sessões  itinerantes  em  cada  distrito,
reuniões do Projeto  Câmara Jovem, bem como viabilizar  a  expansão das
rotinas  administrativas  objetivando  a  análise  de  demais  projetos  de  lei,
requerimentos de informação, indicações e concessão de títulos e comendas;

c) Assegurar  ampla  publicidade das ações legislativas  através da divulgação
dos atos oficiais, das publicações obrigatórias e da implantação do Sistema
de Transparência do Legislativo com o objetivo de prestar contas e facilitar o
acesso às  informações referentes  à  gestão pública  na Câmara Municipal,
bem como de receber críticas e sugestões sobre os serviços e a utilização
dos recursos da Instituição;

d) Divulgar  a  Lei  Orgânica  Municipal,  nos  termos  do  art.  1º  do  Ato  das
Disposições Orgânicas Transitórias (ADOT) e ampliar a produção pedagógica
de material institucional de modo a fomentar o acesso do cidadão às funções
legislativas e a incrementar o exercício da cidadania;

e) Desenvolver  ações  que  permitam  a  ampliação  da  utilização  dos
equipamentos de informática e dos softwares de gestão pública, bem como
sua atualização tecnológica;

f) Desenvolver ações objetivando a ampliação e atualização da infraestrutura de
comunicação;

g) Maximizar as ações de controle e planejamento, assegurando e garantindo a
manutenção  das  despesas  de  custeio,  bem  como  as  de  conservação,
modernização e revitalização das instalações físicas e de bens permanentes
da Câmara;

h) Viabilizar  os  meios  necessários  para  a  manutenção  das  atividades
legislativas,  bem como  do  correto  funcionamento  das  diversas  comissões
permanentes, promovendo ainda a Memória Parlamentar do Município;

i) Publicar no site do Legislativo o Diário Oficial Digital do Município;
j) Incrementar  as  ações  educacionais  da  Escola  do  Legislativo  de  Nova

Friburgo (Elenf);
k) Assegurar a contratação de jornais impressos alternativos, com no mínimo

cinco anos de publicação, quinzenais ou mensais, com tiragem de no mínimo
mil  e  no  máximo 10  mil  exemplares,  com distribuição  direta  em espaços
culturais, museus, galerias, bares, restaurantes, ônibus, sinais de trânsito e
outros;

l) Assegurar  a  contratação  de  Rádios  comunitárias  amparadas  pela  Lei  nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que institui  o Serviço de Radiodifusão
Comunitária para a difusão das atividades legislativas em todas as áreas da
cidade, estabelecendo mais um canal  de comunicação com os munícipes,
com diversificação do alcance;

m) Assegurar a contratação de TVs comunitárias amparadas pela Lei nº 12.485,
de  12  de  setembro  de  2011,  que  institui  o  Serviço  de  Radiodifusão
Comunitária para a difusão das atividades legislativas em todas as áreas da
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cidade, estabelecendo mais um canal  de comunicação com os munícipes,
com alcance municipal na TV a cabo;

n) Valorizar  o  funcionalismo  público  do  Legislativo  Municipal,  garantido  as
revisões previstas na CF/88; manutenção do auxílio-transporte e direitos já
garantidos e implantação do auxílio-alimentação;

o) Implementar ações de capacitação dos servidores do Legislativo através de
incentivo  à  qualificação  e  aperfeiçoamento  por  meio  de  participação  em
cursos, palestras, eventos e afins que promovam matérias de interesse da
Administração Pública. Levantar estudos de viabilização de bolsa de estudo
de especialização nas áreas pertinentes ao Legislativo;

p) Viabilizar  estudos  de  implantação  de  TV  Própria  do  Poder  Legislativo
Municipal para transmissão e veiculação de grade de programação, incluindo
sessões ordinárias, solenes, extraordinárias, itinerantes, audiências públicas
e demais atividades legislativas;

q) Promover  ações  para  implementação  do  disposto  no  art.  162,  V,  da  Lei
Orgânica Municipal.
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AMF - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS
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Fonte: Secretaria Municipal da Finanças. Data da emissão 13/04/2021.Valores deflacionados pelo IPCA.
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AMF/Tabela 4 - DEMONSTRATIVO 4 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE  METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2022

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 % 2019 % 2020 %

Patrimônio/Capital/AFAC 2.030.245.438 83,6%      2.428.986.507 94,3%      2.620.452.493 98,2%

Reservas           2.991.452 0,1%             2.829.540 0,1%             4.254.505 0,2%
Resultado Acumulado 395.749.617 16,3%         145.133.785 5,6%           43.480.230 1,6%
TOTAL 2.428.986.507 100% 2.576.949.832 100% 2.668.187.229 100%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 % 2019 % 2020 %
Patrimônio 7.043.069,00 1,7% 129.703.150,59 50,0% 128.672.640,60 98,6%
Reservas           2.991.452 0,7%             2.829.540 1,1% 4.254.505,49 3,3%

Resultados Acumulados 399.317.511 97,5% 126.873.610 48,9% -2.455.475 -1,9%

TOTAL 409.352.032 100% 259.406.301 100% 130.471.671 100%
Fonte: Secretaria Municipal da Finanças. Data da emissão 13/04/2021.
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AMF/Tabela 5 - DEMONSTRATIVO 5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE  METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2022

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS
2020 2019 2018
(a) (b) (c)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,0 0,0 373.573,4
Alienação de Bens Móveis 0,0 0,0 373.573,4
Alienação de Bens Imóveis 0,0 0,0 0,0

DESPESAS EXECUTADAS
2020 2019 2018
(d) (e) (f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 8.954.427,4 7.422.042,4 373.573,4
DESPESAS DE CAPITAL 8.954.427,4 7.422.042,4 373.573,4
Investimentos ����������� ������	���� 373.573,4
Inversões Financeiras 0,0 0,0 0,0
Amortização da Dívida 0,0 0,0 0,0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,0 0,0 0,0
Regime Geral de Previdência Social 0,0 0,0 0,0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,0 0,0 0,0

SALDO FINANCEIRO
2020 2019 2018

(g) = ((Ia – IId) + IIIh) (h) = ((Ib – IIe) + IIIi) (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III) -16.376.469,8 -7.422.042,4 0,0
Fonte: Secretaria Municipal da Finanças. Data da emissão 13/04/2021.

