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LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2016 
 

Órgão: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Unidade: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Função: Legislativa 

Objetivo: Equipar a Câmara Municipal com meios materiais e recursos 
tecnológicos para o exercício de suas atividades legislativas e seu poder de 
fiscalização sobre a Administração Pública. 

 
 

DIRETRIZES COM VISTA AO ORÇAMENTO DE 2016 

AÇÃO PROGRAMADA META 

- Dar continuidade ao desenvolvimento do 
programa de modernização das atividades 
legislativas e administrativas e dar-lhes 
transparência e divulgação, fortalecendo a 
imagem da Câmara Municipal junto à 
Sociedade Carioca. 

- Modernização e acompanhamento da 
evolução tecnológica da área da plataforma 
computacional, objetivando maior eficiência, 
agilidade, racionalidade e transparência dos 
trabalhos legislativos e administrativos; 

 

- Democratizar, difundir e dar publicidade às 
atividades legislativas e administrativas da 
CMRJ; 

 

- Desenvolvimento de projeto que levará as 
ações do legislativo municipal aos diversos 
bairros da Cidade, com o objetivo de 
aproximar o cidadão carioca do Poder 
Legislativo através de atividades externas e 
periódicas; 

 

- Criação e editoração da revista própria da 
CMRJ, estabelecendo mais um canal de 
comunicação com os munícipes. 



 

  

 

 

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2016 
 

Órgão: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Unidade: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Função: Legislativa 

Objetivo: Equipar a Câmara Municipal com meios materiais e recursos 
tecnológicos para o exercício de suas atividades legislativas e seu poder de 
fiscalização sobre a Administração Pública. 

 
 

DIRETRIZES COM VISTA AO ORÇAMENTO DE 2016 

AÇÃO PROGRAMADA META 

- Dar continuidade ao desenvolvimento do 
programa de modernização das atividades 
legislativas e administrativas e dar-lhes 
transparência e divulgação, fortalecendo a 
imagem da Câmara Municipal junto à 
Sociedade Carioca. 

- Ampliar a democratização, difusão e 
publicidade das atividades legislativas e 
administrativas da CMRJ utilizando  de 
jornais alternativos, com no mínimo cinco 
anos de publicação, quinzenais ou mensais, 
com triagem de no mínimo cinco mil e no 
máximo vinte mil exemplares, com 
distribuição direta em espaços culturais, 
museus, galerias, bares, restaurantes, 
ônibus, trens, metrôs, sinais de trânsito e 
outros. 

- Contratar rádios comunitárias amparadas 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 
1998, que institui o Serviço de Rádiodifusão 
Comunitária e dá outras providências, com o 
objetivo de difundir as atividades legislativas 
em todas as áreas da cidade, estabelecendo 
mais um canal de comunicação com os 
munícipes e diversificação do alcance. 

-Contratar TVs comunitárias amparadas pela 
Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, 
que dispõe sobre a comunicação audiovisual 
de acesso condicionado, com o objetivo de 
difundir as atividades legislativas em todas 
as áreas da cidade, estabelecendo mais um 
canal de comunicação com os munícipes e 
diversificação do alcance. 



 

  

 

 

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2016 
 

Órgão: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Unidade: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Função: Legislativa 

Objetivo: Equipar a Câmara Municipal com meios materiais e recursos 
tecnológicos para o exercício de suas atividades legislativas e seu poder de 
fiscalização sobre a Administração Pública. 

 
 

DIRETRIZES COM VISTA AO ORÇAMENTO DE 2016 

AÇÃO PROGRAMADA META 

- Dar continuidade aos trabalhos de 
restauração do Palácio Pedro Ernesto e 
recuperação dos seus anexos,  promovendo 
a melhoria das instalações, a fim de atender 
às necessidades das atividades legislativas e 
administrativas, incluindo o desenvolvimento 
do canal exclusivo de televisão próprio da 
CMRJ. 

- Recuperação, restituição e manutenção do 
aspecto original do Palácio Pedro Ernesto, 
suas obras e pertences; 

 

- Recuperação, manutenção e melhoria dos 
anexos e suas instalações, aprimoramento 
do layout, para melhor atender às 
necessidades legislativas e administrativas; 

 

- Dar continuidade aos trabalhos de 
desenvolvimento do canal exclusivo de 
televisão da CMRJ e ampliar-lhe a 
programação e mantê-lo tecnicamente 
atualizado, possibilitando maior aproximação 
com a população. 



 

  

 

 

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2016 
 

Órgão: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Unidade: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Função: Legislativa 

Objetivo: Equipar a Câmara Municipal com meios materiais e recursos 
tecnológicos para o exercício de suas atividades legislativas e seu poder de 
fiscalização sobre a Administração Pública. 

 
 

DIRETRIZES COM VISTA AO ORÇAMENTO DE 2016 

AÇÃO PROGRAMADA META 

- Promover e participar de  cursos, 
seminários e encontros, internos e externos, 
no sentido do aprimoramento técnico- 
profissional dos servidores da Câmara 
Municipal, bem como fomentar o 
intercâmbio com entidades nacionais e 
internacionais. 

- Prosseguimento dos programas de 
aperfeiçoamento profissional do corpo 
funcional; 

 

- Melhor desempenho e otimização das 
atividades administrativas e legislativas, em 
todos os níveis de atuação; 

 

- Ampliação dos centros de referência e da 
documentação para apoio à produção 
legislativa; 



 

  

 

 

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2016 
 

Órgão: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Unidade: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Função: Legislativa 

Objetivo: Equipar a Câmara Municipal com meios materiais e recursos 
tecnológicos para o exercício de suas atividades legislativas e seu poder de 
fiscalização sobre a Administração Pública. 

