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PARECER No 1553/2001 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO 
DE LEI No 547/2001 
 
I - Introdução: 
O projeto de lei em tela dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2002/2005, e dá 
outras providências. 
É da competência específica desta Comissão o exame formal e de mérito da propositura, 
tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 335 do Regimento Interno. 
O projeto atende ao disposto nos artigos 165, I e § 1o, da Constituição Federal, e 137, I e § 
1o, da Lei Orgânica Municipal. 
Pela constitucionalidade e legalidade. 
Determina a Constituição Federal, no dispositivo acima mencionado: 
"Art. 165 - .... 
§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada." 
Pela primeira vez, desde a promulgação da Carta Magna de 1988, o Município, no centro da 
quarta conurbação mundial, tem um projeto de Plano Plurianual minimamente à altura de 
sua importância. 
Com efeito, os diversos Planos encaminhados em outras gestões não tiveram o condão de, 
efetivamente, analisar e propor, de forma orgânica, um planejamento estruturado para as 
despesas de capital. 
Este plano mostra, destarte, apesar do pouco tempo disponível pela Administração para seu 
preparo, o cuidadoso trabalho técnico envolvido. 
II - Análise da propositura: 
O presente projeto de lei, de autoria do Executivo, visa instituir o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2002/2005, em cumprimento ao disposto nos artigos 69, inciso X, e 137, inciso 
I, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, na forma dos seguintes Anexos: 
a) Anexo I - Diagnóstico sócio-econômico; 
b) Anexo II - Previsão das Receitas, hipóteses adotadas e metodologia de cálculos; 
c) Anexo III - Definição do volume de recursos para o Plano Plurianual 2000/2005; 
d) Anexo IV - Definição dos "Objetivos", "Programas", "Ações", "Metas" e "Indicadores"; 
e) Anexo V - Consolidação geral do Plano Plurianual 2002/2005. 
O Plano Plurianual traz os investimentos que a Prefeitura espera realizar ao longo dos 
próximos quatro anos e os programas de duração continuada que se pretende implementar, 
tendo como princípio básico minimizar a exclusão social que atinge parte significativa de 
sua população.  
O Anexo I apresenta uma radiografia do perfil produtivo da cidade, sua evolução e dados 
agregados sobre a população, tais como composição etária e índices de exclusão 
regionalizado. 
As transformações ocorridas na economia mundial nas últimas duas décadas, destacando-
se nesse período o processo de desindustrialização e de reestruturação produtiva, 
conferiram aos grandes espaços urbanos um perfil produtivo fortemente concentrado no 
setor terciário. Em São Paulo, é visível o crescimento em importância do setor de serviços.. 
Por outro lado, a taxa de desemprego de 1999 praticamente dobrou em relação a 1990. 
Os dados indicativos da situação de desigualdade sócio-econômica impõem ao poder público 
municipal a necessidade de tentar reverter esse quadro. Para tanto, o esforço do planejar é 
fundamental, associando a dinâmica econômica da cidade com o desenvolvimento social e a 
redução das desigualdades.  
Os gastos em investimentos e programas de duração continuada nos próximos 4 anos 
seguirão as seguintes diretrizes: 
"( potencializar economicamente e tornar socialmente mais justa a arrecadação tributária. 
* dirigir o uso dos recursos públicos para projetos com retorno social. 
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* desconcentrar as atividades econômicas do município, articulando políticas 
administrativas, de geração de renda e de fomento a atividades locais, valorizando as áreas 
marginalizadas da cidade e potencializando a inclusão social. 
* implementar políticas distributivas e compensatórias, promovendo atendimento integral à 
população de baixa renda.  
* qualificar e requalificar a mão-de-obra, aumentando as oportunidades de emprego da 
população de baixa renda.  
* multiplicar as atividades de geração de emprego e renda, estimulando atividades 
econômicas intensivas em mão de obra.  
* incentivar os pequenos empreendedores viabilizando seu acesso ao crédito.  
* incentivar e apoiar a criação de cooperativas de produção e consumo. 
* pautar o escopo das ações econômicas municipais na perspectiva da articulação 
metropolitana. desenvolver relações nacionais e internacionais com outras cidades, 
organismos de cidade, governos nacionais e municipais e instituições multilaterais (BIRD, 
BID, UNESCO, FAO, OIT, OMS etc.), visando ampliar parcerias e convênios de interesse da 
cidade." 
No tópico "População e Demografia", conclui-se que o crescimento vegetativo é o principal 
fator de aumento populacional do Município de São Paulo. Há que se destacar, ainda, a 
perda populacional dos distritos mais centrais e o crescimento das áreas periféricas 
(particularmente a região Sul, seguida pela região Leste e Norte); o envelhecimento da 
população e o processo de feminilização, principalmente na faixa dos idosos. Nas regiões 
periféricas, ainda é bastante significativa a participação de crianças e adolescentes. 
Sabendo quais são os grupos populacionais mais vulneráveis, os investimentos e os 
programas de duração continuada deverão seguir as seguintes diretrizes: 
"( desenvolver programas específicos e políticas compensatórias, visando a redução das 
situações de risco de crianças e adolescentes, principalmente nas áreas periféricas 
* implementar programas específicos, articulando políticas de saúde, lazer e integração da 
terceira idade, visando atender a população mais idosa 
* desenvolver programas, apoiar e incentivar ações que busquem atender a população de 
moradores de rua" 
No tópico "Educação", o Município de São Paulo atua fundamentalmente na educação 
infantil e fundamental.  
Na Rede de Ensino Municipal, segundo levantamento de 1999, havia 81.022 matrículas 
distribuídas por 686 creches, 215.034 matrículas em 390 pré-escolas, 554.628 matrículas 
nas 401 unidades de Ensino Médio. 
Nas demandas do orçamento participativo, evidenciou-se um grande déficit no atendimento 
a crianças de 0 a 6 anos no Município. No ensino fundamental, as maiores carências estão 
nos extremos das regiões Leste e Sul da cidade. 
A Educação terá como diretrizes o seguinte: 
"( descentralizar equipamentos e serviços.  
* ampliar o número de vagas de ensino infantil, com ênfase nas regiões periféricas, visando 
reduzir o claro deficit existente no município no atendimento a crianças de 0 a 6 anos. 
* garantir a efetiva universalização do ensino fundamental. 
* garantir o acesso à educação fundamental dos jovens e adultos que não a concluíram, 
seja nos cursos de suplência nas escolas municipais, seja por meio de programas 
específicos. 