Nota : As despesas de 2019 e 2020 foram pagas com os recursos da venda das ações da Energisa realizada no exercício de 2017.
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AMF/Tabela 6 - DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE  METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2022

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS 2017 2018 2019 2020

RECEITAS CORRENTES (I) 24.364.521,1 23.598.826,1 27.126.029,8 31.463.617,6

Receita de Contribuições dos Segurados 1.553.116,4 1.719.681,5 2.030.324,5 2.421.277,5

Civil 1.553.116,4 1.719.681,5 2.030.324,5 2.421.277,5

Ativo 1.369.778,8 1.512.574,3 1.798.568,5 2.206.148,3

Inativo 157.729,4 177.554,4 200.626,3 183.300,0

Pensionista 25.608,2 29.552,8 31.129,7 31.829,2

Militar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ativo 0,0 0,0 0,0 0,0

Inativo 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensionista 0,0 0,0 0,0 0,0

    Receita de Contribuições Patronais 18.043.176,7 2.307.384,8 2.728.506,3 3.397.547,9

Civil 18.043.176,7 2.307.384,8 2.728.506,3 3.397.547,9

Ativo 18.048.176,7 2.307.384,8 2.728.506,3 3.397.547,9

Inativo 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensionista 0,0 0,0 0,0 0,0

Militar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ativo 0,0 0,0 0,0 0,0

Inativo 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensionista 0,0 0,0 0,0 0,0

Receita Patrimonial 4.712.117,8 5.473.291,7 8.298.073,4 10.264.773,8

Receitas Imobiliárias 0,0 0,0 0,0 0,0

Receitas de Valores Mobiliários 4.712.117,8 5.473.291,7 8.298.073,4 10.264.773,8

Outras Receitas Patrimoniais 0,0 0,0 0,0 0,0

Receita de Serviços 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Receitas Correntes 56.110,2 14.098.468,1 14.069.125,6 15.380.018,4

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 55.546,2 12.129,5 53.288,4 44.709,6

Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,0 13.867.907,4 13.955.509,2 15.186.421,2

Demais Receitas Correntes 564,0 218.431,2 60.328,0 148.887,6

RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,0 0,0 0,0 0,0

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO – RPPS (IV) = (I + III – II) 24.364.521,1 9.730.918,7 13.170.520,6 16.277.196,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) 2017 2018 2019 2020

Benefícios - Civil 14.220.570,9 15.025.242,2 15.732.901,1 16.252.712,3

Aposentadorias 11.560.541,3 12.203.470,3 12.802.572,3 13.262.624,5

Pensões 2.660.029,6 2.821.771,9 2.930.328,8 2.990.087,8

Outros Benefícios Previdenciários 0,0 0,0 0,0 0,0

Benefícios - Militar 0,0 0,0 0,0 0,0

Reformas 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensões 0,0 0,0 0,0 0,0

Outros Benefícios Previdenciários 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Despesas Previdenciárias 0,0 0,0 0,0 0,0

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,0 0,0 0,0 0,0

Demais Despesas Previdenciárias 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 14.220.570,9 15.025.242,2 15.732.901,1 16.252.712,3

RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV -V)                          10.143.950 -5.294.323,50 -2.562.380,50 24.484,1

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 2017 2018 2019 2020
VALOR 0,0 0,0 0,0 0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2017 2018 2019 2020
VALOR 0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2017 2018 2019 2020
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,0 0,0 0,0 0,0

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,0 13.867.907,4 13.955.509,2 15.186.421,2

Outros Aportes para o RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,0 0,0 0,0 0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS 2017 2018 2019 2020

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,0 0,0 423.112,4 241.815,3

Investimentos e Aplicações 38.257.103,6 44.969.371,0 54.761.905,7 63.030.508,3

Outro Bens e Direitos 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS 38.257.103,6 44.969.371,0 55.185.018,1 63.272.323,6

Fonte: Anexo 4 – RREO 6º Bimestre de 2017, 2018, 2019 e 2020. 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2022
ANEXO DE  METAS FISCAIS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2020 A 2094

LRF, art. 53, §1º, inciso II

EXERCÍCIO
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AMF/Tabela 7 - DEMONSTRATIVO 7 – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE  METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2022

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00 

TRIBUTO MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA COMPENSAÇÃO

2022 2023 2024

IPTU                      455.488                       431.585                         408.870 

Isenção de TCLD para os imóveis interditados totalmente pela Defesa Civil, enquanto a interdição perdurar.                      140.787                       133.399                         126.378 

IPTU                          1.000                           1.033                             1.066 

                         2.762                           2.852                             2.944 

                       12.000                         12.390                           12.793 

                            829                              856                                883 

IPTU                        33.126                         34.203                           35.315 

                         5.176                           5.344                             5.518 

IPTU                        75.000                         77.438                           79.954 

TOTAL                      726.168                       699.098                         673.721 
Fonte: Secretaria Municipal da Finanças. Data da emissão 13/04/2021.

Isenção de caráter não 
geral

Art. 121, VI, LC 124/2018.  São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano os imóveis interditados totalmente pela 
Defesa Civil, enquanto a interdição perdurar.
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TCLD – Taxa de Coleta de Lixo 
Domiciliar

Isenção de caráter não 
geral

Isenção de caráter não 
geral

Art. 121, IV, LC 124/2018 -  São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano o contribuinte aposentado, o 
pensionista, o idoso, pessoa com deficiência, doença grave ou incurável, nos termos da legislação federal, desde que 
atenda, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) Possuir renda mensal de até 01 salário mínimo nacional; b) Ser titular 
de 01 imóvel utilizado como domicílio; c) Valor venal não exceda a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor este 
apurado em conformidade com a legislação municipal.

Taxa de Fiscalização de Atividade 
Ambulante, Eventual e Feirante

Isenção de caráter não 
geral

 Art. 263, LC 124/2018.  São isentos da Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual e Feirante, desde que 
devidamente autorizados: I - as pessoas com deficiência que exercerem comércio ou outra atividade em escala ínfima; II - 
os vendedores ambulantes de livros, jornais e revistas; III - os engraxates ambulantes; IV - os festejos, comemorações, 
feiras, exposições e congêneres organizados por entidades beneficentes ou associações de moradores, que tenham seus 
rendimentos comprovadamente destinados para fins filantrópicos ou investidos em proveito da comunidade.

 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS - TFEO

Isenção de caráter não 
geral

 Art. 223, III, LC 124/2018. Estão isentos da presente taxa as construções, acréscimos, modificações, demolições ou 
reformas executadas por entidade beneficente ou filantrópica sem fins lucrativos, voltadas à ampliação ou melhoria dos 
serviços prestados pela mesma.

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE USO 
DE ÁREA PÚBLICA - TUAP

Isenção de caráter não 
geral

 Art. 271, II, LC 124/2018. Estão isentos de taxa os festejos, comemorações, feiras, exposições e congêneres organizados 
por entidades beneficentes ou associações de moradores, que tenham seus rendimentos comprovadamente destinados para 
fins filantrópicos ou investidos em proveito da comunidade.
 

Incentivo Fiscal - LEI 
MUNICIPAL Nº 4.409, 

DE 31/08/2015
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 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE 
LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO - TFLIF

Incentivo Fiscal - LEI 
MUNICIPAL Nº 4.409, 

DE 31/08/2015 ���������	
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Isenção de caráter não 
geral – LEI 

COMPLEMENTAR 
Nº130, DE 19/12/2019 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE  METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2022

AMF - Demonstrativo 8(LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00 

EVENTOS Valor Previsto para 2022

Aumento Permanente da Receita 20.145.850,33
(-)  Transferências Constitucionais 0,00
(-)  Transferências ao FUNDEB 1.955.783,40
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita  (I) 18.190.066,93
Redução Permanente de Despesa (II) 0,00
Margem Bruta  (III) = (I+II) 18.190.066,93
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 10.260.849,46
Novas DOCC 10.260.849,46
Novas DOCC geradas por PPP 0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 7.929.217,48
Fonte: Secretaria Municipal da Finanças. Data da emissão 13/04/2021.

AMF/Tabela 8- DEMONSTRATIVO 8 – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS
 DE CARÁTER CONTINUADO
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ARF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2022

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00 
PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

Descrição Valor Descrição Valor
6.000.000,00 Cancelamento de dotações 6.000.000,00 

24.000.000,00 

Superávit Financeiro do Ano Anterior 19.000.000,00 

Cancelamento de dotações 5.000.000,00 

TOTAL 30.000.000,00 TOTAL 30.000.000,00 

FONTE: Secretaria Municipal de Finanças e Procuradoria Geral do Município. Data da emissão 13/04/2021.

