
 

ORÇAMENTO OPERACIONAL  
EXERCÍCIOS FISCAIS 2023-2027

PROGRAMA FINANCEIRO  
EXERCÍCIOS FISCAIS 2023-2028

PLANO 
ESTRATÉGICO E  
FINANCEIRO DE

          ANOS5
O sexto orçamento do Mayor Kenney apoia Igualdade na Saúde para Todos, Educação de Qualidade para Todos, 
uma Filadélfia mais Segura e Justa, Crescimento Inclusivo e Bairros Prósperos e Governo Diverso, Inclusivo, 
Eficiente e Eficaz. O Plano FY23-27 foca em prestar serviços essenciais, manter a saúde fiscal em longo prazo da 
Cidade, reduzir as desigualdades raciais e promover resultados equitativos para todos os habitantes de Filadélfia. 

 ESTATÍSTICAS FY23
 $5,51B RECEITAS DO FUNDO GERAL

 $5,61B GASTOS DO FUNDO GERAL

 $152,8 M SALDO DO FUNDO GERAL = 2,98% DAS RECEITAS

 $181M EM NOVO EMPRÉSTIMO APOIADO POR IMPOSTOS PARA 
PROJETOS FINANCEIROS

NOVOS INVESTIMENTOS PARA UMA RECUPERAÇÃO JUSTA:

A Administração Kenny está empenhada em garantir uma recuperação justa 
da pandemia. Esse empenho é demonstrado pelos seguintes investimentos:

COMUNIDADES LIMPAS E SEGURAS incluindo varrimento das ruas e 
limpeza do corredor comercial, pavimentação das ruas, melhoria das 
vitrinas e subsídios para ações de segurança, fundos para demolições e 
novo financiamento maior para programas de combate à violência.

 EDUCAÇÃO incluindo mais PHLpreK, Escolas Comunitárias e programas 
Extraescolares e maior financiamento do Distrito Escolar de Filadélfia e da 
Faculdade Comunitária de Filadélfia. 

 ALÍVIO FISCAL Não há aumento de alíquota na proposta de orçamento. 
Se as autuações do imposto predial são maiores do que o esperado, vamos 
explorar alívio e reforma.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA EQUIPE DE TRABALHO 
incluindo $2M para o Projeto Piloto da Iniciativa de Desenvolvimento 
e Emprego Rápidos (READI), um modelo da equipe de trabalho de 
intervenção em caso de violência, e $3M para Desenvolvimento da Equipe 
de Trabalho. 

 

INVESTIMENTOS 
NOVOS E EXPANDIDOS 

FY23 

$184M
PARA REDUZIR E PREVENIR 

A VIOLÊNCIA

$389M 
DE INVESTIMENTO NA 

EDUCAÇÃO PARA PHLPREK, 
ESCOLAS COMUNITÁRIAS, 

DISTRITO ESCOLAR, CCP, BOLSA 
DE ESTUDO OCTAVIUS CATTO E

EDUCAÇÃO DE ADULTOS..  
ESTE FINANCIAMENTO É SOMADO 
AO DINHEIRO DO IMPOSTO LOCAL 
QUE PASSA DIRETAMENTE PARA O 

DISTRITO ESCOLAR.

$20M
EM APOIO OPERACIONAL 

PARA GARANTIR QUE A 
CIDADE SE PODE CANDIDATAR, 

RECEBER E IMPLEMENTAR 
PROJETOS FINANCIADOS PELA 

INFRASTRUCTURE INVESTMENT 
JOBS ACT (IIJA) E 

$60M
PARA SUBSÍDIOS 

CORRESPONDENTES DE CAPITAL 
LOCAIS

Estes investimentos não teriam sido possíveis sem os fundos de alívio 
do Plano de Resgate Americano (ARP) de $1,4 bilhão que a Cidade está 
recebendo para compensar as receitas perdidas durante a pandemia.  Esse 
financiamento federal, que ajudou a eliminar uma lacuna projetada de $1,5 
bilhão, significou que a Cidade não teve de fazer mais cortes dolorosos 
nem aumentar os impostos.  Com estes fundos, a Cidade pode continuar 
prestando serviços essenciais e respostas à pandemia, evitar layoffs, 
recuperar um pequeno saldo de fundos para ajudar em futuras perturbações 
e fazer investimentos estratégicos, conforme descrito acima, para ajudar a 
tirar os habitantes da Filadélfia da pobreza.



