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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de
ser submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei

que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019, acompanhado
dos Anexos de Metas e Prioridades, de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, em
cumprimento ao disposto no 5 2º do artigo 165 da Constituição Federal e no é 20 do
artigo 137 da Lei Orgânica do Município de São Paulo.

A propositura tem o objetivo de fixar as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária anual para o exercício de 2019, dispor sobre sua
estrutura e organização, prever as alterações na legislação tributária do Município, bem
como estabelecer orientações tanto para suas despesas com pessoal e encargos como?
para a execução orçamentária, além das disposições gerais pertinentes à matéria.

Outrossim, são apresentados todos os anexos exigidos pelaÉ
Lei de Responsabilidade Fiscal — Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de;
2000, em consonância com os padrões definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do“
Ministério da Fazenda.

Nessas condições, atendidas as determinações legais vigentes
e evidenciadas as razões de interesse público que fundamentam a presente mensagem,
contará ela, por certo, com o aval dessa Colenda Casa de Leis.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus
protestos de apreço e consideração.
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PROJETO DE LEI Nº
PL.

167/2018

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o

exercício de 2019.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

Art. 1º Em cumprimentoao disposto no 5 2º do art. 165 da Constituição Federal e no 5

2º do art. 137 da Lei Orgânica do Municipio de São Paulo, esta lei estabelece as
diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2019, compreendendo
orientações para:

I - a elaboração da proposta orçamentária;

“ - a estrutura e a organização do orçamento;

Ill - as alterações na legislação tributária do Município;

lV - as despesas do Município com pessoal e encargos;

V - a execução orçamentária;

VI - as disposições gerais.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000, integram esta lei os seguintes anexos:

l - Metas e Prioridades;

ll - Metas Fiscais, composto de:

a) demonstrativo de metas anuais de receitas, despesas, resultados primário e
nominal e montante da dívida pública para os exercicios de 2019, 2020 e 2021, em
valores correntes e constantes, acompanhado da respectiva metodologia de cálculo;

b) demonstrativo das metas anuais de receitas, despesas, resultados primário e
nominal e montante da divida pública fixados para os exercicios de 2016, 2017 e
2018;

0) avaliação quanto ao cumprimento das metas do exercício de 2017;

d) evolução do patrimônio líquido dos exercícios de 2015, 2016 e 2017, destacando
origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos;
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e) demonstrativo da estimativa de renúncia de receita e sua compensação;

fj demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter

continuado;

9) avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos
servidores municipais, gerido pelo Instituto de Previdência Municipal de São Paulo —

lPREM;

lll - Riscos Fiscais.

CAPÍTULO ||

DAS ORIENTAÇÓES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA

Art. 3º O projeto de lei orçamentária, relativo ao exercício de 2019, deverá assegurar
os principios da justiça, da participação popular e de controle social, de transparência
e de sustentabilidade na elaboração e execução do orçamento, na seguinte
conformidade:

l - O princípio da sustentabilidade deve ser transversal a todas as áreas da

Administração Pública Municipal e assegurar o compromisso com uma gestão
comprometida com a qualidade de vida da população, a eficiência dos serviços
públicos e o equilibrio intertemporal do orçamento público;

Il - o princípio da participação da sociedade e de controle social implica assegurar a
todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento por
meio de instrumentos previstos na legislação;

Ill — o princípio da transparência implica, alem da observância ao princípio
constitucional da publicidade, a utilização de todos os meios disponíveis para garantir
o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento;

lV - o princípio de justiça social implica assegurar, na elaboração e execução do
orçamento, políticas públicas, projetos e atividades que venham a reduzir as
desigualdades entre indivíduos e regiões da cidade, bem como combater a exclusão
social, O trabalho escravo e a vulnerabilidade da juventude negra em São Paulo.

Parágrafo único. Os princípios estabelecidos neste artigo objetivam:
I - reestruturar O espaço urbano e a reordenação do desenvolvimento da cidade a
partir de um compromisso com os direitos sociais e civis;
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ll - eliminar as desigualdades sociais, raciais e territoriais a partir de um

desenvolvimentoeconômico sustentável;

lll - aprofundar os mecanismos de gestão descentralizada, participativa e transparente.