* incentivar a permanência de crianças e adolescentes na escola, por meio de programas 
específicos. 
* garantir a formação permanente dos profissionais de ensino e a avaliação constante das 
práticas pedagógicas. 
* estimular o uso de novas tecnologias, particularmente informática, como instrumentos 
educacionais. 
* fortalecer o Conselho Municipal de Educação enquanto órgão normatizador, fiscalizador e 
articulador." 
Na área da Saúde, norteando os gastos com investimentos e programas de duração 
continuada, estão as seguintes diretrizes: 
"( implementar políticas visando a universalidade, equidade e integralidade na prestação 
dos serviços de saúde no município. 
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* efetivar o processo de municipalização da saúde, habilitando o município não só à gestão 
plena da saúde básica, como à gestão plena do sistema. 
* descentralizar as ações e serviços e efetivar políticas locais, pensadas e implementadas 
em âmbito distrital. 
* priorizar ações e serviços de saúde de forma direta pelo poder público. 
* articular ações intersetoriais que incidam sobre os determinantes das condições de vida. 
* assegurar o atendimento integral de indivíduos, grupos e coletividade por meio da 
atuação de equipes multidisciplinares, com ênfase na medicina preventiva. 
* aumentar a oferta de equipamentos públicos e modernizar e aparelhar as unidades de 
saúde. 
* requalificar e desenvolver recursos humanos para garantir o funcionamento dos postos de 
saúde com atendimento por profissionais especializados. 
* garantir o acesso dos munícipes às informações de interesse da saúde; garantir sistema 
local de informações para tomadas de decisão e intervenções imediatas necessárias a 
manutenção das condições de saúde da população. 
* fortalecer o Conselho Municipal de Saúde e organizações distritais. 
* restabelecer o poder deliberativo dos fóruns do SUS. 
* implementar o Programa de Saúde da Família. 
* Implementar programas de saúde visando grupos específicos (mulher, idoso, trabalhador, 
portadores de necessidades especiais etc.). 
* Implantar e ampliar programas voltados a especialidades médicas. 
* implantar e coordenar sistemas de vigilância sanitária, epidemiológica, de controle de 
zoonoses e laboratórios de Saúde Pública." 
Na área da Cultura, verifica-se uma parcela substantiva da população, principalmente na 
periferia, que devido ao baixo nível de renda e à baixa oferta de espetáculos gratuitos, tem 
dificuldade de acesso aos equipamentos culturais. 
Suas diretrizes serão as seguintes: 
"( descentralizar equipamentos e serviços. 
* incentivar participação da população através de fóruns de cultura. 
* criar espaços culturais nas diversas regiões. 
* realizar eventos e "produzir" cultura nas áreas mais distantes do centro. 
* Implantar programas culturais específicos para incentivar os jovens e adolescentes das 
regiões periféricas. 
* utilizar as escolas municipais como espaços de produção e convívio cultural por meio de 
políticas setoriais integradas. 
* Incentivar e apoiar manifestações de cultura popular e étnico-culturais. 
* envolver a comunidade na identificação e proteção do patrimônio artístico-cultural. 
* criar, ampliar e conservar acervos e equipamentos culturais: teatros, centros-culturais, 
bibliotecas, museus e casas de cultura. 
* integrar equipamentos culturais aos setores da área social da administração. 
* preservar os bens de valor histórico, artístico e cultural, paisagens naturais e construídas, 
sítios arqueológicos e referências urbanas." 
Na área de Esportes, Lazer e Recreação, as diretrizes que nortearão os gastos com 
investimentos e programas de duração continuada para os próximos quatro anos são os 
seguintes: 
"( descentralizar equipamentos e serviços. 
* otimizar o uso da rede de equipamentos esportivos através de programação 
intersecretarial. 
* desenvolver programações esportivas e de lazer com a participação e recursos da 
comunidade local. 
* Desenvolver programação de esportes e lazer em parcerias com outras esferas de 
governo e com a sociedade civil. 
* formar ou aperfeiçoar recursos humanos de suporte às atividades de esporte, cultura e 
lazer, integrando-os com programas de inserção e reinserção de mão-de-obra no mercado. 
* desenvolver programação específica para crianças e adolescentes, idosos, portadores de 
necessidades especiais e demais grupos vulnerabilizados. 
* retomar o controle e a finalidade pública dos equipamentos municipais recuperando suas 
instalações. 
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* implementar programas educacionais de conservação e utilização adequada dos 
equipamentos municipais. 
* ampliar horários de atendimento nas unidades desportivas municipais. 
* incentivar e apoiar a criação de entidades desportivas e clubes nas regiões periféricas. 
* utilizar as escolas públicas, nos finais de semana, para a realização de atividades 
integradas nas áreas de esporte, lazer e cultura; estimulando a capacitação de monitores 
locais. 
* criar cursos básicos de formação nas diversas modalidades esportivas direcionados a 
crianças e adolescentes e incentivar a prática de esportes através de competições. 
* estabelecer parcerias com a iniciativa privada para fornecimento de material de apoio às 
atividades nos finais de semana e torneios esportivos em geral. 
* fomentar o aproveitamento de espaços em vias públicas para lazer e recreação nos finais 
de semana (ruas de lazer)." 
Com relação à Segurança Pública, observa-se uma evolução no número de crimes ocorridos 
na cidade de São Paulo, com crescimento expressivo no número de crimes contra a pessoa 
e contra o patrimônio. 
As diretrizes para o setor serão: 
"( aproximar a comunidade dos agentes de segurança, mediante descentralização dos 
serviços. 
* assegurar o policiamento preventivo dos próprios municipais. 
* estimular a criação de conselhos distritais para elaboração e execução de planos de 
redução da violência. 
* controlar e reduzir violência local através de ações múltiplas e integradas entre unidades 
locais da Prefeitura. 
* desenvolver projetos para adolescentes e jovens adultos em condições de vulnerabilidade 
social, para evitar sua inserção na criminalidade. 
* proceder a reciclagem dos recursos humanos vinculados à segurança, através de 
treinamento e avaliação. 
* recuperar a vocação dos espaços públicos da cidade para uso pelos cidadãos. 
* mobilizar a sociedade pela redução das desigualdades e contra as práticas de violência. 
* integrar e coordenar ações de segurança com questões de trânsito e defesa civil. 
* elaborar políticas de educação de trânsito." 