$5,511 BILHÕES

RECEITAS DO FY23: DE ONDE VEM O DINHEIRO

DESTAQUES DA RECEITA

$335M no Alívio do Plano de 
Resgate da América. Preenche a 
lacuna do orçamento previsto e 
apoia as recuperações do serviço 
e novos investimentos.

 Sem aumentos da taxa fiscal

 Taxa Fiscal Salarial mais baixa 
em décadas

$5,612 BILHÕES

DESTAQUES DOS GASTOS

 $12,3M de novos gastos em 
serviços para os sem-abrigo

  $24,8M para o Fundo Fiduciário 
de Habitação

 $9,8M de aumento para obter 
um serviço estável de cinco dias 
em todos os polos da biblioteca 
da Cidade

  $5,6M de aumentos para 
Parques e Recreação

OBRIGAÇÕES DO FY23: PARA ONDE VAI O DINHEIRO

Salários e Lucros Líquidos

Fundo Geral do FY23: Receitas Fiscais Locais Propostas

Conta da Cidade PICA
Imposto sobre o Imobiliário  
(Quota da Cidade) 

BIRT

Imposto sobre Transferências de Imóveis

Imposto sobre as Vendas

Imposto sobre as Bebidas

Outros Impostos

Receitas Locais excluindo Impostos

Agências Locais

Outros Fundos da Cidade

Folha de Pagamentos

Fundo Geral do FY23: Gastos Fiscais Locais Propostos

Outros Benefícios do Funcionário

Pensão

Serviços Contratuais

Serviço de Dívida

Contribuições e Indenizações

Materiais, Suprimentos e Equipamento

Pagamentos a outros Fundos

Provisão sobre Obrigações Trabalhistas

Reserva em caso de Pandemia/Recessão

Apoio Estatal

Total

(EM MILHÕES)

Apoio Federal

Total

(EM MILHÕES)

(% DAS RECEITAS)

(% DOS GASTOS)

1.682

561

760

611

300

278

78

135

373

65

401

231

36

5.511

30,5%

10,2%

13,8%

11,1%

5,4%

5,0%

1,4%

2,4%

6,8%

1,2%

7,3%

1,4%

0,7%

100%

2.040

761

843

1.167

194

386

124

63

11

20

5.612

36,4%

13,6%

15,0%

20,8%

3,5%

6,9%

2,2%

1,1%

0,2%

0,4%

100%



COMPROMISSOS DO MAYOR KENNEY

UMA FILADÉLFIA MAIS 
SEGURA E JUSTA

 $12M de aumento dos fundos para o programa 
Subsídios de Expansão da Comunidade, para um total no 
FY23 de $22M para expandir iniciativas de prevenção da 
violência

 $2M para expandir os Programas de Intervenção em 
caso de Crise na Comunidade (CCIP) e os programas de 
Intervenção em caso de Violência de Grupo (GVI) para um 
total de $10.3M no FY23

 $1,5M de novos gastos para o programa de 
estabilização e manutenção de lotes vazios

 $515.000 para atualizações no escritório de ciência 
forense

Investimentos para oferecer melhores oportunidades, 
serviços sociais e serviços sobre a qualidade de vida a 
pessoas e comunidades sob um grande risco, fornecer 
consequências da aplicação da lei rápidas e previsíveis 
para aqueles envolvidos em violência que não querem 
ajuda e trabalhar sempre com um envolvimento 
autêntico da comunidade para aumentar a resiliência em 
longo prazo.

EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE PARA TODOS

 $14M de aumento no último ano e $104M de 
aumento desde o início da Administração para um 
total de $269,9M no financiamento do Distrito Escolar 
de Filadélfia no FY23

  $2M de novos gastos para um total de $50M no 
financiamento da Faculdade Comunitária de Filadélfia 
no FY23.  Isto além de um aumento de $20M desde o 
início da Administração.

  300 novas vagas na PHLpreK para um total de 
4.300 vagas no FY23 e 3 novas Escolas Comunitárias 
para um total de 20. 

Investimentos que dão prioridade à educação de 
qualidade de crianças, jovens e adultos para apoiar 
uma recuperação mais rápida e justa e quebrar o ciclo 
intergeracional de pobreza.  