Art. 4º A elaboração da lei orçamentária deverá pautar-se pela transparência da

gestão fiscal, observando—se o principio da publicidade e permitindo—se o amplo

acesso da sociedade a todas as informações relativas às suas diversas etapas.

$i 1º Para assegurar a transparência e a ampla participação popular durante o

processo de elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo promoverá
audiências públicas, de forma regionalizada e individualizada por Prefeitura Regional,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Qi 2º Para discussão da proposta orçamentária, as Prefeituras Regionais organizarão,
em conjunto com os Conselhos Participativos Municipais, processo de consulta,
acompanhamento e monitoramento, de modo a garantir a participação social na
elaboração e gestão do orçamento.

gi 3º Será dada ampla publicidade pelos meios de comunicação das datas, horários e
locais de realização das audiências de que trata o 5 1ª deste artigo, com antecedência
mínima de 10 (dez) dias, inclusive com publicação no Diário Oficial da Cidade e na
página oficial da Prefeitura na internet.

gi 4º São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:

I - os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;

ll - o programa de metas a que se refere o art. 69—A da Lei Orgânica do Municipio de
São Paulo;

lll - o balanço geral das contas anuais e pareceres prévios elaborados pelo Tribunal de
Contas do Município de São Paulo;

IV - o Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

V - o Relatório de Gestão Fiscal;

VI - os sistemas de gestão e planos setoriais utilizados pela Administração;

Vll - os indicadores de desempenho relativos à qualidade dos serviços públicos no
Município de São Paulo, estabelecidos na Lei nº 14.173, de 26 de junho de 2006;
VIII - o Portal da Transparência;

IX — o Portal Planeja Sampa.
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5“; 5ª Até 5 (cinco) dias Úteis após o envio da proposta orçamentária à Câmara
Municipal, o Poder Executivo publicará em sua página na internet cópia integral do

referido projeto e de seus anexos, bem como a base de dados do orçamento público
do exercício e dos 3 (três) anos anteriores, contendo, no minimo, a possibilidade de

agregar as seguintes variáveis:

l - órgão;

ll - função;

lll - programa;

IV — projeto, atividade e operação especial;

V - categoria econômica;

VI - fonte de recurso.

Art. 5º A proposta orçamentária do Município para 2019 será elaborada de acordo

com as seguintes orientações gerais:

| - participação da sociedade;

|I - responsabilidade na gestão fiscal;

IlI — desenvolvimento econômico e social, visando à redução das desigualdades;

IV - eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações e
serviços de saúde, de educação, de transporte, segurança, habitação e assistência
social;

V - ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à participação
da sociedade;

VI - articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa privada;

Vll - acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade;

VIIl - preservação do meio ambiente, apoio à produção orgânica e destinação
adequada dos resíduos sólidos, preservação do patrimônio histórico material e
imaterial e das manifestações culturais;

lX — resgate da cidadania e direitos humanos nos territórios mais vulneráveis;

)( - estruturação do Plano Diretor aprovado pela Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014;
)(I - promoção do acesso à cultura nas periferias;
XII - valorização salarial das carreiras dos servidores públicos;
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XIII - priorização dos direitos sociais do idoso, da criança e do adolescente, garantindo
sua autonomia, integração e participação efetiva na comunidade e defendendo sua
dignidade, bem-estar e o direito à vida;

XIV - promoção de políticas públicas em favor das minorias sociais;

)(V - priorização dos direitos sociais da mulher, promovendo severo combate a

qualquer forma de violência;

)(Vl - inclusão social das pessoas com deficiência;

XVII - modernização, eficiência e transparência na gestão pública por meio do uso
intensivo de tecnologia.

Art. 6º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2019

são aquelas especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, observando o Programa
de Metas da Cidade de São Paulo 2017-2020, elaborado nos termos do art. 69-A, da
Lei Orgânica do Município, e seu estabelecimento far-se-á no âmbito da Lei

Orçamentária e do Plano Plurianual 2018—2021, em consonância com o disposto nos
55 9º e 10 do art. 137 do referido diploma legal.