No tópico Abastecimento, a cidade conta com 31 sacolões e 13 mercados municipais, que 
procuram oferecer à população maior qualidade e menor preço nos alimentos ofertados. 
Sobre os bares, lanchonetes e restaurantes, a Prefeitura tem efetuado rigorosa fiscalização 
para garantir aos seus freqüentadores alimentação saudável. 
Destaque-se, ainda, o fornecimento de merendas aos aos alunos das creches e escolas 
municipais. A partir do presente exercício, com a introdução do jantar, são 900 mil as 
refeições servidas a cada dia nas 870 escolas e 305 creches da rede municipal. Além disso, 
as creches conveniadas recebem também da Prefeitura os alimentos não perecíveis e as 
frutas do cardápio.  
Outro programa que contribui para uma alimentação saudável e equilibrada, a um dos 
segmentos mais vulneráveis da população, que é o das crianças pertencentes a famílias de 
baixa renda, é o leve-leite, que auxilia no combate à desnutrição infantil. 
Para Abastecimento, as diretrizes para os gastos com investimentos e programas de 
duração continuada nos próximos quatro anos são: 
"- reduzir os preços dos alimentos pelo aperfeiçoamento e ampliação de serviços (feiras, 
mercados municipais, e sacolões) e apoio à iniciativas das empresas privadas e da 
comunidade. 
* desenvolver estudos inter-secretariais sobre redução da cadeia de intermediação, para 
reduzir custos dos estabelecimentos de pequeno porte na periferia. 
* efetuar o levantamento de áreas cobertas disponíveis para cooperativas de alimentos e 
restaurantes comunitários. 
* efetuar o levantamento de novas áreas para sacolões, varejões e postos de venda de 
produtos de safra com participação comunitária. 
* efetuar o levantamento de áreas disponíveis para a implantação de feiras confinadas, 
especialmente em regiões com distribuição rarefeita. 
* utilizar mão-de-obra local na comercialização e distribuição dos produtos. 
* implementar programas de controle de qualidade de produtos agrícolas. 
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* aperfeiçoar alternativas de abastecimento nos conjuntos habitacionais. 
* expandir a rede de distribuição de alimentos processados para alunos da rede municipal, 
população excluída, e moradores de rua (restaurantes Comunitários). 
* estimular a implantação de hortas comunitárias e domiciliares propiciando assistência 
técnica e material. 
* estimular organizações comunitárias voltadas para o abastecimento alimentar: 
cooperativas de consumo, grupos de compra, associações de compras comunitárias e 
hortas comunitárias 
* capacitar e unificar as ações dos diversos órgãos envolvidos com o abastecimento 
alimentar. 
* intervir no abastecimento em situações de emergência, em articulação com as demais 
esferas de governo e com as instituições privadas." 
Quanto aos Serviços de Utilidade Pública, exige-se qualidade e garantia de acessibilidade a 
todas as camadas da população. Isto implica, por parte do poder municipal, uma 
gestãointegrada com os concessionários e prestadores de serviços e o desenvolvimento de 
interfaces com as demais esferas de governo.  
No caso da energia elétrica, a operação do sistema de distribuição no município de São 
Paulo está a cargo da Eletropaulo, empresa controlada pelo grupo americano AES. A maior 
restrição encontra-se na capacidade de geração de energia e não na distribuição da mesma.  
No que diz respeito ao abastecimento de água, a prestação desse serviço está, desde 1973, 
totalmente a cargo da SABESP. Atualmente, 100% do município está coberto pela rede de 
abastecimento de água. O Município de São Paulo é servido por três sistemas: Cantareira - 
atendendo as regiões norte, centro, parte da leste e parte da oeste do município; 
Guarapiranga - que atende a zona sul da cidade; e Alto Tietê - que, implantado em 1993, 
com os reservatórios de Jundiaí e Taiaçupeba, atende a região leste da cidade.  
Um dos grandes problemas da cidade é a drenagem urbana. A substituição da vegetação 
por espaços densamente impermeabilizados acabam interferindo na drenagem plúvio-fluvial 
favorecendo a ocorrência do fenômeno natural das enchentes.  
Outro problema grave é a questão dos resíduos sólidos. Considerando-se que cada 
habitante produz, hoje, entre 0,8 kg a 1,3 kg de lixo por dia, tem-se um volume total 
aproximado de 14 mil toneladas/dia de resíduos coletados regularmente e dispostos em 
apenas dois aterros sanitários, o Sítio São João, situado no extremo leste da cidade e o 
Aterro Bandeirantes, em Perus, que ainda recebe diariamente cerca de duas mil toneladas 
de resíduos industriais. Ambos os aterros estão com a vida útil praticamente esgotada e, 
segundo especialistas, suas operações têm encerramento previsto num prazo inferior a 5 
anos.  
Os resíduos dos serviços de saúde (pouco menos de 100 ton/dia) são tratados em sua 
quase totalidade na Unidade de Tratamento do Jaguaré, pelo processo de desativação 
eletrotérmica, sendo os resíduos encaminhados para o Aterro Sítio São João. 
A coleta seletiva, ainda que estabelecida por lei municipal, é praticamente inexistente, cerca 
de 130 toneladas por mês, apesar do potencial existente para a reciclagem.  
Quanto às telecomunicações, é patente, nos últimos anos, a multiplicação da oferta desses 
serviços na cidade, com o crescimento constante de terminais telefônicos, da telefonia 
móvel, das redes de TV a cabo, de sistemas computadorizados em rede, de 
microcomputadores etc.. Todavia, uma parcela substantiva da população ainda está 
excluída desses benefícios, particularmente do acesso a computadores e da comunicação 
via internet. 
Diante desse quadro, são as seguintes as diretrizes que nortearão os gastos em 
investimentos e programas de duração continuada na área de prestação de serviços 
públicos no município nos próximos quatro anos: 
"( assegurar iluminação adequada nas vias e logradouros públicos. 
* assegurar sistema de esgoto adequado às necessidades da população. 
* estimular pesquisa e implantação de processos de tratamento local. 
* assegurar recuperação e controle da qualidade ambiental dos mananciais. 
* universalizar o acesso de todas as camadas da população à comunicação eletrônica por 
meio de programas de inclusão digital 
* ampliar e manter a capacidade de escoamento, regularização, reservação e retenção dos 
rios, córregos e estruturas hidráulicas mediante: a) preservação e recuperação do controle 
de impermeabilização do solo urbano; b) implantação de sistemas de retenção temporária 
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das águas pluviais para regularizar o escoamento superficial; c) desassoreamento e limpeza 
dos cursos d'água, canais e galerias do sistema de drenagem; d) tratamento dos fundos de 
vale cobertos ou descobertos paisagisticamente.  
