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Anexo I 

 
Indicadores de desempenho e/ou entregáveis  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

 
 

Indicadores Unidade de Medida Period. Meta 2021 

Arrecadação de Tributos Administrados 
pela Receita Municipal Reais Mensal R$ 2,348 bi 

Déficit Anual Projetado do Fluxo de 
Caixa do Tesouro Municipal 

Reais Anual R$ 0,00 

Rating A na Classificação de 
Capacidade de Pagamento - CAPAG 
da Secretaria do Tesouro Nacional - 
STN 

Classificação Anual A 

Indisponibilidade Financeira do Vínculo 
01 (Tesouro) 

Reais Anual -R$ 129,342 mi 

 

 

PREVIMPA 
 

Indicadores Unidade de Medida Period. Meta 2021 

Benchmark da Carteira de 
Investimentos do Regime 

Previdenciário 
Percentual Quadrimestral 100% 

Certificação no Programa Pro Gestão 
Previdenciária – Ministério da 
Economia 

Nível Anual Nível I 

Tempo Médio de Concessão de 
Aposentadoria 

Dias Mensal 100 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

 

Entregáveis Descrição 

IPTU – suspender os próximos 
aumentos 

Realizar estudo e analisar o cancelamento dos futuros aumentos 
decorrentes da revisão da Planta Genérica de Valores. 

IPTU não residencial - reduzir a 
alíquota 

Estudar a possibilidade de redução das alíquotas. 

Custo Zero de Alugueis na SMF 
Reestruturar o ambiente físico de trabalho da SMF no edifício José 
Montauri, com o objetivo de permitir a entrega dos imóveis locados 
pela SMF. 

Modernização dos Sistemas 
Fazendários 

Desenvolver sistemas para facilitar as atividades fazendárias, 
agilizando o acesso do cidadão e prestadores de serviços. 

Desburocratizar as atividades e serviços prestados pela SMF, 
aumentando a efetividade da arrecadação.  

Modernização da legislação (LRFM, 
Prev. Complementar, Desvinculação 
de Fundos) 

Implementar a lei de Responsabilidade Fiscal, a Previdência 
Complementar e readequar os fundos públicos com a 
desvinculação de uma parte das receitas, visando melhorar o fluxo 
de caixa e mantendo o nível da nota técnica do STN em liquidez. 

Aerolevantamento – IPTU Atualizar o cadastro imobiliário visando realizar a correta tributação 
de IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo. 

 

 

PREVIMPA 

 

Entregáveis Descrição 

Desenvolvimento de Sistemas de 
Gestão Previdenciária 

Adquirir um software de gestão previdenciária de modo a 
automatizar o processo de análise e concessão dos benefícios de 
pensão e aposentadoria, integrar com os demais sistemas 
existentes, e assim reduzir o prazo médio de concessão de 
aposentadoria e pensão e o risco de pagamento indevido. Também 
possibilitar a emissão de relatórios e de auditoria de valores pagos. 

Implementação da Prova de Vida aos 
Aposentados 

Realizar anualmente a prova de vida de todos os aposentados da 
Autarquia, diminuindo a possibilidade de pagamento indevido e/ou 
reduzindo o prazo de pagamento indevido, através de sistema 
informatizado de reconhecimento facial. 
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Anexo II 
 

 Projetos Prioritários de Governo 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

 

Projetos Prioritários Escopo reduzido 

Implantar o Programa 
RecuperaPOA 

Implantar programa para refinanciamento de dívidas dos 
contribuintes. 

 

 

 

PREVIMPA 

 

Projetos Prioritários Escopo reduzido 

Reforma da Previdência 
Municipal 

Aprovar na Câmara Municipal a reforma da Previdência 
Municipal, que visa suavizar o custo de transição entre o 
regime de repartição simples e de capitalização. 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Os Projetos Prioritários e as Entregas serão Planejados e Replanejados até mês de julho 

de 2021, e, após esse período, faremos um aditivo contratual onde constarão nos anexos as 

entregas previstas para o ano de 2021. 
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Anexo III 

 

 Compromissos de eficiência na gestão, economia no custeio; 

execução de ações de sustentabilidade ambiental. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

 

PREVIMPA 

 

 

 

Compromissos de Gestão 

 

- Implantar ações de sustentabilidade ambiental, econômica e social, em conformidade às ações e metas do 
Plano de Logística Sustentável. 

 

- Concluir a análise do passivo de atos normativos disponibilizados ao órgão, em consonância às ações e metas 

do Projeto de Revisão Normativa. 

 

- Reduzir os gastos com imóveis locados buscando alternativas a esses contratos. 

 

- Garantir a execução dos recursos captados, objetivando a plena execução sem perda de recursos.  

 

- Atender às demandas do Cidadão e dos Órgãos de Controle Interno e Externo, disponibilizando a totalidade dos 
dados públicos, com exceção dos sensíveis, nos prazos estabelecidos, de forma efetiva e transparente.  
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