Art. 7º A Câmara Municipal de São Paulo e o Tribunal de Contas do Municipio de São
Paulo encaminharão ao Poder Executivo suas propostas orçamentárias para 2019,

para inserção no projeto de lei orçamentária, até o último dia útil do mês de agosto de
2018, observado o disposto nesta lei.

Art. 8º lntegrarão a proposta orçamentária do Município para 2019:

I - projeto de lei;

|| - anexo com os critérios de projeção da receita;

III - demonstrativo das medidas de compensação às renúncias de receita e ao
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;

IV - anexos e demonstrativos de que tratam os arts. 18, 19 e 20 desta lei,

V - demonstrativo com as seguintes informações sobre cada uma das operações de
crédito que constarem da receita orçamentária estimada:

a) operação de crédito contratada, com número da lei que autorizou o empréstimo,
órgão financiador, número do contrato, data de assinatura, valor contratado total, valor
estimado para o exercício de 2019 e valor de contrapartidas detalhado por fonte de
recursos;
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b) operação de crédito não contratada, com número da lei que autorizou o

empréstimo, órgão financiador, valor estimado para o exercício de 2019 e valor de

contrapartidas detalhado por fonte de recursos;

Vl - demonstrativo a respeito da dívida ativa, contendo memória de cálculo da receita
prevista para 2019, com valores por tributo e por outros tipos de divida;

VII - saldo de todos os fundos municipais em 31 de agosto de 2019.

Art. 9º Acompanhará a proposta orçamentária do Municipio para 2019 mensagem da

Chefia do Poder Executivo contendo, no minimo:

I - demonstrativo dos efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e
benefícios de natureza financeira, tributária e crediticia sobre as receitas e despesas;

II - demonstrativo da compatibilidade entre o orçamento proposto e as metas
constantes do Anexo de Metas Fiscais de que trata a alínea a do inciso II do art. 20

desta lei;

Ill — demonstrativo do atendimento aos princípios de que tratam os incisos I, II, Ill e IV

do “caput" do art. 3º desta lei.

Art. 10. Os projetos e atividades constantes do programa de trabalho dos órgãos e
unidades orçamentárias deverão, à medida do possível, ser identificados em
conformidade com o disposto no 5 8º do artigo 137 da Lei Orgânica do Municipio de
São Paulo.

Art. 11. Em cumprimento ao disposto no “caput" e na alínea “e“ do inciso I do "caput"
do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a alocação dos recursos na
lei orçamentária será feita de forma a propiciar o controle de custos das ações e a
avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 12. A lei orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, no valor de
até 0,4% (quatro décimos por cento) da receita corrente liquida prevista para o
exercício de 2019, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos
e eventos fiscais imprevistos.

Art. 13. A lei orçamentária não consignará recursos para inicio de novos projetos se
não estiverem adequadamente atendidos aqueles em andamento e contempladas as
despesas de conservação do patrimônio público.

55 1º O disposto no “caput" deste artigo aplica—se no âmbito de cada fonte de recursos,
conforme vinculações legalmente estabelecidas.
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&; 2º Entendem-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de

recursos orçamentários esteja compativel com os cronogramas fisico-financeiros

vigentes.

Art. 14. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem
desenvolvidos por meio de parcerias público—privadas, reguladas pela Lei Federal nº
11.079, de 30 de dezembro de 2004, e alterações, e pela Lei Municipal nº 14.517, de
16 de outubro de 2007, e alterações, bem como de consórcios públicos, regulados
pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 15. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária e da respectiva lei,

poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações legais em tramitação.

!; 1º Caso a receita seja estimada na forma do “caput” deste artigo, o projeto de lei

orçamentária deverá:

I — identificar as proposições de alterações na legislação e especificar a receita
adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos;

Il - indicar a fonte especifica à despesa correspondente, identificando-a como
condicionada à aprovação das respectivas alterações na legislação.

Qi 2º Caso as alterações propostas não sejam aprovadas ou parcialmente aprovadas
até 31 de dezembro de 2018, não permitindo a integralizaçãodos recursos esperados,
as dotações à conta das referidas receitas não serão executadas no todo ou em parte,
conforme o caso.