* impedir a ocupação das cabeceiras de drenagem; preservar ou recuperar a vegetação ali 
existente. 
* assegurar espaço para sistemas de drenagem, de áreas verdes e obras. 
* elaborar plano municipal de drenagem integrado ao do Alto Tietê. 
* assegurar manutenção das vazões já ocorrentes. 
* racionalizar gestão e implantaçãode obras hidráulicas. 
* definir áreas de drenagem como não edificantes; incluí-las no zoneamento ambiental, 
definir usos do solo para essa áreas. 
* criar mecanismos de fomento para usos do solo como: parques lineares, recreação e 
lazer, hortas comunitárias e preservação de vegetação nativa. 
* criar e implementar programa de coleta seletiva de lixo. 
* desenvolver campanhas de divulgação/informação para a população quanto á importância 
das normas de disposição adequadas dos resíduos domiciliares. 
* aumentar a capacidade instalada de aterros sanitários da cidade. 
* sensibilizar e induzir o setor produtivo para reintrodução de resíduos e para redução de 
descartes na produção." 
O último tópico neste Anexo I procura caracterizar o Desenvolvimento Urbano, abordando a 
questão Ambiental, a questão do verde, a questão do Patrimônio Histórico e Cultural, a dos 
Transportes e a questão habitacional. 
A expansão urbana, avançando indiscriminadamente sobre os fundos de vales e terrenos 
com altas declividades associado às sucessivas crises econômicas e à ausência e 
descontinuidade das políticas públicas, obriga a maioria da população a conviver em 
situação de precária qualidade ambiental, conseqüência da supressão de áreas com 
cobertura vegetal natural, da impermeabilização excessiva do solo, da erosão, das 
enchentes, das alterações do clima urbano, da perda da qualidade dos mananciais de 
abastecimento, do incremento dos agravos à saúde, causados pela poluição do ar e pelas 
áreas contaminadas, etc. 
Hoje, estima-se que cerca de um 1,9 milhão de pessoas moram nas mais de 1800 favelas 
cadastradas. Desse total, 65% ocupam áreas municipais originalmente destinadas à 
implantação de áreas verdes. 
Os parcelamentos clandestinos, que ocupam cerca de 500 Km2, e onde moram em torno de 
2,5 milhões de habitantes, além de não contarem com infra-estrutura mínima, avançam 
cada vez mais em direção às áreas de proteção ambiental, como, ao norte, na direção da 
Serra da Cantareira e ao sul na Área de Proteção de Mananciais. 
As enchentes, no ano de 2000, totalizaram 24 Km2 de áreas inundáveis, em 400 pontos 
distribuídos pela cidade. 
A questão do verde mantém uma relação direta com a urbanização e a taxa de crescimento 
populacional. No período de 1986 a 1999, houve uma perda de cerca de 30% da cobertura 
vegetal, principalmente nas áreas mais periféricas. Essa supressão foi mais efetiva na zona 
norte, ao longo da faixa limítrofe ao Parque Estadual da Cantareira; na zona leste, próximo 
a APA do Carmo e no distrito de Iguatemi; na zona sul, no Grajaú, Parelheiros, Jardim 
Ângela e Pedreira.  
Quanto ao Patrimônio Histórico e Cultural, a Prefeitura de São Paulo, procurando preservar 
os bens culturais da cidade, selecionou os edifícios mais marcantes, ou pela antiguidade, ou 
pelo interesse artístico-arquitetônico, e criou as Zona de Uso Z8200. Hoje existem 140 
zonas de uso Z8.200, que abrangem mais de 1.000 imóveis, com formas diferentes de 
proteção: integral, externa ou restrições especiais. 
A questão dos transportes é descrita da seguinte forma: 
"A extensão aproximada da malha viária é de 16.000 Km no Município de São Paulo, 
conforme dados obtidos pelo GEOLOG 2.1 (Base Digital de São Paulo). A frota total de 
veículos no Município, em 1999, de acordo com o Detran e o Setor de Transportes da 
Sempla/Deinfo, era de 4.880.019 veículos, assim distribuídos: automóveis 79,9%, ônibus 
1,1%, caminhões 3,1%, utilitários 7,8%, motos e motonetas 7,0% e outros 1,2%.  
O número de passageiros transportados no Município, em 1999, de acordo com a CPTM, 
METRÔ-SP, SPTrans e Sempla/Deinfo, totalizou 1.875.173.870 passageiros, distribuídos 
como segue: ônibus 59,5%, trem 5,4% e metrô 35,1%. Considerando-se a média dos dias 
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úteis, foram transportados no Município, em 2000, conforme dados do Metrô, SPTrans e 
Sempla/Deinfo, através de metrô 1.664.593 passageiros e através de ônibus 3.746.726 
passageiros. 
Uma informação importante, é que quando se compara, o total de passageiros 
transportados pelos meios coletivos em 1999 com o mesmo número em 1995, verifica-se 
uma queda de 32,5%, assim distribuídos: ônibus -43,3%, trem -12,7% e metrô - 5,1%. 
Isto indica o enorme incentivo que existe na cidade para que seus munícipes utilizem o 
transporte individual, ao invés do coletivo. A racionalidade individual aqui, como em tantos 
outros casos, gera uma irracionalidade social visto que complica não só as possibilidades de 
se trafegar rapidamente pela cidade como a questão da qualidade do ar. As causas dessa 
situação, porém, são objetivas e só o poder público tem condições de atuar para revertê-la 
melhorando a oferta e a qualidade do transporte público." 
A questão habitacional  
As informações sobre o perfil econômico da população residente na cidade demonstram que 
os distritos periféricos apresentam as piores condições socio-econômicas do município. 
Estes distritos compõem os grupos considerados como de baixa e muito baixa condição 
sócio-econômica, aglutinados conforme as seguintes variáveis: distribuição territorial, perfil 
etário, nível de renda, escolaridade, condições de saúde, condições de habitação e 
segurança e perfazem a um total de 37 distritos municipais. 