Aumento crescente de demandas trabalhistas em face do Município, que vem para pagamento em 
forma de RPV. Ainda que sejam RPVs, na soma de seus valores, pela quantidade de demandas, 
vem se apresentando como um risco fiscal para o Município. 

Bloqueios/sequestros judiciais, em função de demandas judicias não atendidas tempestivamente, 
essencialmente ocorrem na área da Saúde.

02/07/2021 Ano III | Edição nº651 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

	Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

52/105



Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
www.pmnf.rj.gov.br | Av. Alberto Braune, 225 – Centro Nova Friburgo, RJ | Tel.: (22) 2525-9100

IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

LDO – 2022

METODOLOGIA DE CÁLCULO

Anexo de Metas Fiscais e Anexo de Riscos Fiscais

Município de Nova Friburgo, RJ

Abril 2021

1
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO PARA 2022

Introdução

A LDO é o elo entre o Plano Plurianual (PPA), que funciona como um plano de Governo, e a Lei Orçamentária Anual (LOA), instrumento de
viabilização da execução dos programas governamentais. A Constituição Federal no Art. 165, §2º, estabelece que compete à Lei de Diretrizes
Orçamentárias:

 Compreender as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente; 

 Orientar a elaboração da lei orçamentária anual; 
 Dispor sobre as alterações na legislação tributária; e 
 Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

Com a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal1 (LRF), além do disposto na Constituição, a LDO deve dispor sobre: 

 Equilíbrio entre receitas e despesas; 
 Critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas seguintes hipóteses: 

o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais; ou

o Enquanto perdurar o excesso de dívida consolidada de ente da Federação que tenha ultrapassado o respectivo limite ao final
de um quadrimestre.

 Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; e 
 Demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. 

1 Lei Complementar nº101/2000.

2
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A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu ainda que integrará o projeto de LDO o Anexo de Metas Fiscais (AMF), em que serão
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida
pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

O Anexo de Metas Fiscais conterá ainda: 

 Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 
 Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-

as  com as fixadas  nos três  exercícios  anteriores,  e  evidenciando a  consistência  delas  com as premissas e  os  objetivos  da política
econômica nacional;

 Evolução do patrimônio líquido,  também nos últimos três exercícios,  destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a
alienação de ativos; 

 Avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo
ao Trabalhador, bem como dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial; e 

 Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado. 

Além do Anexo de Metas Fiscais, a Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais (ARF), onde serão avaliados os
passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

3
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022

1. Cenário Econômico

Os principais parâmetros macroeconômicos projetados para a construção do cenário base são os seguintes: (i) de atividade
econômica, envolvendo o PIB; (ii) da inflação; (iii) do setor externo, incluindo taxa de câmbio; (iv) dos agregados monetários e taxa de
juro básica da economia; e (v) do preço do petróleo. Todas as demais variáveis incorporadas na construção do cenário base ou que
podem vir a afetá-lo são consideradas de cunho não macroeconômico. O cenário base é a referência para a projeção das receitas do
governo e para o estabelecimento do nível de despesas compatível com a meta de superávit primário estabelecida no corpo da LDO,
assim como para as projeções de dívida pública. Todavia, é importante salientar que o próprio lapso temporal entre a elaboração da
LDO e o início do ano a que ela se aplica resulta na majoração dos riscos em torno da consecução do cenário base originalmente
projetado.

O atual cenário apresenta sinais de retomada do crescimento econômico mesmo que de forma tímida no cenário nacional. No
caso específico do Estado do Rio de Janeiro o governo continua no regime de recuperação fiscal, porém já se observa uma melhoria
na arrecadação,  inclusive de tributos partilhados com os municípios,  como o ICMS. Não obstante a leve melhora do cenário,  a
superação da crise no nível estadual ainda exigirá provavelmente mais alguns anos, que poderá renovação do regime de recuperação.
No cenário macroeconômico o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do Brasil, fechou
2020 em 4,52%, acima do centro da meta fixada pelo governo, que era de 4,0%. Em 2019, o índice ficou em 4,31%. O gráfico mostra a
evolução do IPCA nos últimos 10 anos:

4
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Fonte: IBGE e Banco Central

5
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TABELA 1 – CENÁRIO MACROECONOMICO DE REFERÊNCIA

Além dos resultados frustrantes em 2020, o país permanece vivendo um momento de incerteza, principalmente, decorrente dos
desdobramentos da COVID-19 sobre a economia. Em que pese, o Banco Central demonstrar as expectativas de crescimento em
queda, qualquer projeção de futuro tem assertividade reduzida sem prospecção do fim desta Pandemia. 
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Em relação a arrecadação municipal, verificou-se uma queda nas receitas de impostos próprios – IPTU e ISSQN, comparando
2020 com o ano anterior 2019. Desta forma, adotou-se a base de 2020 para ajustar a previsão de arrecadação de 2021, projetando
apenas a inflação para o crescimento destas receitas para os anos subsequentes 2022 a 2024.

No mais, em 2022, a arrecadação sentirá os impactos do que vem ocorrendo em função da Pandemia, em essencial com a
paralisação das atividades econômicas que diminui duas receitas significativas no Município, o ISSQN e as transferências de ICMS,
bem como sofrerá fortemente com a demanda de serviços de saúde, conforme for o impacto e enquanto perdurar a Pandemia no
Município e arredores. 

2. Introdução ao Anexo de Metas Fiscais 

O objetivo primordial da política fiscal do governo é promover a gestão equilibrada dos recursos públicos de forma a assegurar o
crescimento sustentado, a distribuição da renda, o fortalecimento dos programas sociais, o adequado acesso aos serviços públicos, o
financiamento de investimentos em infraestrutura, sem perder de vista que uma gestão fiscal responsável, que é condição necessária
para a continuidade das políticas públicas e para tal deve-se garantir a sustentabilidade intertemporal da dívida pública. 

Também fortalece a política fiscal o alinhamento às melhores práticas internacionais de ações de aperfeiçoamento da governança
pública, tais como, o aprimoramento da eficiência da alocação dos recursos com medidas de racionalização dos gastos públicos,
melhoria nas técnicas de gestão e controle, ampliação dos mecanismos de transparência.

A Lei  de  Responsabilidade Fiscal  (Lei  Complementar  nº  101,  de  4  de maio  de 2000)  faz  a  correlação entre  gestão fiscal
responsável e a definição de metas de receitas e despesas:

Art. 1º. [...]
§ 1°A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas  e a obediência a limites e condições no
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que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito,
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

De acordo com o § 1o do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), integrará o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
o Anexo de Metas Fiscais (AMF) em que serao estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas,
despesas, resultado nominal e primário e montante da divida publica, para o exercicio a que se referirem e para os dois seguintes.
Tambem comporá o Anexo de Metas Fiscais o Demonstrativo da Avaliaçao do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercicio Anterior.

 As metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais (Resultados Primário e Nominal) visando
atingir os objetivos desejados quanto à trajetória de endividamento público no médio prazo. Pelo princípio da gestão fiscal responsável,
as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os
rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho
e de movimentação financeira.