Art. 16. O projeto de lei orçamentária poderá computar na receita:

| — operação de crédito autorizada por lei específica, nos termos do & 2º do art. 7º da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no 5 2º do art. 12

e no art. 32, ambos da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, no inciso lll do
“caput" do art. 167 da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e
condições fixados pelo Senado Federal;

II - os efeitos de programas de alienação de bens imóveis e de incentivo ao
pagamento de débitos inscritos na dívida ativa do Município.

Parágrafo único. No caso do inciso l do "caput" deste artigo, a lei orçamentária anual
deverá conter demonstrativo especificando, por operação de crédito, as dotações de
projetos e atividades a serem financiados por tais recursos.

Art. 17. As despesas com publicidade de interesse do Municipio restringir-se—ão aos
gastos necessários à divulgação institucional, de investimentos, de serviços públicos,

W



«"ªlmª-« ªº“, O] __do pror;_ 8£,» ' _ “ ,») "«.n, ,_,,1___JL3j_m_tÉV já |Z

“.?áiixtj .t.
istratwr-

' Ja'/547.

bem como de campanhas de natureza educativa ou preventiva, excluídas as despesas
com a publicação de editais e outras publicações legais.

55 1º Os recursos necessários às despesas referidas no "caput" deste artigo deverão
onerar as seguintes dotações:
| - publicações de interesse do Município;

II — publicações de editais e outras publicações legais.

&; 2º Deverá ser criada, nas propostas orçamentárias da Secretaria Municipal de
Educação e do Fundo Municipal de Saúde, a atividade referida no inciso I do ª 1º

deste artigo, com a devida classificação programática, visando à aplicação de seus
respectivos recursos vinculados, quando for o caso.

à 3º As despesas de que trata este artigo, no tocante à Câmara Municipal de São
Paulo, onerarão a atividade “Câmara Municipal - Comunicação".

CAPÍTULO |||
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 18. Integrarão a lei orçamentária anual do Município os seguintes anexos e
demonstrativos, relativos ao orçamento consolidado da Administração Direta e seus
fundos, entidades autárquicas, fundacionais e empresas estatais dependentes, e o

orçamento de investimentos das empresas em que o Município detenha, direta ou

indiretamente, a maioria do capital acionário:

| - receita e despesa, compreendendo:

a) receita e despesa por categoria econômica;

b) sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;
II - da receita, compreendendo:

a) legislação;

b) a previsão para 2019 por categoria econômica;

o) a evolução por categoria econômica, incluindo a receita arrecadada nos exercícios
de 2015, 2016 e 2017, a receita prevista para o exercício de 2018 conforme aprovada
pela lei orçamentária e a receita orçada para 2019;

III — da despesa, compreendendo:

xl
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a) a despesa fixada por órgão e por unidade orçamentária, discriminando projetos,

atividades e operações especiais;

b) o programa de trabalho do governo, evidenciando os programas de governo por

funções e subfunções, discriminando projetos, atividades e operações especiais;

c:) a despesa por órgãos e funções;

d) a evolução por órgão, incluindo a despesa realizada no exercício de 2017, a

despesa fixada para 2018 conforme aprovado pela lei orçamentária e a despesa
orçada para 2019;

e) a evolução por grupo de despesa, incluindo a despesa realizada no exercício de

2017, a despesa fixada para 2018 conforme aprovado pela lei orçamentária e a

despesa orçada para 2019;

l) demonstrativos do cumprimento das disposições legais relativas à aplicação de

recursos em saúde e educação;

9) demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o

vínculo com os recursos;

h) demonstrativo dos detalhamentos das ações, regionalizados no nivel de Prefeitura

Regional quando possível;

|V - da legislação e atribuições de cada órgão;

V — da dívida pública, contendo:

a) demonstrativo da dívida pública;

b) demonstrativo de operações de crédito, evidenciando fontes de recursos e sua
aplicação;

0) despesas vinculadas a operações de crédito, discriminando projetos.