As áreas de terrenos destinadas ao uso residencial representam cerca de 48% do total do 
Município (TPCL 2000), dos quais o uso residencial horizontal e vertical de baixo padrão 
corresponde a cerca de 20,3% da área total. Os terrenos vazios representam 17,3% da 
área total do Município. O acréscimo de área construída de uso residencial de baixo padrão, 
tanto o horizontal como o vertical, tem aumentado, no período de 1991 a 1999, no Sul 
Extremo (Capão Redondo, Jardim São Luis, Socorro, Cidade Dutra e outros), e Leste 
Extremo (Aricanduva, Sapopemba, Itaquera e outros) cerca de 33,6% e 47,6%, 
respectivamente.  
Os dados disponíveis sobre o universo de habitações subnormais são precários. Entretanto 
a estimativa feita pela PMSP-SEHAB, com base em cadastros e pesquisas amostrais, indica 
que o total de habitantes que vivem em moradias precárias pode chegar a cerca de 2,8 
milhões. São consideradas habitações subnormais, os domicílios localizados em favelas, os 
cortiços e as moradias auto construídas em loteamentos irregulares. 
A Produção Habitacional Institucional do Município dá-se através da PMSP-SEHAB, que atua 
em programas de ação local como o Programa Guarapiranga e Billings, e Área Central; em 
planos de urbanização para áreas ocupadas por habitações precárias; e programas de 
regularização fundiária de loteamentos clandestinos.  
A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, desde a sua fundação até 
dezembro de 2000, construiu 133.478 unidades habitacionais. Esta produção está 
concentrada nos distritos periféricos da zona Leste, como Cidade Tiradentes, José Bonifácio, 
Artur Alvim e Sapopemba. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo - CDHU também tem atuado no município de São Paulo, 
principalmente na construção de conjuntos habitacionais e em reformas, reciclagens e 
construções de prédios para população que vive em cortiços. 
A cidade está se renovando e assumindo um novo perfil. Ela está se tornando mais 
compacta, mais densa e menos residencial. A proporção de terrenos vazios vem 
decrescendo, sendo hoje de 17%. O adensamento se acentua com o aumento da área 
construída, hoje de 385,3 milhões de m², à qual se acrescentam anualmente 10,6 milhões 
de m²; enquanto que a proporção da área construída residencial vem diminuindo, passando 
de 67% em 1980 para 63% em 2000. 
Na área do desenvolvimento urbano, as diretrizes que nortearão os gastos com 
investimentos e programas de duração continuada no município nos próximos quatro anos 
são as seguintes: 
"( incorporar áreas verdes particulares ao Sistema de Áreas Verdes do Município. 
* Implementar parcerias com terceiros para manutenção e ampliação de áreas verdes e 
espaços ajardinados ou arborizados. 
* manter e ampliar arborização de ruas; criar faixas verdes e parques lineares, ampliando 
as áreas verdes e permeáveis. 
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* controlar a ocupação de fundos de vale, áreas de inundação, mananciais, áreas de alta 
declividade e cabeceiras de drenagem; preservar ou recuperar vegetação para eliminar 
riscos ambientais. 
* controlar a excessiva impermeabilização do solo; incentivar a não-pavimentação; em 
casos mais intensos de enchentes e instalar dispositivos de acumulação de águas pluviais. 
* exigir Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para empreendimentos de impacto na área 
urbana. 
* prever áreas para implantação de rede de esgotos, coletores troncais e sistema de 
tratamento. 
* controlar e reduzir níveis de poluição de ar, água, sonoro, visual e do solo; recuperar 
recursos naturais degradados. 
* regular, fiscalizar e controlar deslocamentos de cargas perigosas ou super-dimensionadas. 
* definir normas para edificações urbanas visando conservação de água e energia. 
* assegurar o princípio constitucional de destinação precípua de áreas verdes. 
* estimular operações imobiliárias que assegurem a preservação, proteção e recuperação 
do meio-ambiente e de áreas públicas. 
* garantir a continuidade e permeabilidade de faixas de área verde através de malha de 
parques lineares nos vales. 
* ampliar áreas verdes nos vales, aumentando retenção de águas pluviais. 
* criar parques lineares ao longo de córregos e vales. 
* realocar as populações implantadas junto aos cursos d'água. 
* ampliar e articular logradouros públicos arborizados. 
* mobilizar a população para participar na destinação e manutenção de áreas verdes. 
* avaliar viabilidade de plano de recuperação para uso público de áreas mais vulneráveis 
ambientalmente e sujeitas à inundações. 
* cadastrar e mapear todas as área públicas. 
* planejar a implantação dos equipamentos sociais de acordo com a demanda atual e 
projetada, considerando infra-estrutura, acesso, transporte, etc. 
* elaborar plano de ocupação de áreas de médio e grande porte de forma a evitar a 
ocupação desordenada.  
* implementar política de desapropriação de áreas, acompanhada de avaliação técnica e 
urbanística. 
* promover junto à população uma estratégia de valorização e apoio às ações de segurança 
dos espaços públicos. 
* viabilizar ações intersecretariais para ocupação dos espaços públicos, possibilitando a 
implantação de equipamentos de múltiplo uso. 
* viabilizar parcerias com a iniciativa privada e poder público na administração, gestão e 
exploração dos espaços públicos.  
* elaborar normas para a preservação de bens culturais, vegetação significativa e 
referências urbanas. 
* revitalizar áreas degradadas, especialmente a central. 
* preservar a identidade dos bairros pela valorização de sua história, sociedade e cultura. 
* valorizar e incentivar a preservação, reciclagem e revitalização do patrimônio histórico-
cultural. 
* captar recursos em áreas de interesse histórico ou cultural para sua preservação e 
revitalização. 
* incentivar a preservação e recuperação do patrimônio natural e histórico-cultural assim 
como marcos de identidade urbana. 
* disponibilizar informações sobre patrimônio histórico-cultural para a população. 
* Educar e sensibilizar a opinião pública sobre a importância e necessidade de preservação 
de seu patrimônio. 
* implantar novas vias ou melhoramentos viários em áreas em que o sistema for deficiente, 
com prioridade para o transporte coletivo. 
* adequar a oferta de transporte público à demanda atual ou projetada aproveitando seus 
efeitos indutores às propostas de usos e ocupação do solo. 
* reduzir a disputa entre o ônibus, caminhão e automóvel pelo espaço das vias, priorizando 
o transporte coletivo, especialmente em área consolidada. 
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* dar tratamento urbanístico adequado às vias da rede estrutural de transportes, 
garantindo a segurança dos cidadãos e a preservação de patrimônio ambiental, paisagístico 
e arquitetônico. 
* racionalizar e integrar os diversos modos de transporte;  
* assegurar o desempenho dos sistemas viários e de transportes em uma visão 
metropolitana. 
