
ORÇAMENTO OPERACIONAL  
EXERCÍCIOS FISCAIS 2023-2027

PROGRAMA FINANCEIRO  
EXERCÍCIOS FISCAIS 2023-2028

INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURAS E ESPAÇOS PÚBLICOS
Infraestruturas e espaços seguros, limpos e prontos a serem usados emergiram como uma prioridade comum 
nas mais de 20 sessões de envolvimento da comunidade com mais de 500 residentes, incluindo funcionários 
municipais, realizadas como parte do processo orçamental deste ano.  Esse processo foi uma parte essencial da 
formulação do Orçamento Operacional - que financia o serviço diário e é coordenado com o Orçamento Financeiro 
- que financia investimentos em longo prazo em termos físicos, como edifícios, estradas e infraestruturas.  
Com base no que ouvimos nessas sessões o Orçamento Operacional e Financeiro para o FY23 investe em 
infraestruturas e espaços públicos para torná-los mais seguros, limpos e prontos a serem usados nos bairros que 
mais precisam.

DESTAQUES DOS GASTOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS

BIBLIOTECAS
 INVESTIMENTO OPERACIONAL: 

O Plano do FY23-27 inclui $9,8 milhões adicionais por ano ($48 milhões ao longo do 
Plano) para garantir que todos os polos têm colaboradores suficientes para oferecer um 
serviço estável de cinco dias aos habitantes de Filadélfia, aumentando o investimento 
operacional total para a Biblioteca Gratuita para $285 milhões durante cinco anos. 

 INVESTIMENTO FINANCEIRO: 
Estão orçamentados $2,5 milhões no FY23 para a Biblioteca Gratuita para fazer 
melhorias na biblioteca central e nos polos em toda a cidade.

PARQUES E CENTROS RECREATIVOS: 
 INVESTIMENTO OPERACIONAL: 

O Plano de Cinco Anos do FY23-FY27 investe $2,8 milhões ($ 11 milhões ao longo da vida do 
plano) em novo financiamento nos Parques e Recreação (PPR) de Filadélfia. O gasto ajudará os 
PPR a tornar seus espaços e programas seguros, limpos e prontos a serem usados nos bairros 
onde é mais necessário. 

 INVESTIMENTO FINANCEIRO: 
A Cidade continuará cumprindo a promessa da iniciativa de Reconstrução - tornada possível 
devido ao Imposto sobre as Bebidas de Filadélfia. Através da iniciativa de Reconstrução, o 
Programa Financeiro inclui $21 milhões para melhorar parques, centros recreativos, parques 
infantis e bibliotecas para a próxima geração de habitantes de Filadélfia. 

A Cidade também investirá $20M no PARQUE FDR - o plano é o primeiro do gênero na Filadélfia, 
incorporando projeções sobre alterações climáticas e resiliência climática para se tornar uma 
peça central de recreação, arte, ecologia e design. Este investimento inclui a construção da 
Pattison Plaza e do Pattison Athletic Complex.

Durante a pandemia da COVID-19, as bibliotecas, parques e centros recreativos da Cidade se tornaram novas 
formas de refúgios porque os residentes e os visitantes - muitos dos quais crianças - confiavam nas bibliotecas, 
centros, pistas, parques e parques infantis para se encontrarem com outras pessoas de forma segura.
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RUAS
 INVESTIMENTO OPERACIONAL: 

• O Departamento de Ruas receberá $1,5 milhão de novo financiamento no FY23 para 
adicionar equipes especializadas da Cidade para construir rampas segundo a ADA, 
como uma abordagem econômica para cumprir as obrigações de acessibilidade para 
todos da Cidade.

• O programa de varrimento das ruas se expandirá para 8 novos bairros, no total de 14.

• A Cidade está investindo $2 milhões para criar equipes adicionais para responder ao 
despejo ilegal de lixo.

• Estes investimentos serão acompanhados por um investimento de $7 milhões para 
manter a iniciativa de limpeza do corredor comercial Taking Care of Business no FY23.

 INVESTIMENTO FINANCEIRO: 
• $27M para Repavimentação da Rua e Reconstrução e Rampas ADA no FY23 e $173 ao 

longo da duração do Programa Financeiro.

• O Orçamento Financeiro do FY23 aloca $2,1 milhões para melhorias do controle do 
tráfego, apoiando a iniciativa Vision Zero, para tornar as ruas da cidade mais seguras 
para todos os usuários.

O Orçamento FY23 inclui investimentos significativos em ruas limpas, seguras e acessíveis.
RUAS LIMPAS, SEGURAS E ACESSÍVEIS:

ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA IIJA:
A Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) federal fornecerá fundos à Cidade para investir em 
transportes, infraestruturas e energia limpa.

 INVESTIMENTO OPERACIONAL: 
O orçamento FY23 oferece $20M de apoio operacional em 12 departamentos para 
realizar a manutenção e modernizar as infraestruturas, apoiando a Infrastructure 
Investment and Jobs Act (IIJA).  Estes fundos ajudarão a garantir que a Cidade tem a 
capacidade de se candidatar e implementar eficientemente o financiamento da Lei.

 INVESTIMENTO FINANCEIRO: 
O Orçamento Financeiro FY23 inclui $60 milhões para fundos correspondentes locais 
necessários para obter fundos federais da IIJA.

Para saber mais sobre os Orçamentos Financeiros e Operacionais da Cidade de 
Filadélfia visite www.phila.gov/finance

http://www.phila.gov/finance