De maneira geral o resultado primário é apurado com base em:

a) Receitas não financeiras ou primárias – Correspondem ao total da receita arrecadada, deduzidas as seguintes:

a) ganhos obtidos em aplicações financeiras;
b) ingressos decorrentes de operações de crédito;
c) recebimentos decorrentes de empréstimos concedidos pelo governo;
d) receitas decorrentes de alienações de bens, como as relativas à privatizaçao de empresas estatais.

Os recursos arrecadados em exercício anterior e que tenham gerado superávit financeiro, quando utilizados como fonte para
abertura de créditos orçamentários adicionais são classificados como fonte financeira. 

b) Despesas não financeiras ou primárias – Despesa total, deduzidas aquelas com:
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a) amortização, juros e outros encargos da dívida interna e externa;
b) aquisiçao de titulos de capital já integralizado;
c) concessão de empréstimos com retorno garantido.

O Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), estabelece orientações
emanadas a todos os entes federados, para, entre outros aspectos, padronizar os demonstrativos fiscais nos três níveis de governo.
Assim, a estrutura dos demonstrativos segue o modelo e regras estabelecido pela STN no referido Manual. A fim de dar cumprimento
ao preceito da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deve ser composto pelos seguintes demonstrativos:

a) Demonstrativo 1 – Metas Anuais;
b) Demonstrativo 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
c) Demonstrativo 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
d) Demonstrativo 4 – Evolução do Patrimônio Líquido;
e) Demonstrativo 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
f) Demonstrativo 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
g) Demonstrativo 7 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
h) Demonstrativo 8 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

O cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações divulgadas no Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e no Relatório de Gestão Fiscal.  A seguir  são apresentados, em cumprimento às exigências da LRF, os principais
parâmetros e a metodologia de cálculo utilizada para as projeções dos fluxos de receitas e despesas, bem como a projeção do
estoque de dívida e disponibilidades.
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3. Projeções das Receitas e Despesas (Critério Acima da Linha)

As  receitas  e  despesas  estimadas  para  o  triênio  2022  a  2024  levaram  em  consideração  a  grade  de  parâmetros
macroeconômicos e os fluxos projetados pela Secretaria Municipal de Finanças (SF), pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e
Secretaria de Fazenda do Estado. Também foram considerados os esforços que estão sendo realizados pela administração fazendária
na modernização da cobrança dos tributos, as diversas ações de combate à inadimplência, além da possibilidade de captação de
recursos voluntários vindos da União e do Estado, acrescentando-se, também, nos cálculos, as receitas provenientes dos convênios e
das operações de crédito. Vale ressaltar também o esforço da Secretaria Municipal de Finanças em criar e consolidar mecanismos
para o controle e a gestão da dívida pública, pois sem as informações projetadas dos elementos que influenciam a dinâmica da dívida
seria inviável estabelecer metas fiscais consistentes.

3.1 Receitas que impactam os resultados fiscais

O resultado primário é impactado do lado das receitas pela apuração e projeção das receitas primárias. A seguir apresentam-se
os critérios utilizados para projeção das principais receitas primárias:

a) Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) – Representou, em média, considerando o período de 2018 a 2020 cerca de 6,6% do total
das receitas primárias. Ao analisar a variação realizada nos últimos anos constata-se um aumento ano a ano: 2020/2019 (+3,2%) e 2019/2018
(+8,1%). Para o triênio 2022 a 2024 foi utilizada a projeção de inflação para o período, mantendo-se em 2022, de forma conservadora, o mesmo
patamar de 2021, que foi fortemente afetado por arrecadação de lançamentos complementares.

b) Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) – Representando em média cerca de 1,8% do total das receitas primárias no período de
2018 a 2020. As variações realizadas de 2020/2019 (+26,3%) e 2019/2018 (-7,5%).  Para 2021, a projeção conservadora é acreditar que não
teremos um aumento desta receita em decorrência da instabilidade pandêmica e o período de crise da economia. Com a retomada da economia,
espera-se que o ciclo de queda seja interrompido, mas, por conservadorismo, optou-se por manter os valores no mesmo patamar projetado para
2021 ajustando-se apenas a inflação.
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c) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) - No período de 2018 a 2020 representou, em média, cerca de 6,6% do total das
receitas primárias. A variação realizada de 2020/2019 (-14,4%) e 2019/2018 (+27,2%) confirma os impactos da Pandemia na economia com a
paralisação e/ou redução das atividades econômicas. Nesse sentido, foram consideradas apenas as projeções da inflação para o triênio de 2022 a
2024. 

d) Taxas - Representaram em média no período de 2018 a 2020 cerca de 4,2% do total das receitas primárias. Considerando a variação
realizada de 2020/2019 (-1,6%) e 2019/2018 (14,7%), foi também utilizada para a projeção a inflação do período. 

e) Receitas da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - De 2020 a 2018 representou cerca de 3,2% do total das
receitas primárias. Ao analisar a série histórica observa-se na variação realizada de 2020/2019 (-1,2%) e 2019/2018 (-1,8%) uma tendência de
queda. O parâmetro utilizado para projetar o triênio 2022 a 2024 também foi apenas a inflação.

Tabela 2 – Previsão de Receitas Cobradas pela Secretaria Municipal de Finanças

Em milhões

Exercício IPTU ITBI ISS Taxas CIP

2021 35.110 10.205 32.584 22.126 15.776

2022 36.346 10.564 33.731 22.905 16.331

2023 37.528 10.907 34.828 23.649 16.863

2024 38.747 11.262 35.960 24.418 17.411

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

f) Receitas de Contribuições Previdenciárias - De 2018 a 2020 representou cerca de 0,4% do total das receitas primárias. A contribuição
previdenciária tem forte correlação com os valores da folha de pagamento. Ao analisar a série histórica observa-se uma variação realizada de
2020/2019 (+19,3%) e 2019/2018 (+18,1%). No caso dessa contribuição considerou-se para os anos seguintes a mesma variação da folha de
pagamento.
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g) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) – De 2018 a 2020 representou, em média, cerca de 2,5% do total das receitas primárias.
Esta receita guarda correlação direta com a despesa com pessoal, pois a maior parte dos valores retidos são decorrentes da incidência sobre a
folha de pagamento. A variação realizada de 2020/2019 (+20,3%) e 2019/2018 (+11,3%) é explicada em parte pelo reflexo direto da elevação da
folha de pagamento do período, não obstante nem todos os salários estarem acima da faixa de isenção. Além disso, houve melhoria nos processos
operacionais de retenção e aumento da incidência sobre outras despesas com fornecedores. Para o triênio 2022 a 2024 optou-se por projeção
conservadora no sentido de seguir os mesmos percentuais de incremento da despesa com pessoal, que guarda relação com o INPC.

h) Receita patrimonial (exceto aplicação financeira) – As receitas patrimoniais, exceto aplicação financeira, representam 1,7% do total das
receitas primárias. A variação realizada foi em 2020/2019 (-13,7%) e 2019/2018 (3,2%). Manteve-se para 2021 o mesmo patamar de 2020. Para o
triênio 2022 a 2024 foi considerado o efeito da inflação projetada. Vale ressaltar que na previsão das receitas patrimoniais são excluídas as receitas
decorrentes de remuneração de depósitos bancários, pois de acordo com a metodologia de apuração de resultados fiscais são receitas financeiras
que não impactam o resultado primário, porém afetam o resultado nominal. 