 
 

DIRETRIZES COM VISTA AO ORÇAMENTO DE 2016 

AÇÃO PROGRAMADA META 

- Equipar a Câmara com materiais, serviços, 
e recursos tecnológicos necessários ao 
cumprimento do seu objetivo institucional. 

- Continuar com a melhoria do apoio 
logístico que permita o melhor atendimento 
de materiais, serviços, e recursos 
tecnológicos a todos os Órgãos desta Casa 
de Leis. 



 

  

 

 

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2016 
 

Órgão: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Unidade: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Função: Legislativa 

Objetivo: Equipar a Câmara Municipal com meios materiais e recursos 
tecnológicos para o exercício de suas atividades legislativas e seu poder de 
fiscalização sobre a Administração Pública. 

 
 

DIRETRIZES COM VISTA AO ORÇAMENTO DE 2016 

AÇÃO PROGRAMADA META 

- Prover a CMRJ de mão de obra necessária 
ao seu melhor desempenho. 

- prosseguimento da análise e providências 
para atendimento às necessidades de mão 
de obra da casa; 

 

- Preenchimento de Cargos Vagos. 



 

  

 

 

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2016 
 

Órgão: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Unidade: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Função: Legislativa 

Objetivo: Equipar a Câmara Municipal com meios materiais e recursos 
tecnológicos para o exercício de suas atividades legislativas e seu poder de 
fiscalização sobre a Administração Pública. 

 
 

DIRETRIZES COM VISTA AO ORÇAMENTO DE 2016 

AÇÃO PROGRAMADA META 

- Propiciar o resgate da memória do Poder 
Legislativo carioca; incentivar a cultura em 
geral e o acesso da população às 
manifestações culturais, inclusive através de 
intercâmbio com entidades nacionais e 
internacionais, públicas e privadas. 

- Criação/adequação do espaço físico onde 
funcionará o Centro Cultural. 

 

- Aquisição de equipamentos e publicações 
para suporte aos trabalhos do Centro 
Cultural; contratações de equipe 
multiprofissional. 



 

  

 

 

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2016 
 

Órgão: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Unidade: Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

Função: Legislativa 

Objetivo: Equipar a Câmara Municipal com meios materiais e recursos 
tecnológicos para o exercício de suas atividades legislativas e seu poder de 
fiscalização sobre a Administração Pública. 

 
 

DIRETRIZES COM VISTA AO ORÇAMENTO DE 2016 

AÇÃO PROGRAMADA META 

- Dotar a CMRJ de instalações e sede, 
devidamente planejadas e adequadas  ao 
seu papel na estrutura municipal. 

- Elaboração do projeto de construção; 
 

- Construção e instalação da nova sede da 
CMRJ. 



 

 

 

LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS – 2016 

 
Órgão:  Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

 
Unidade:  Tribunal de Contas 

 
Função:   Legislativa 

 
Objetivo: Fiscalização contábil, financeira, orçamentária,operacional e patrimonial do 

Município do Rio de Janeiro e das Entidades da Administração Direta e Indireta, quanto 

à legalidade,legitimidade, economicidade e razoabilidade dos seus  atos  de  gestão  

que impliquem em despesas  e/ou renúncia de receita. 

DIRETRIZES COM VISTAS AO ORÇAMENTO DE 2016 

AÇÃO PROGRAMADA META 2016 

- Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
patrimonial e operacional do Município do Rio de 
Janeiro. 

- Aprimorar a capacitação do Corpo Técnico 
por meio de treinamento e especialização nas 
diversas áreas de conhecimento relacionadas 
com o controle; 
- Fomentar o intercâmbio com Órgãos da 
Administração Pública por intermédio da 
celebração de convênios, participação em 
cursos, palestras, seminários e Congressos 
Técnicos; 
- Execução do Plano de Diretrizes Anual 
relativo ao Plano Estratégico  para  o período 
de julho/2014 a junho/2018; 

- Incremento dos recursos de tecnologia da 
informação. 

- Disponibilização de recursos computacionais 
em visitas técnicas e inspeções; 
- Ampliação da certificação digital atendendo 
novos quesitos de segurança; 
- Adaptação evolutiva do sítio e dos sistemas; 
- Georeferenciamento das áreas fiscalizadas; 
- Manutenção do Plano Diretor de Tecnologia 
de Informação – PDTI; 
-Implantação do Processo Eletrônico. 

- Otimização das Instalações e Equipamentos do 
Tribunal. 

- Racionalização dos espaços e aprimora- 
mento do leiaute; 
-Aquisição e reposição do material 
permanente; 

-Recuperação, manutenção e melhoria dos 
equipamentos e instalações, para melhor 
atender às necessidades administrativas; 
-Obras diversas. 

- Modernização dos Tribunais de Contas - Executar ações relacionadas com o 
Programa de Modernização do Sistema de 
Controle Externo dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios Brasileiros – PROMOEX; 

- Realização de concurso público. - Preenchimento de cargos vagos; 

- Expansão do programa de publicações e 
trabalhos 

- Divulgação dos trabalhos técnicos por 
intermédio da distribuição da Revista do 
Tribunal, do parecer prévio sobre as contas 
prestadas anualmente pelo Prefeito, do 
Relatório da Gestão Fiscal, dos Relatórios 
Trimestral, difundir e dar publicidade as 
demais Informações relevantes para a 
sociedade, inclusive via eletrônica. 

 