IGUALDADE NA SAÚDE
PARA TODOS

  $12,3M de novos gastos em serviços para os sem-
abrigo

  $5.1M para apoiar um aumento dos serviços de 
apoio em Kensington

  $462.000 para expandir o programa Eliminação de 
Chumbo nas Habitações

Investimentos para construir uma cidade próspera que 
garante a saúde de todas as comunidades, elimina 
disparidades e protege os residentes de ameaças que 
causam doenças e ferimentos.

ECONOMIA INCLUSIVA E 
BAIRROS PRÓSPEROS

  $9,8M de aumento nos fundos para obter um 
serviço estável de cinco dias em todos os polos da 
biblioteca da Cidade

  $2M em novos gastos para combater o despejo 
ilegal de lixo

  $750,000 para um Plano de Esporte para Jovens 
em nível de Cidade

  $175.000 em gastos adicionais para o programa 
Color Me Back Same Day Pay e Justiça Restaurativa 
no Mural Arts

Investimentos que apoiam uma economia dinâmica 
e diversa que oferece oportunidades a todos seus 
residentes e bairros.

GOVERNO DIVERSO, 
INCLUSIVO, 
EFICIENTE E EFICAZ

 $275.000 de novos gastos para treinamento sobre justiça racial 

 $224.000 de novo financiamento para promover a diversidade no recrutamento

 $100.000 para lançar o projeto de pesquisa Vozes de Filadélfia para obter opiniões de residentes de forma equitativa

Investimentos para garantir estabilidade financeira, acelerar uma 
maior eficiência e modernização dos serviços e acesso na sequência da 
pandemia global, diversificar mais sua equipe de trabalho e contratos e 
adotar uma lente de justiça racial nas políticas e serviços da Cidade. 



EXERCÍCIO FISCAL 2023-2028 
PROGRAMA FINANCEIRO

PRINCIPAIS PROJETOS
  PARQUE FDR: A Cidade, em conjunto com o Departamento de Parques e Recreação, dedicará $20 milhões no 

FY23 às Melhorias do Plano Principal do Parque Franklin Delano Roosevelt que apoiarão melhorias no edifício 
e no local para este projeto de transformação. Este investimento assinala o compromisso da Cidade de tornar 
o Parque FDR um espaço seguro e útil para as diversas comunidades circundantes, acessível a todos os que o 
visitam e resistente às condições climáticas, para as gerações futuras. 

  PAVIMENTAÇÃO: Como nos anos anteriores, o maior investimento no Programa de Seis Anos, $173 milhões, 
apoiará a reconstrução e repavimentação, incluindo a instalação de rampas segundo a ADA.

  BIBLIOTECA GRATUITA: Estão orçamentados $2,5 milhões no FY23 para a Biblioteca Gratuita para fazer 
melhorias na biblioteca central e nos polos em toda a cidade. $1 milhão deste financiamento está dedicado ao 
programa de Reconstrução.

No Exercício Fiscal de 2023, a Cidade de Filadélfia alocará $181M para fazer melhorias nas instalações da comunidade (como 
parques e bibliotecas), outros edifícios públicos (como escritórios e quartéis dos bombeiros), grandes ferramentas necessárias 
para prestar serviços à Cidade (como sistemas informáticos e caminhões de lixo) e grandes investimentos em infraestruturas. 
Além disso, serão realocados $60 milhões em fundos previamente autorizados para correspondências locais necessárias para 
obter fundos federais da Lei de Empregos e Investimento em Infraestruturas.

Aplicando os novos $181 milhões, a Cidade autorizará o gasto de até $3,84B em Projetos financeiros usando fundos de anos 
anteriores, fundos federais, estatais e de empresas autossustentáveis (ou seja, o Departamento de Águas e Aeroporto) e outras 
fontes no FY23. Durante seis anos, a Cidade alocará $1B em novos empréstimos como parte do gasto total de $10,99B para 
realizar a manutenção e modernizar as infraestruturas existentes e desenvolver novas instalações.

$14M 
VEÍCULOS (COMO 

COMPACTADORES DE LIXO 
E CARROS DE BOMBEIROS)

$16M 
PENN’S LANDING

(PROJETO DE 
NIVELAMENTO DA I-95)

 $27M 
REPAVIMENTAÇÃO DA 

RUA E RECONSTRUÇÃO 
E RAMPAS ADA

$20M 
PARQUE FDR

$16M 
NOVO SISTEMA DE 
CONTABILIDADE E 

AQUISIÇÕES 

EM RESUMO: DESTAQUES DO INVESTIMENTO DO FY23