i) Receita de Aplicação Financeira – Tal receita não impacta o resultado primário, mas influencia o resultado nominal. Representa em média
(2018 a 2020) 2,1% do total das receitas primárias. O montante arrecadado é influenciado pelo estoque de disponibilidades de caixa ao longo do
ano e a taxa de juros.  A variação realizada de 2020/2019 (-2,1%) e 2019/2018 (+26,0%) o que mostra a dificuldade de projeção segundo uma série
histórica.  No  entanto,  considerando  o  aumento  das  receitas  totais  e  a  perspectiva  de  aplicação  dessas  disponibilidades  optou-se
conservadoramente por um aumento de 1% ao longo do triênio.

j) Cota-Parte FPM – A transferência do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) representou em média (2018 a 2020) 10,8% do total das
receitas primárias, já deduzida a contribuição para o Fundeb (20%). Da variação realizada de 2020/2019 (-3,5%) e 2019/2018 (+10,8%) não se
pode estabelecer uma tendência, mas considerando que a base de cálculo das transferências são o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) projeta-se um cenário não muito promissor dessa receita em função da redução da atividade econômica nacional. Para o
triênio de 2022 a 2024 por não existir projeções divulgadas pelo Tesouro Nacional considerou-se o efeito combinado da variação do PIB e inflação
nacional no período.
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Gráfico 1 – Evolução das Transferências do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – 2018 a 2024

                                                                                      Fonte: Secretaria de Finanças. 2021 a 2024 valores previstos. Valores deduzidos do Fundeb.

k) Cota-Parte ICMS – A transferência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) representa em média (2018 a 2020)
cerca de 13,1% do total das receitas primárias, já deduzida a contribuição para o Fundeb (20%). Da variação realizada de 2020/2019 (-8,6%) de
2019/2018  (-0,7%),  sendo  que  a  projeção  para  2021  ajustada  é  de  que  não  haja  crescimento  em  relação  a  2020.  Vale  ressaltar  que
conservadoramente não foi considerado aumento real da arrecadação, sendo projetado apenas a inflação mais o crescimento do PIB para os anos
subsequentes – de 2022 a 2024. 
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Gráfico 2 – Evolução das Transferências da Cota-Parte ICMS – 2018 a 2024

   

                                                   Fonte: Secretaria de Finanças. 2021 a 2024 em valores previstos. Valores deduzidos do Fundeb.

l) Cota-Parte IPVA – No período de 2018 a 2020 a transferência do Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) representou, em média,
cerca de 3,8% do total das receitas primárias, já deduzida a contribuição para o Fundeb (20%). Ao observar a variação realizada de 2020/2019 (-
1%) e 2019/2018 (+6,6%), constata-se uma variabilidade dos valores. A previsão 2021 é de manutenção dos valores no mesmo patamar de 2020.
Para o triênio de 2022 a 2024 por não existir  projeções divulgadas pelo Estado considerou-se um crescimento a partir  do efeito da inflação
nacional.
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Importante enfatizar que nas estimativas da receita já foram consideradas as renúncias previstas no Demonstrativo 7 do AMF,
que por sua vez também serão consideradas para a estimativa das receitas administradas, quando da elaboração da lei orçamentária
anual, na forma do artigo 12 da LRF, portanto, as metas fiscais previstas no Demonstrativo 1 do AMF já estão impactadas pelas
renúncias de receitas primárias previstas no demonstrativo 7.

3.2 Despesas primárias

No caso das principais despesas primárias os critérios foram os seguintes:

a) Pessoal – A despesa com pessoal é em geral impactada por novas contratações, crescimento vegetativo da folha, reposição de servidores
aposentados e correções salariais. A variação realizada de 2020/2019 (+2,9%) e 2019/2018 (+5,4%), bem como a projeção 2021/2020 (+5,0%)
mostram uma tendência de aumento contínuo. Nesse sentido, para o período de 2022 a 2024 foram considerados as seguintes premissas:

I - De maneira geral não foram contempladas indenizações, sentenças e DEA.
II - Referente ao ano 2021:

i) Previsões calculadas com base na média dos valores liquidados em janeiro a março de 2021;
ii) Reajuste referente ao salário-mínimo nacional anual, que impacta no complemento salarial para atingir o mínimo;

III - Referente aos anos 2022 a 2024: Reajuste de 3,5% em 2022, 3,3% em 2023 e 2024.

b) Outras Despesas Correntes -  Representa em média (2018 a 2020) 26,8% do total das despesas primárias. As variações realizadas de
2020/2019 (-11%) e 2019/2018 (-3,3%) mostram uma tendência de queda dessa rubrica. No triênio 2022 a 2024, foi adotada a variação da inflação.

c) Investimentos – No que tange aos investimentos, previu-se inicialmente um aumento de 32,9% para o ano de 2021, comparando com os
valores pagos em 2020 que contempla uma série de obras, reformas e novas responsabilidades. Os investimentos do plano foram distribuídos ao
longo dos exercícios. O influxo de receitas próprias, convênios, parcerias com órgãos internacionais e Parcerias Público Privadas permitirão a
execução desses valores. Entre 2022 a 2024, estimou-se uma elevação de 5% para 2022 e 2023 e 10% para 2024.
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Ressalta-se, contudo, que as estimativas das receitas administradas pelo município bem como as de transferências podem
sofrer influência em sua realização de acordo com o desempenho da economia ao longo do exercício, a evolução dos indicadores
financeiros, principalmente o preço do barril do petróleo e o câmbio, como também de eventuais mudanças na legislação.

3.3 Projeções de Restos a Pagar Processados

A observância dos requisitos legais para execução da despesa pública muitas vezes exige o cumprimento de cronogramas que
consomem vários meses, podendo se estender para exercícios futuros. Assim, ao final de um exercício, se a despesa empenhada
ainda não houver sido paga, seu valor será reconhecido como despesa orçamentária, e caso cumpra os requisitos da legislação, será
inscrita em restos a pagar.

A Lei  nº 4.320/1964,  em seu  artigo  36,  distingue  os  restos  a  pagar  em duas  categorias.  Se  os  bens  ou  serviços  já  se
encontrarem  devidamente  entregues  e  aceitos,  restando  apenas  serem  pagos,  a  obrigação  será  denominada  restos  a  pagar
processados. Caso a execução da despesa se encontre em qualquer outra fase, a obrigação recebe a denominação restos a pagar
não processados.

Com a mudança da metodologia  de apuração dos resultados fiscais  da ótica de liquidação para a ótica de caixa se faz
necessário projetar os montantes de restos a pagar para os próximos exercícios, pois a variação dos saldos de restos a pagar
processados  é  um  dos  itens  de  ajuste  na  compatibilização  dos  resultados  apurados  acima  e  abaixo  da  linha.  O  Manual  dos
Demonstrativos Fiscais assim explica a necessidades desse ajuste:

VARIAÇAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

Identifica a variaçao do saldo dos Restos a Pagar Processados no periodo. Este ajuste deve ser realizado tendo em vista que as despesas primárias
diminuem as disponibilidades de caixa no momento de seu pagamento. Contudo, no cálculo da DCL, os restos a pagar processados sao deduzidos das
disponibilidades de caixa, impactando o valor da divida liquida já no momento de sua inscriçao. De forma a harmonizar os resultados primários e nominal
acima da linha com a apuraçao abaixo da linha, e preciso, portanto, expurgar do resultado abaixo da linha o valor das variações no saldo de restos a
pagar processados ocorridas durante o periodo de apuraçao.
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A variaçao dos restos a pagar informada nessa linha deve ser compativel com os valores do periodo inicial e do periodo final que realmente provocaram
impacto na DC, ou seja, deve-se observar a limitaçao do impacto da deduçao dos restos a pagar processados ate o total da Disponibilidade Bruta. 