Art. 19. O orçamento de cada um dos órgãos da Administração Direta e seus fundos,
bem como o das entidades autárquicas, fundacionais e empresas estatais
dependentes discriminará suas despesas, no mínimo, com os seguintes níveis de
detalhamento:

I - programa de trabalho do órgão;

II - despesa do órgão detalhada por grupo de natureza e modalidade de aplicação,
IlI - despesa por unidade orçamentária, evidenciando as classificações institucional,
funcional e programática, detalhando os programas segundo projetos, atividades e
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operações especiais, e especificando as dotações por, no minimo, categoria
econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

Art. 20. O orçamento de investimentos das empresas discriminara, para cada

empresa:

| - os objetivos sociais, a base legal de instituição, a composição acionária e a

descrição da programação de investimentos para o exercício de 2019;

II - o demonstrativo de investimentos especificados por projetos, de acordo com as
fontes de financiamento.

Parágrafo único. Será disponibilizado acesso, por meio da internet, aos dados de

execução orçamentária e financeira das empresas mencionadas no “caput" deste
artigo.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÓES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 21. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo projetos de lei

propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais,
se necessárias à preservação do equilíbrio das contas públicas, a consecução da
justiça fiscal, a eficiência e modernização da máquina arrecadadora, à alteração das
regras de uso e ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo, bem como ao
cancelamento de débitos cujo montante seja inferior aos respectivos custos de
cobrança.

Art. 22. Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsidio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou

modificação de base de cálculo que impliquem redução discriminada de tributos ou
contribuições, e outros beneficios que correspondam a tratamento diferenciado,
atenderão ao disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000,
devendo ser instruídos com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as
metas de resultado nominal e primário.

Parágrafo único. A renúncia de receita decorrente de incentivos fiscais em todas as
regiões da cidade será considerada na estimativa de receita da lei orçamentária.

CAPÍTULO v
DAS ORIENTAÇÓES RELATIVASAs DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS
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Art. 23. No exercício financeiro de 2019, as despesas com pessoal dos Poderes

Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos arts. 18, 19 e 20 da

Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 24. Observado o disposto no art. 23 desta lei, o Poder Executivo poderá
encaminhar projetos de lei visando a:

l - concessão e absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

Il — criação e extinção de cargos públicos;

Ill - criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras;

IV - provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, respeitada a

legislação municipal vigente;

V — revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e

salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público por meio de políticas
de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de trabalho do

servidor público.

45 1º Fica dispensada do encaminhamento de projeto de lei a concessão de vantagens
já previstas na legislação.

45 2º A criação ou ampliação de cargos deverá ser precedida da apresentação, por
parte da pasta interessada, do Planejamento de Necessidades de Pessoal Setorial e
da demonstração do atendimento aos requisitos da Lei Complementar Federal nº 101,
de 2000, observando ainda o estabelecido no Decreto nº 54.851, de 17 de fevereiro de
22014, e alterações.

45 3º O Poder Executivo respeitará as negociações realizadas no âmbito do Sistema de
Negociação Permanente - SINP com respeito às despesas com pessoal e encargos,

15 4º O projeto de lei que tratar da revisão geral anual dos servidores públicos

municipais não poderá conter matéria estranha a esta.

Art. 25. Observado o disposto no art. 23 desta lei, o Poder Legislativo poderá
encaminhar projetos de lei e deliberar sobre projetos de resolução, conforme o caso,
visando a:

| - concessão e absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores do
Poder Legislativo;

|I - criação e extinção de cargos públicos do Poder Legislativo;
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lll - criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras do Poder Legislativo;

|V - provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, respeitada a

legislação municipal vigente do Poder Legislativo;

V - revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e

salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público por meio de políticas

de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de trabalho do

servidor público do Poder Legislativo;

Vl - instituição de incentivos a demissão voluntária de servidores do Poder Legislativo.

!; 1º Fica dispensada do encaminhamento de projeto de lei a concessão de vantagens

já previstas na legislação.

«15 2º A criação ou ampliação de cargos deverá ser precedida da demonstração do

atendimento aos requisitos da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 26. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000, a convocação para prestação de horas

suplementares de trabalho somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública,

na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de

extrema gravidade, devidamente reconhecida pela Chefia do Poder Executivo

Municipal.