* investir em sistema viário em áreas de urbanização incompleta para sua estruturação e 
ligação inter-bairros. 
* proteger a circulação de pedestres, ciclistas, idosos, deficientes físicos e crianças. 
* solucionar conflitos de trânsito causados por movimentação de carga através de 
zoneamento de tráfego e de uso do solo. 
* propor alternativas para a movimentação de cargas, atendendo necessidades de 
abastecimento e produção de bens e serviços 
* disciplinar a oferta de estacionamentos, de modo compatível com uso e ocupação do solo, 
com o sistema viário e respeitando as condições ambientais; facilitar estacionamento junto 
a terminais e estações. 
* compatibilizar implantação e funcionamento de estabelecimentos e interferência na 
circulação de veículos e pedestres. 
* incentivar tecnologias veiculares redutoras de poluição ambiental e que proporcionem 
maior conforto e segurança a passageiros e transeuntes. 
* Aumentar a oferta de unidades habitacionais para população de baixa renda com 
acessibilidade, infra-estrutura, equipamentos sociais, de lazer e de cultura. 
* priorizar programas habitacionais para população residente em imóveis ou áreas 
insalubres, de risco ou espaços destinados a bens de uso comum. 
* criar normas e instrumentos urbanísticos e de fiscalização para impedir ocupação 
predatória de novas áreas. 
* preservar áreas de mananciais, de risco e bens de uso comum através da integração 
entre programas habitacionais e de educação ambiental. 
* integrar programas habitacionais aos sociais e de geração de renda e trabalho que 
garantam o direito à moradia e estimulem a valorização do espaço público e de seu uso 
coletivo. 
* desenvolver projetos habitacionais que considerem as características da população local, 
suas formas de organização e condições físicas e econômicas. 
* regularizar jurídica e urbanisticamente assentamentos precários. 
* construir unidades habitacionais para população de baixa e média renda em áreas vazias 
ou subtilizadas nas regiões com infra-estrutura e mais centrais. 
* recuperar edifícios sub-utilizados para moradia de baixa e média renda especialmente na 
área central. 
* incentivar participação da iniciativa privada e sociedade civil na produção e recuperação 
da habitação. 
* utilizar recursos de valorização imobiliária associada à operação urbana para programas 
habitacionais de interesse social nas áreas de operação urbana. 
* promover associação e cooperação entre moradores de favelas, cortiços e assentamentos 
insalubres para efetivação de programas habitacionais e de revitalização. 
* implementar mecanismos de financiamento a longo prazo para população de baixa renda 
e investir recursos orçamentários a fundo perdido para minorar o problemahabitacional 
dessas camadas. 
* realizar parcerias com universidades e institutos de pesquisa para desenvolvimento de 
alternativas de menor custo, maior qualidade e produtividade das edificações residenciais. 
* Compatibilizar a legislação de parcelamento e uso do solo com as condições ambientais e 
de infra-estrutura, especialmente de circulação e transporte coletivo. 
* coibir a retenção especulativa de solo urbano através de instrumentos constitucionais; 
assegurar a recuperação para a coletividade de valorização imobiliária decorrente de ação 
do poder público. 
* direcionar recursos de valorização imobiliária resultante ação do poder público para obras 
de infra-estrutura urbana e sistema viário, recuperação ambiental e habitação de interesse 
social. 
* definir as áreas de cumprimento da função social da propriedade urbana, nos termos do 
parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal 
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* estabelecer exigências e sanções para controle do impacto da implantação de 
empreendimentos que representemsobrecarga na capacidade da infra-estrutura, inclusive 
viária ou danos ao ambiente natural e construído. 
* aplicar instrumentos constitucionais e os previstos em legislação federal, para a 
intervenção do poder público associado à iniciativa privada, visando transformações 
urbanísticas significativas. 
* disciplinar o uso do solo nas áreas de conservação ambiental, especialmente mananciais e 
incentivar implantação de atividades compatíveis com a preservação dos recursos hídricos. 
* prever uma relação equilibrada entre áreas construídas e livres de modo a garantir o 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e a qualidade da paisagem urbana." 
O Anexo II traz a previsão das receitas, as hipóteses adotadas e a metodologia de cálculos. 
As receitas estão estimadas a preços de junho de 2001, ou seja, não faz parte das 
presentes estimativas qualquer tipo de previsão a respeito do comportamento da inflação 
no período considerado;  
Para a elaboração da previsão da receita total do município um diferente conjunto de 
variáveis tem de ser mobilizado. O comportamento do nível de atividade, contudo, é uma 
variável praticamente determinante em muitas delas, demandando um exercício de 
projeção macroeconômica sobre a evolução futura do PIB.  
O Anexo apresenta as explicações sobre a elaboração das estimativas divididas em duas 
seções. A seção 1 apresenta as estimativas das rubricas que têm, no comportamento 
previsto do PIB, seu principal determinante, enquanto que a seção 2 apresenta as demais 
estimativas.  
1. Estimativa da evolução das receitas que têm no comportamento do PIB seu principal 
determinante  
Com a ressalva de que as previsões apresentadas foram elaboradas antes dos atentados de 
11 de setembro, os quais introduziram sobre qualquer tipo de previsão um enorme grau de 
imponderabilidade, foram consideradas as seguintes variáveis para a elaboração das 
projeções sobre o comportamento do PIB: 
a) a crise energética; 
b) as restrições externas; 
c) as eleições presidenciais de 2002; 
d) a política monetária americana; 
e) as políticas fiscal e monetária internas. 
A expectativa de crescimento do PIB nos próximos quatro anos é de 3% em 2002 e em 
2003, 4% em 2004 e de 5% em 2005. Baseado nestes dados, está previsto crescimento 
dos seguintes componentes da Receita: 
"Imposto Sobre Serviços (ISS) 
Sobre o valor da previsão para 2001, foram aplicadas as taxas de crescimento previstas 
para o PIB nos próximos 4 anos. Considerou-se, além disso, uma taxa de crescimento, além 
do PIB, de 2% em 2002 e 2003 e 1% em 2004 e 2005, justificadas pelo comportamento 
observado desse tributo nos últimos anos o que, de outro lado, simplesmente traduz, do 
ponto de vista tributário, o processo de terciarização da cidade a que nos referimos no 
anexo I. Considerou-se ainda um acréscimo de receita da ordem de R$ 100 milhões 
adicionais em 2003, R$ 100 milhões em 2004 e R$ 50 milhões em 2005, decorrentes da 
expectativa de redução da guerra fiscal, particularmente na região metropolitana de São 
Paulo,em função, de possível aprovação de lei complementar que altera a regulamentação 
desse tributo, bem como de proposta de emenda constitucional que estabelece alíquota 
mínima para o tributo.  