A projeção dos restos a pagar para os demais exercícios seguintes (2020 a 2023) utilizou-se como parâmetro de projeção a
média percentual dos últimos três exercícios dos restos a pagar inscritos e pagos. A tabela a seguir demonstra os valores projetados. 
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4. Dinâmica da Dívida da Dívida Consolidada Líquida (DCL)

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal a abrangência da dívida pública a ser controlada por meio das metas fiscais tem
relação direta com o conceito de Dívida Consolidada Líquida (DCL), que segundo o Manual dos Demonstrativos Fiscais do Tesouro
nacional (MDF) corresponde à Dívida Consolidada ou Fundada menos as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os
demais haveres financeiro, líquidos dos Restos a Pagar Processados. 

Segundo a LRF, Dívida Consolidada ou Fundada corresponde ao montante total  das obrigações financeiras, apurado sem
duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta  e entre  estes e as entidades da administração indireta),
assumidas:

a) pela emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); 
b)  em virtude de leis,  contratos  (dívida  contratual),  convênios ou tratados e da realização de operações de crédito,  para

amortização em prazo superior a 12 (doze) meses; 
c) pela realização de operações de crédito que, embora de prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham constado como receitas no

orçamento. 
d) com os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que

houverem sido incluídos; 
e) pela realização de operações equiparadas a operações de crédito pela LRF, para amortização em prazo superior a 12 (doze)

meses.

Não compõem a dívida consolidada para efeito de verificação do cumprimento dos limites, os precatórios judiciais emitidos
antes de 5 de maio de 2000, o passivo atuarial dos regimes próprios de previdência e a dívida contratual de PPP. De acordo com o
MDF o entendimento sobre a composição dos demais haveres financeiros engloba os valores a receber líquidos e certos (devidamente
deduzidos  dos  respectivos  ajustes  para  perdas  prováveis  reconhecidas  nos  balanços),  como  empréstimos  e  financiamentos
concedidos com retorno garantido. Não são considerados haveres financeiros:
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a) Os créditos tributários e não-tributários (exceto  os empréstimos e financiamentos concedidos)  reconhecidos segundo o
princípio da competência, por meio de variações ativas; 

b) Os valores inscritos em Dívida Ativa; 
c) Outros valores que não representem créditos a receber, tais como Estoques e contas do Ativo Imobilizado; 
d) Os adiantamentos concedidos a fornecedores de bens e serviços, a pessoal e a terceiros; 
e) Depósitos restituíveis e valores vinculados; 
f) Participações permanentes da unidade em outras entidades em forma de ações ou cotas.  

Nas  projeções  da  trajetória  da  dívida  pública  consolidada  foi  tomado  como  ponto  de  partida  o  estoque  final  da  dívida
consolidada projetado para 2020, que, por definição, será o estoque inicial de 2021. A partir daí foram projetados os fluxos de que
impactam o estoque da dívida: 

a) ingressos de operações de crédito; 
b) juros por competência; 
c) pagamento do serviço da dívida (juros e amortização). 

Para as operações de crédito levou-se em consideração o cronograma de desembolso dos financiamentos em andamento. No
caso dos parcelamentos e renegociações de dívidas as projeções consideraram uma média histórica dos fluxos que impactaram os
estoques dessas dívidas ao longo dos últimos anos.

 Houve a preocupação em compatibilizar os resultados fiscais apurados pelo confronto das receitas e despesas (fluxo – acima
da linha) com os calculados a partir da variação da dívida fiscal líquida (variação do estoque – abaixo da linha), conceito de dívida que
segundo as estatísticas fiscais é representada pela dívida consolidada líquida ajustada pelos efeitos patrimoniais decorrentes:   

a) da variação saldo restos a pagar processados; 
b) da receita de alienação de investimentos permanentes; 
c) dos passivos reconhecidos que impactem a dívida consolidada;
d) variação cambial;
e) pagamento de precatórios integrantes da dívida consolidada.
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A previsão dos pagamentos de precatórios leva em conta a proposta feita pela Secretaria Municipal de Finanças para o Tribunal

de Justiça em regime especial de pagamentos.

Demonstrativo 1 – Metas Anuais

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes,
relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem (2022) e
para os dois seguintes (2023 e 2024). Para elaboração das projeções foram considerados:

a) receitas e despesas primárias sob a ótica de caixa (vide tópico 3);
b) juros  ativos  (receitas  de  aplicações  financeiras  e  Haveres  financeiros)  e  juros  passivos  (incidentes  sobre  a  DC)  por

competência;
c) estoque da dívida consolidada;
d) haveres financeiros (disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais haveres financeiros).

O demonstrativo a seguir apresenta as metas fiscais para o triênio 2022 a 2024, sendo as metas dos dois últimos anos apenas
indicativas  da  política  fiscal  do  Município.  Para  obtenção  dos  valores  constantes  foi  utilizado  o  IPCA.  O  Quadro  demonstra  a
consolidação da capacidade de geração de superávits primários pelo município gerando um estoque de dívida líquida negativa o que
indica que os haveres financeiros continuarão maiores do que o valor projetado para a dívida consolidada. A expectativa é de que a
receita  primária  se  mantenha  estável,  principalmente  em função  da  representatividade  das  transferências  de  receitas  da  União
originárias face a receita municipal. 

A Dívida Pública Consolidada apresenta uma trajetória de diminuição da dívida consolidada em função de amortização de
dívidas junto à União e referente aos precatórios. A partir de 2022, projeta-se uma diminuição da dívida consolidada principalmente
pelo fato de não haver previsão de desembolsos de operações de crédito e continuidade do pagamento de dívidas.
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A Dívida  Consolidada  Líquida  (DCL)  acompanha  principalmente  a  trajetória  do  resultado  nominal,  com uma  projeção  de
diminuição gradativa ao longo dos próximos 3 anos. Dado que os conceitos de resultado nominal e variação de endividamento líquido
estão fortemente correlacionados, a tendência de redução da dívida líquida reflete a sequência prevista de superávits primários em
montantes superiores aos juros líquidos nominais, consequentemente superávits nominais (apurados sob o critério acima da linha). No
entanto, o principal fator da redução da DCL estará refletido no aumento das disponibilidades de caixa decorrente dos superávits
projetados.  Vale ressaltar que a DCL é um indicador importante para avaliação dos limites de endividamento público para os entes da
Federação definidos na Resolução do Senado. 