Art. 27. Observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei Federal nº 12.527, de 18 de

novembro de 2011, os Poderes Executivo e Legislativo, neste considerados a Cámara

Municipal de São Paulo e o Tribunal de Contas do Municipio de São Paulo,

disponibilizarão e manterão mensalmente atualizada, nos respectivos sítios na

internet, no portal Transparência ou equivalente, preferencialmente no link destinado à

divulgação de informações sobre recursos humanos, em formato de dados abertos,
tabela com remuneração ou subsidio recebidos, de maneira individualizada, por
detentores de mandato eletivo e ocupantes de cargo ou função, incluindo auxílios,

ajudas de custo, e quaisquer outras vantagens pecuniárias.

CAPÍTULO Vl

DAS ORIENTAÇÓES RELATIVAS A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 28. Na realização das ações de sua competência, o Município poderá transferir

recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os

programas constantes da lei orçamentária anual, mediante convênio, ajuste ou

W
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congénere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada

parte, a forma e os prazos para prestação de contas.

Art. 29. Fica vedada a realização, pelo Poder Executivo Municipal, de quaisquer

despesas decorrentes de convênios, contratos de gestão e termos de parceria
celebrados com entidades sem fins lucrativos que deixarem de prestar contas

periodicamente na forma prevista pelo instrumento em questão à Secretaria Municipal

responsável, com informações detalhadas sobre a utilização de recursos públicos

municipais para pagamento de funcionários, contratos e convênios, com os

respectivos comprovantes.

!; 1º As entidades de que trata este artigo abrangem as Organizações Sociais - OSs,

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público — OSClPs e demais

associações civis e organizações assemelhadas.

!; 2º As informações relativas à celebração de convênios, contratos de gestão e termos

de parceria serão publicadas no Portal da Prefeitura do Município de São Paulo na

internet.

lã 3º As propostas de celebração ou renovação de contrato de gestão, convênio ou

termo de parceria, bem como suas prestações de contas, deverão ser colocadas à

disposição dos conselhos gestores locais ou do conselho municipal, quando for o

caso.

Art. 30. Para fins de controle dos convênios, contratos de gestão e termos de parceria
com as Organizações Sociais — OSs, Organizações da Sociedade Civil de interesse
Público — OSCIPs e demais associações civis e organizações assemelhadas, o Poder
Executivo criará códigos de "itens de despesa" ou “subitens de despesa" no sistema
de execução orçamentária referentes aos repasses para as entidades, indicando a

destinação planejada dos recursos na seguinte conformidade:

I - remuneração de pessoal e encargos relacionados;

Il - obras e reformas em imóvel da Prefeitura;

Ill - obras e reformas em imóvel da Organização Social ou de terceiros;

IV — outras despesas.

lg 1º A classificação da despesa orçamentária, contendo os códigos e descrição do
"item de despesa" ou do “subitem de despesa", constará dos relatórios referentes a
empenhos e será incorporada, junto com a observação do empenho, aos relatórios e
bases de dados sobre o tema no Sistema de Orçamento e Finanças — SOF ou outro
sistema que venha substitui-Io.

«pª/



5 2ª Sem prejuízo do disposto no “caput” e no é 1º deste artigo, o Poder Executivo

publicará, mensalmente, relatório para cada Organização Social, em sitio da internet,

com as informações de execução orçamentária com, no mínimo:

I - número do empenho;

|| - destinação detalhada dos recursos;

Ill - valor da liquidação no mês,

à 3º As informações de que trata este artigo, juntamente com as demais que compõem

a despesa pública, serão disponibilizadas, mensalmente, em base de dados em

formato aberto.

Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de
competência de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas
à União, ao Estado ou a outro Municipio, desde que compativeis com os programas
constantes da lei orçamentária anual, mediante convênio, ajuste ou congénere.

Art. 32. No caso da ocorrência de despesas resultantes da criação, expansão ou

aperfeiçoamento de ações governamentais que demandem alterações orçamentárias,
aplicam-se as disposições do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Para fins do disposto no 5 3º do art, 16 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000, são consideradas como irrelevantes as despesas de valor de
até R$ 8.000,00 (oito mil reais), no caso de aquisição de bens e serviços, e de até R$

15.000,00 (quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de

engenharia.