Finalmente considerou-se também um acréscimo adicional de R$ 30 milhões em 2003, e R$ 
50 milhões em 2004 e 2005, em função da modernização das máquinas arrecadatória e 
fiscalizatória que se espera levar a efeito com recursos do PMAT (Programa de 
Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos), um 
programa do BNDES. 
Taxas 
Aplicou-se as taxas de crescimento previstas para o PIB, considerando-se, para o ano de 
2003, 1% adicionais, em função do mesmo efeito de modernização das máquinas 
arrecadatória e fiscalizatória apontados no caso do ISS." 
Contribuição de Melhoria 
Receitas Imobiliárias 
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Outras Receitas Mobiliárias 
Receita Industrial e de Serviços 
FUMDES 
Outras Transferências da União 
ICMS (inclusive os 15 % do FUNDEF) 
A previsão de recursos dos repasses do ICMS depende da previsão de crescimento da 
arrecadação desse tributo pelo governo do Estado, como também, da previsão sobre a 
participação de São Paulo na parcela desses tributos que é repassada aos municípios. Para 
estimar esta última variável efetuou-se uma análise de tendência com base nas 
participações verificadas nos últimos 10 anos e com base no índice provisório já divulgado 
pela Secretaria da Fazenda do Estado para 2002, de 24,96 %. 
Chegou-se então ao seguinte resultado. Estimou-se um índice de participação do Município 
de São Paulo no ICMS de 24,67% em 2003, 24,29% em 2004 e de 23,91% em 2005. 
Desses dados extraiu-se as estimativas de repasse desse tributo ao município. Para efeitos 
da previsão sobre a arrecadação do ICMS propriamente dita, foram aplicadas, ao valor 
estimado para 2001, as taxas previstas de crescimento do PIB.  
Outras Transferências do Estado 
Partiu-se do valor previsto para 2002, substantivamente maior do que o previsto para 
2001, em função basicamente do aumento esperado do repasse do FUNDEF para o 
município. Aplicou-se, ao valor previsto para 2002, as taxas esperadas de crescimento para 
o PIB, pois trata-se também aqui de receitas de tributos que mantêm estreita correlação 
com o nível de atividade.  
Transferências de Instituições Privadas 
Outras Receitas dentro do Grupo de Outras Receitas Correntes 
Trata-se aqui de um conjunto de pequenas receitas (dentre as quais juros de mora de 
tributos, receitas de restituições etc.) que apresenta sempre um certo crescimento. À falta 
de uma hipótese melhor para prever o comportamento deste agregado, foram aplicadas, a 
partir dos valores esperados para 2002, as taxas de crescimento do PIB previstas. 
2. Estimativa da evolução das demais receitas 
Imposto Predial e Territorial Urbano 
O comportamento do imposto predial e territorial urbano correlaciona-se a uma série de 
variáveis específicas não sendo diretamente influenciado pelo comportamento dos 
agregados macroeconômicos como o PIB. Assim a melhor forma de prever o 
comportamento deste tributo é elaborar uma análise de tendência a partir de seu 
comportamento recente. Tendo em vista, porém, que esperam-se mudanças neste tributo 
advindas do realinhamento da planta genérica de valores e da alteração em suas alíquotas, 
a previsão aqui apresentada considera, para o ano de 2002, o valor estimado pelo 
Departamento de Rendas Imobiliárias da Secretaria de Finanças, em função das referidas 
mudanças, considerando-se limites de aumento relativamente aos valores de 2001, de 60 e 
80% para imóveis residenciais e não residenciais, respectivamente. Para os anos seguintes 
aplicou-se os valores resultantes da análise de tendência. 
Análise de Tendência - IPTU 
O valor de 2002, previsto pela Secretaria de Finanças em função das mudanças previstas 
no IPTU, é de R$ 1.754,2 milhões. Para 2003, estão previstos R$ 1.943,8 milhões; para 
2004, R$ 1.993,8 milhões e para 2005, R$ 2.043,8 milhões. 
ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Intervivos) 
A forma de projeção dos valores relativos aoITBI é idêntica à utilizada para a previsão dos 
valores do IPTU. Como o valor mínimo a ser utilizado na base de cálculo do imposto é o 
valor venal do IPTU e como estes valores serão alterados em função do realinhamento da 
PGV, utilizou-se, para o ano de 2002, o valor estimado pelo Departamento de Rendas 
Imobiliárias da Secretaria de Finanças, aplicando-se para os demais anos, a análise de 
tendência realizada com base no comportamento recente desse imposto. 
O valor previsto, pela Secret. Finanças em função do realinhamento da PGV, para 2002 é de 
R$ 278 milhões. Para os anos seguintes, tem-se a seguinte previsão: R$ 284,58 milhões 
para 2003, R$ 291,16 milhões para 2004 e R$ 297,74 milhões para 2005. 
Imposto de Renda 
A base de arrecadação deste tributo é o valor da folha da Prefeitura. Sendo assim os 
valores atribuídos ao período 2002-2005 foram estimados tomando-se por base o valor 
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previsto para 2001 (R$ 3,2 bilhões), aplicando-se então uma alíquota média de 10,67 % e 
utilizando-se uma taxa de crescimento da folha de cerca de 3% ao ano.  
Juros de Títulos de Renda 
A projeção futura dos ganhos com aplicações financeiras depende basicamente de duas 
variáveis: do comportamento previsto da taxa de juros e do tipo de gerenciamento 
financeiro executado. Assim, os valores estimados para o período 2002-2005 partiram do 
previsto para 2001 considerando-se a manutenção do mesmo tipo de gerenciamento 
financeiro e a perspectiva de um espaço par redução da taxa interna de juros nos próximos 
anos, tal como indicado nas projeções macroeconômicas que embasaram as previsões 
acerca do comportamento do PIB. 
IPVA 
A projeção da evolução da receita de IPVA tomou por base a expectativa de arrecadação. 
Com esse tributo, em 2002, aplicando-se então uma taxa de crescimento real que indica o 
crescimento esperado da frota, acompanhando a tendência de crescimento no nível de 
atividade da economia. Todavia, aplicou-se nos últimos 2 anos um redutor, considerando-se 
a expectativa de que a melhora nos transportes públicos da cidade reduza o estímulo à 
aquisição de transporte individual. 