Observa-se que depois de definidas e aprovadas as metas fiscais  (resultados primário  e nominal),  o monitoramento será
realizado por meio de demonstrativo específico que integra o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO). 2 Visando à
padronização dos demonstrativos, a Secretaria do Tesouro Nacional publica periodicamente o Manual de Demonstrativos Fiscais, que
define a estrutura da demonstração para que União, Estados, DF e Municípios evidenciem, bimestralmente, o resultado primário do
período. Também é importante registrar que a apuração dos resultados fiscais far-se-ão estritamente sob o critério de caixa tanto para
as receitas como para as despesas. A apuração bimestral  se interliga com a necessidade de acompanhamento da programação
financeira e, caso a expectativa de receita reestimada a cada bimestre não comporte o cumprimento da meta de resultado primário, o
governante deverá limitar a movimentação de empenho e financeira.3

Demonstrativo 2
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
Inciso I do § 2º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

O Demonstrativo informa as metas (em valores e em percentual  da RCL) para receita (total  e primária),  despesa (total  e
primária), resultados primário e nominal, divida publica consolidada e divida consolidada liquida, para o segundo ano anterior ao ano
de referencia da LDO (por exemplo, para a LDO feita em 2021 e se referindo ao exercicio de 2022, será avaliado o cumprimento das

2 LRF, art. 53, inciso III.

3 LRF, art. 9.
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metas relativas ao exercicio de 2020, que e o exercicio anterior ao da elaboraçao da LDO). Segundo o Manual dos Demonstrativos
Fiscais alguns fatores, tais como o cenário macroeconomico, o desempenho das empresas estatais, as taxas de cambio e de inflaçao,
devem ser motivo de explanaçao a respeito dos resultados obtidos. 

Assim, a principal finalidade é a de estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício
financeiro de 2020, incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como metas. Para o
cálculo  do Resultado Primário  utiliza-se  a metodologia  acima da linha,  isto  e,  o  confronto das Receitas Primárias (I)  menos as
Despesas Primárias (II) e indica se os niveis de gastos orçamentários sao compativeis com sua arrecadaçao, ou seja, se as Receitas
Primárias sao capazes de suportar as Despesas Primárias.

O valor da Divida Publica Consolidada corresponde ao total apurado:

a) das obrigações financeiras do ente da Federaçao, inclusive as decorrentes de emissao de titulos, assumidas em virtude  
de leis, contratos, convenios ou tratados;
b)  das  obrigações  financeiras  do ente  da Federaçao,  assumidas  em virtude da  realizaçao  de  operações de  credito  para
amortizaçao em prazo superior a doze meses, ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas
no orçamento;
c) dos precatorios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e nao pagos durante a execuçao do orçamento em que
houverem sido incluidos.

Já a Divida Consolidada Liquida (DCL) segundo a LRF corresponde à divida publica consolidada, deduzidos os valores que
compreendem o ativo disponivel e os haveres financeiros, liquidos dos Restos a Pagar Processados.
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Demonstrativo 3
Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
§ 2º, inciso II, do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

O objetivo do Demonstrativo é dar transparência às informações sobre as metas fiscais dos três exercícios anteriores e dos três
exercícios seguintes, para uma melhor avaliação da política fiscal do ente federativo, de forma a permitir a análise da política fiscal em
uma linha do tempo, combinando execução passada e perspectivas futuras, validando a consistência dessas últimas. A fim de gerar
maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados a preços correntes e constantes. Vale ressaltar que
para avaliação de consistência deve-se levar em consideração que a partir de 2019 a metodologia de projeção considerou os valores
sob a ótica de caixa, enquanto nos anos anteriores o critério é o de despesa liquidada. 

Os critérios utilizados para as projeções do triênio 2022 a 2024 estão apresentados e detalhados no tópico “Metodologia de
Cálculo”, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal que a obrigatoriedade de os demonstrativos de metas serem instruídos
com a memória e metodologia de cálculo, objetivando demonstrar como tais valores foram obtidos.
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Demonstrativo 4
Evolução do Patrimônio Líquido
§ 2º, inciso III, do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

O Patrimônio Líquido (PL) reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida do Município, ou seja, representa a

diferença  entre  o  “Ativo  Real”  e  o  “Passivo  Real”.  Integram o  patrimônio  líquido:  patrimônio/capital  social,  reservas,  resultados

acumulados e outros desdobramentos do saldo patrimonial. Conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP),

as contas que compõem o PL são as seguintes: 

a) Patrimônio/Capital Social: Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais 

entidades da administração indireta. 

b)  Reservas: Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado, as reservas constituídas com

parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas e as demais reservas, inclusive aquelas que terão seus saldos

realizados por terem sido extintas pela legislação. 
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c) Resultados Acumulados: Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou

déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os

efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos

subsequentes, integra a conta Resultados Acumulados. 

O Patrimônio Líquido de Nova Friburgo vem apresentando aumento ao longo dos três exercícios em análise. Quando 

comparados os exercícios de 2019/2018, o aumento do PL foi de 6,1%. E quando comparados os exercícios de 2020/2019, o aumento 

foi de 3,5% conforme demonstrativo:
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Demonstrativo 7
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
§ 2º, inciso V, do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

O Demonstrativo tem por objetivo dar transparência às renúncias de receita previstas no projeto de LDO, para uma melhor
avaliação do seu impacto nas metas fiscais fixadas, além de orientar a elaboração da LOA considerando o montante das renúncias
fiscais concedidas. Apesar de esse demonstrativo ter por base legal o art. 4°, § 2°, inciso V, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
ele  visa  a dar  transparência  também ao cumprimento  dos requisitos exigidos para  a  concessão ou ampliação de benefícios de
natureza tributária dispostos no art. 14 da LRF, que estabelece: 

A concessão ou ampliação de incentivo  ou benefício  de natureza tributária  da qual  decorra  renúncia  de receita  deve estar  acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na LDO e a
pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não
afetará as metas fiscais previstas no anexo próprio da LDO; 

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Para realização das estimativas de renúncia foram realizadas pesquisas no sistema de controle do crédito tributário relativas ao
ano base de 2021 e projetado os valores para o triênio 2022 a 2024. Utilizou-se como índice de atualização o IPCA conforme tabela de
parâmetros macroeconômicos e um critério de redução da isenção de IPTU e TCLD em base histórica para os imóveis interditados
pela Defesa Civil.
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Demonstrativo 8
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado  
§ 2º, inciso V, do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

O conceito de Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado (DOCC) foi instituido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no

art. 17, conceituando-a como Despesa Corrente derivada de Lei, Medida Provisoria ou Ato Administrativo Normativo que fixem para o

Ente a obrigaçao legal de sua execuçao por um periodo superior a dois exercicios. É considerado aumento de despesa, a prorrogaçao

da DOCC criada por prazo determinado.

Numa clara preocupação com o equilíbrio intertemporal, que deve garantir que despesas continuadas sejam financiadas com

receitas permanentes, a LRF estabelece que os atos que criarem ou aumentarem as DOCC deverao ser instruidos com a estimativa

de impacto orçamentário-financeiro no exercicio em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e demonstrar a origem dos

recursos para seu custeio. Tambem deve haver a comprovaçao de que a despesa criada ou aumentada nao afetará as metas de

resultados fiscais previstas no § 1o do art. 4o da LRF e seus efeitos financeiros nos periodos seguintes devem ser compensados pelo

aumento permanente de receita ou pela reduçao permanente de despesas. As DOCC nao serao executadas antes da implementaçao

de tais medidas.

A estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado é um requisito introduzido pela Lei

Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O aumento permanente de receita é definido

como aquele proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo ou majoração ou criação de tributo ou contribuição

(§ 3o do art. 17 da LRF). Além de medidas específicas descritas a seguir, considera-se como ampliação da base de cálculo nesta
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estimativa a expectativa  de crescimento real  da atividade econômica,  mensurada pela expansão marginal  da arrecadação a ser

provocada isoladamente pelo efeito quantidade sobre a arrecadação ajustada e devidamente atualizada pelos efeitos legislação. 