Art. 33. Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária anual, o Executivo

deverá fixar a programação financeira e o cronograma de execução de desembolso,
com o objetivo de compatibilizar a realização de despesas com o efetivo ingresso das
receitas municipais.

$$ 1º Nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000, os recursos legalmente vinculados a finalidades especificas
serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o respectivo ingresso.

!; 2º Créditos orçamentários de fontes vinculadas que durante a execução do

orçamento sejam considerados prescindiveis poderão ser anulados com a finalidade
de servir à abertura de créditos adicionais, nos termos do art. 43, 5 1º, III, da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, respeitada a regra do art. 8º, parágrafo único, da Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000. W
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Art. 34. Em até 15 (quinze) dias após o encerramento de cada trimestre, o Poder

Executivo publicará relatório sobre a execução de emendas parlamentares, contendo,

no minimo, as seguintes informações:

I - Vereador autor;

Il - objeto;

lIl — órgão executor;

|V - valor em reais;

V — data da liberação dos recursos e/ou publicação de eventual decreto com o

respectivo número.

Art. 35. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não

comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas

no Anexo de Metas Fiscais desta lei, deverá ser promovida a limitação de empenho e

movimentação financeira nos 30 (trinta) dias subsequentes.

5 1ª No caso da ocorrência da previsão contida no “caput” deste artigo, fica o Poder

Executivo autorizado a contingenciar o orçamento, conforme os critérios a seguir:

l - serão respeitados os percentuais mínimos de aplicação de recursos vinculados,

conforme a legislação federal e municipal;

II — serão priorizados recursos para execução de contrapartidas referentes às
transferências de receitas de outras unidades da federação;

lII - serão priorizados recursos para o cumprimento do Programa de Metas 2017-2020.

& 2º Os compromissos assumidos sem a devida cobertura orçamentária e em

desrespeito ao art. 60 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, são considerados irregulares

e de responsabilidade do respectivo ordenador de despesas, sem prejuízo das

consequências de ordem civil, administrativa e penal, em especial quanto ao disposto
no art. 10, inciso lX, Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, nos arts. 15, 16 e 17

da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e no art. 359-D do Decreto—Lei Federal
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro.

Art. 36. Verificado eventual saldo de dotação orçamentária da Câmara Municipal de

São Paulo e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo que não será utilizado,

poderão ser oferecidos tais recursos, definindo especificamente sua destinação
apenas para áreas sociais ou ao atendimento das demandas apontadas nas reuniões
realizadas na Câmara no Seu Bairro, se ocorrerem, como fonte para abertura de
créditos adicionais pelo Poder Executivo.
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CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

Art. 37. Cabe ao ordenador da despesa o cumprimento das disposições contidas nos

arts. 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 38. Se a lei orçamentária não for votada até o último dia do exercício de 2018,

aplicar-se—á o disposto no art. 140 da Lei Orgânica do Municipio de São Paulo.

Parágrafo único. Caso a lei orçamentária tenha sido votada e não publicada, aplicar-

se-á o disposto no “caput" deste artigo.

Art. 39. As emendas ao projeto de lei orçamentária obedecerão ao disposto no art.

166, 5 3º, da Constituição Federal, no art. 138, 5 2º, da Lei Orgânica do Municipio de

São Paulo e no regulamento da Comissão de que trata o art. 138, 5 1ª, também da Lei

Orgânica do Municipio de São Paulo.

Parágrafo único. As emendas parlamentares apresentadas deverão ter valor igual ou

superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não podendo conter mais do que uma ação.

Art. 40. Para fins de atendimento da meta de resultado primário no exercício de 2018,

serão desconsiderados os efeitos do pagamento de precatórios judiciais com recursos
de depósitos de terceiros levantados na forma do art. 101, 5 2º, II, do Ato das

Disposições ConstitucionaisTransitórias (ADCT).

Art. 41. Para o ano de 2018, a meta fiscal de Resultado Nominal, que compõe o

Demonstrativo III — Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três
Exercícios Anteriores do Anexo III — Metas Fiscais, prevalece sobre as metas fixadas

pela Lei nº 16.693, de 31 de julho de 2017.