Multas do DSV 
A arrecadação de multas de trânsito depende, de um lado, da eficiência da máquina de 
fiscalização e, de outro, da tendência de cometer infrações por parte dos motoristas da 
cidade. Assim, utilizou-se, para 2002, o valor previsto pela Secretaria Municipal de 
Transportes, que apresenta um substantivo aumento com relação ao previsto em 2001 
tendo em vista o aumento previsto na fiscalização por meio de equipamentos eletrônicos e 
o aumento dos postos de fiscalização. Para os anos seguintes, considerou-se que, uma vez 
absorvido o impacto das alterações na máquina de fiscalização, o valor possível de ser 
arrecadado estaria próximo do máximo possível, não cabendo esperar nenhum aumento 
substantivo nessa arrecadação em função das penalidades maiores agora existentes por 
conta do novo código nacional de trânsito. 
Dívida Ativa 
Na inexistência de variáveis mais apropriadas para a estimativa dos ganhos com dívida 
ativa nos próximos anos, elaborou-se uma análise de tendência com base no 
comportamento recente dessa receita. Para o ano de 2002, considerou-se, porém, uma 
entrada de receitas adicional da ordem de R$ 140 milhões tendo em vista o envio à Câmara 
de Projeto de Lei que institui o Programa Especial de Parcelamento - PEP. Para os anos 
seguintes aplicou-se os resultados da análise de tendência considerando-se que a maior 
parte dos ganhos advindos do PEP dar-se-á em 2002. 
Análise de Tendência da Dívida Ativa 
A partir da expectativa da Secretaria de Negócios Jurídicos, o valor estimado para 2002 é 
de R$ 403,2 milhões. Espera-se, para os anos seguintes, R$ 284,48 milhões para 2003, R$ 
305,40 milhões para 2004 e R$ 326,32 milhões para 2005. 
Cancelamento de Restos a Pagar 
Os valores previstos são da ordem de 1% do orçamento. 
Operações de Crédito 
A receita prevista com operações de crédito no período 2002-2005 foi estimada pela 
Assessoria de Controle da Dívida Pública da Secretaria de Finanças em função de 
desembolso previsto de contratos ainda em andamento e da expectativa de o município 
obter os empréstimos que foram autorizados pelo Senado Federal quando da celebração do 
contrato de refinanciamento da dívida do município em maio de 2000.  
Alienação de Bens Imóveis 
As receitas aqui estimadas derivam da expectativa de alienação de parte do patrimônio 
imobiliário da Prefeitura, particularmente no que diz respeito a terrenos que não sejam de 
interesse do poder público municipal. 
Outras Receitas de Capital 
Os valores aqui previstos referem-se a receitas decorrentes de operações urbanas e 
similares. 
O Anexo III apresenta a definição do volume de recursos para o quadriênio 2002/2005, tais 
como Receita Total, Despesa Total e as vinculações da área da Educação e da Saúde, as 
dívidas, as despesas financiadas, a contrapartida de financiamento e as com recursos 
próprios. 
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O Anexo IV traz os objetivos, programas, ações, metas e indicadores das despesas a serem 
realizadas nas seguintes áreas de aplicação: Educação, Saúde, Inclusão Social, 
Transformações Urbanas Modernização da Administração. 
O Anexo V - Consolidação Geral, apresenta os quadros das Áreas de Aplicação, com os 
respectivos valores de seus Programas, que serão aplicados no quadriênio 2002/2005. 
Outro quadro traz as fontes de recursos (Vinculações, Operações de Crédito, Alienação de 
Bens e Próprias). 
III - Conclusão: 
Em função da análise do projeto e dos entendimentos havidos, propomos o seguinte 
substitutivo. É fundamental ressaltar que o substitutivo ora apresentado não altera o texto 
do projeto, mas apenas seus anexos, conforme descrição a seguir. 
1) Redija-se, conforme segue, o texto do Projeto de Lei: 
"SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 0547/2001 
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2002/2005, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2002/2005, em cumprimento 
ao disposto nos artigos 69, inciso X, e 137, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo, na forma dos seguintes Anexos: 
a) Anexo I - Diagnóstico sócio-econômico; 
b) Anexo II - Previsão das Receitas, hipóteses adotadas e metodologia de cálculos; 
c)Anexo III - Definição do volume de recursos para o Plano Plurianual 2000/2005; 
d) Anexo IV - Definição dos "Objetivos", "Programas", "Ações", "Metas" e "Indicadores"; 
e) Anexo V - Consolidação geral do Plano Plurianual 2002/2005. 
Art. 2º - Os valores constantes do Plano Plurianual 2002/2005 são os de junho de 2001. 
Art. 3º - Os programas, projetos, atividades e ações previstos para o exercício de 2002 
foram incorporados ao Projeto de Lei do Orçamento Anual daquele exercício, com a 
codificação prevista na Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, do 
Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e do Secretário de Orçamento 
Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e na Portaria nº 180, de 21 de 
maio de 2001, do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. 
Art. 4º - A inclusão de novos programas, projetos, atividades e ações será proposta pelo 
Poder Executivo por meio de projeto de lei específica. 
Parágrafo único - O projeto de lei conterá, no mínimo: 
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a 
demanda da sociedade que se queira atender com a inclusão; 
b) a indicação dos recursos que financiarão a inclusão proposta. 
Art. 5º - O Poder Executivo promoverá as medidas necessárias à efetiva execução, no 
período, do Plano Plurianual, que poderá ser revisado ou modificado, ao longo de sua 
vigência, mediante lei específica, em decorrência de alterações de prioridades ou do 
contexto social, econômico ou financeiro. 
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2002, revogadas as disposições em 
contrário." 
2) Alterações nos Anexos do Projeto: 
São as seguintes as alterações ora apresentadas, considerando-se modificado o Anexo V, 
aqui não especificamente mencionado, em função das alterações a seguir descritas. 
No Anexo II, o valor do IPTU para 2002, que era de R$ 1.893,8 milhões passa para R$ 
1.754,2 milhões. Em conseqüência, o valor da Receita Tributária passa a ser de R$ 4.453,1 
milhões. A Dívida Ativa, para 2002, tem seu valor alterado, de R$ 263,6 milhões para R$ 
403,2 milhões. Decorrente desta alteração, o valor de 2002 para Outras Correntes passa de 
R$ 849,9 milhões para R$ 989,5 milhões. 
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