Desse modo, para estimar o aumento permanente de receita primeiro se identificaram as receitas permanentes e as despesas

continuadas para os exercícios de 2021 e 2022. Com base nas projeções de receitas e despesas detalhadas no item 3 deste Anexo de

Metas foi calculada a margem de expansão pela diferença entre o aumento permanente de receita e as novas DOCC.
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Anexo de Riscos Fiscais

(Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000)

ARF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

O § 3º do art. 4º da LRF, transcrito a seguir, determina o que a LDO deverá conter no Anexo de Riscos Fiscais (ARF). 

“§ 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar
as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.”

33

02/07/2021 Ano III | Edição nº651 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

	Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

85/105



Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
www.pmnf.rj.gov.br | Av. Alberto Braune, 225 – Centro Nova Friburgo, RJ | Tel.: (22) 2525-9100

IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito

O ARF seguiu as regras, estrutura, conceitos e premissas estabelecidas no Manual dos Demonstrativos Fiscais (MDF) publicado
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que assim define riscos fiscais:

Riscos Fiscais podem ser conceituados como a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas,
eventos  estes  resultantes  da realização  das  ações previstas  no programa de  trabalho  para  o  exercício  ou decorrentes  das  metas  de  resultados,
correspondendo, assim, aos riscos provenientes das obrigações financeiras do governo. 

É importante ressaltar que riscos repetitivos deixam de ser riscos, devendo ser tratadas no âmbito do planejamento, ou seja, devem ser incluídas como
ações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do ente federativo.
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2022

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

ORGÃO: SECERATRIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOA – 2021 RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2022

ART. 45 DA LRF OBRAS CONSERVAÇÃO EM EXECUÇÃO OBRAS CONSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA

2376 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS CONTÍNUO - -  R$         682.892,32 8 Km  R$                    346.830,00 - -  R$         706.930,13 9 Km

2079  CONSERVAR OS LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTÍNUO - -  R$         921.827,77 3.000 logradouros conservados  R$                    451.850,00 - -  R$         954.276,11 3.200 logradouros conservados

2080  CONSERVAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS CONTÍNUO - -  R$         254.000,00 1 UNIDADE  R$                                    -   - -  R$         262.940,80 1 UNIDADE

2251 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À FRIO CONTÍNUO - -  R$     1.530.300,00 10 Km  R$                      97.500,00 - -  R$     1.584.166,56 12 Km

1106 ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ 2021  R$                      831.255,16 100% - -  R$                    831.255,16 - - - -

1053 INFRAESTRUTURA URBANA 2021  R$                   3.599.236,13 100% - -  R$                 2.916.140,14 - - - -

1028 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 2021  R$                      416.125,91 100% - - R$ 416.125,91 - - - -

1029 OBRAS DE DRENAGEM 2021  R$                      208.848,99 100% - - R$ 46.198,48 - - - -
 , 

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

ORGÃO: SECERATRIA MUNICIPAL DE ESPORTES

LOA – 2021 RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2022

ART. 45 DA LRF OBRAS CONSERVAÇÃO EM EXECUÇÃO OBRAS CONSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA

2083 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE E LAZER NI  R$                   2.831.001,00 2 EQUIPAMENTOS - -  R$                                    -   1.415.500,50 100% - -

2084 CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTÍNUO - -  R$           29.000,00 30%  R$                      29.000,00 - -  R$           30.020,80 45%

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

ORGÃO: SECERATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOA – 2021 RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2022

ART. 45 DA LRF OBRAS CONSERVAÇÃO EM EXECUÇÃO OBRAS CONSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA

2335 CONSTRUIR, MODERNIZAR E REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES NI  R$                   9.352.000,00 10% DAS ESCOLAS - -  R$                 1.169.342,51 - - - -

2334 CONSERVAR AS UNIDADES ESCOLARES CONTÍNUO - -  R$         834.197,50  R$                    278.065,83 - -  R$         863.561,25 4% DAS ESCOLA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

ORGÃO: SECERATRIA MUNICIPAL DE CULTURA

LOA – 2021 RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2022

ART. 45 DA LRF OBRAS CONSERVAÇÃO EM EXECUÇÃO OBRAS CONSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA

2080 CONSERVAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS CONTÍNUO - -  R$             7.771,00 1 UNIDADE  R$                         7.771,00 - -  R$             8.044,54 1 UNIDADE

2120 MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL CONTÍNUO - -  R$         501.208,66 1 UNIDADE  R$                      28.184,94 - -  R$         518.851,20 1 UNIDADE

2230 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES UNIFICADOS DAS ARTES (CEU) CONTÍNUO - -  R$         279.137,50 1 UNIDADE  R$                      52.737,34 - -  R$         288.963,14 1 UNIDADE

2118 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTÍNUO - -  R$           37.180,00 1 UNIDADE  R$                                    -   - -  R$           38.488,74 1 UNIDADE

2121 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTES CONTÍNUO - -  R$             5.000,00 1 UNIDADE  R$                         5.000,00 - -  R$             5.176,00 1 UNIDADE

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

ORGÃO: SECERATRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

LOA – 2021 RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2022

ART. 45 DA LRF OBRAS CONSERVAÇÃO EM EXECUÇÃO OBRAS CONSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA

2067 MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS, PONTES E GALHOS CONTÍNUO - -  R$         165.000,00 1,5 Km  R$                      49.500,00 - -  R$         170.808,00 1,7 Km
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LOA – 2021 RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2022

ART. 45 DA LRF OBRAS CONSERVAÇÃO EM EXECUÇÃO OBRAS CONSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA
CÓDIGO 

PROJETO/A
TIVIDADE

DATA FINAL 
PROJETO

VALOR DO PROJETO EM 
REAIS

VALOR DO PROJETO EM 
REAIS

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO: SECERATRIA MUNICIPAL DE SAUDE

LOA – 2021 RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2022

ART. 45 DA LRF OBRAS CONSERVAÇÃO EM EXECUÇÃO OBRAS CONSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA

1108 CONSTRUIR, ADEQUAR E REQUALIFICARAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 2021  R$                      918.714,19 100% - -  R$                    176.931,45 - - - -

2190 ADEQUAR, REVITALIZAR E CONSERVAR O HOSPITAL MATERNIDADE CONTÍNUO - -  R$         406.213,15 1 UNIDADE  R$                      40.621,32 - -  R$         420.511,85 1 UNIDADE

2317 ADEQUAR, REVITALIZAR E CONSERVAR O HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ CONTÍNUO - -  R$           90.050,00 1 UNIDADE  R$                      13.507,50 - -  R$           93.219,76 1 UNIDADE

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

ORGÃO: MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

LOA – 2021 RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2022

ART. 45 DA LRF OBRAS CONSERVAÇÃO EM EXECUÇÃO OBRAS CONSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA VALOR EM REAIS META FÍSICA

2275 ADEQUAR OS LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA MELHORAR A MOBILIDADE URBANA CONTÍNUO - -  R$         288.821,00 50%  R$                    144.410,50 - - 144.410,50 100%

2361 MANUTENÇÃO DA MALHA CICLOVIARIA CONTÍNUO 270.000,00 1 UNIDADE  R$                    202.500,00 - -  R$         279.504,00 1 UNIDADE

NI NÃO INICIADO/CONTRATADO

FONTE: LOA-2021
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