Art. 42. Para fins avaliação das metas de resultado primário e resultado nominal, dos
exercícios de 2018 a 2021, serão considerados:

| — Resultado Primário calculado pelo método “acima da linha", em conformidade com

a 8ª edição do Manual dos DemonstrativosFiscais da Secretaria do Tesouro Nacional;

Il — Resultado Nominal calculado pelo método “abaixo da linha", em conformidade com
a 8ª edição do Manual dos DemonstrativosFiscais da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 43. Em atendimento ao disposto no art. 4º, inciso I, alínea "e" da Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000, o Poder Executivo desenvolverá sistema
integrado, incorporando todas as Atas de Registro de Preço, 0 qual estará disponível

W
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na página oficial da Prefeitura na internet, com vistas à melhor gestão de custos da

Administração Pública Municipal.

Art. 44. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 1ª de

janeiro de 2018 os efeitos do disposto em seu art. 41.

LDO 2019 PL
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ANEXO I — METAS E PRIORIDADES
Art. 137, parágrafo2º da Lei Orgânica do Município de São Paulo

Tendo em vista que o Programa de Metas é o instrumento que organiza, de forma clara

e transparente, as prioridades da Prefeitura nos quatro anos de mandato, contemplando as
prioridades de uma gestão nos termos da Lei Orgânica do Município (Artigo 69-A), é

fundamental considerar, na presente peça de planejamento orçamentário — a LDO «, a influência

daquele instrumento, para elaboração do rol de suas Metas e Prioridades, agora com o Viés da

arquitetura orçamentária para o ano de 2019 no Municipio.

Nesta LDO de 2019, portanto, também haverá a materialização da intensa interlocução,
iniciada no ano de 2017, entre a Secretaria Municipal da Fazenda (SF) — responsável pela
elaboração e monitoramento do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
e Lei Orçamentária Anual (LOA) — e a Secretaria Municipal de Gestão (SMG) — responsável
pelas mesmas atribuições no que diz respeito ao Programa de Metas — com vistas à integração e

compatibilização entre todas as peças e instrumentos de planejamento, gestão e orçamento do
Município, proporcionando uma atuação mais certeira na resolução de demandas da sociedade.
Reforça-se, assim, a situação idiossincrática do Município de São Paulo ao contar com dois
instrumentos de planejamento: Programa de Metas e PPA.

Importante destacar que esta lógica de construção do Anexo 1 — Metas e Prioridades da
LDO, tendo por base o Programa de Metas, foi aplicada desde o ciclo de planejamento
municipal anterior, que se iniciou no ano de 2013. Assim, o primeiro ano de cada gestão no
Município de São Paulo é caracterizado pela inauguração de um novo ciclo de planejamento,
momento em que a Administração Municipal direciona-se para a construção, no primeiro
semestre, do Programa de Metas, e, no segundo semestre, do Plano Plurianual (casos de 2013 e
2017). Nesses anos iniciais, contudo, tem-se um vácuo em termos do PPA de referência, pois
este instrumento que norteará as ações da Administração Pública para os quatro anos vindouros
só será confeccionado no segundo semestre do mesmo exercício. Assim, a LDO, a ser entregue
ao Poder Legislativo até o dia 15 de abril, toma por base o outro instrumento de planejamento
da Administração Municipal: o Programa de Metas, inclusive nos dois anos subsequentes.

Entretanto, tal situação também é criada no último exercício de uma gestão, como no
caso presenciado em 2016 e a ser provavelmente reeditado em 2020. Nestes anos, novamente no
mês de abril, o Poder Executivo submeterá à apreciação pelo Legislativo da LDO do ano
subsequente (2017 e 2021, nos casos citados), no qual não há Programa de Metas de referência,
uma vez que este é elaborado justamente no primeiro semestre de uma nova gestão. Deste
modo, utiliza—se como referência, para fins de construção do Anexo 1 de que aqui se trata, o
PPA que estará em seu último ano de vigência e que foi influenciado pelo Programa de Metas
até então vigente, 0 que demonstra a mutualidade existente entre os instrumentos.

Portanto, pode-se afirmar que a lógica acima descrita é retrato da existência de dois
instrumentos de planejamento e que direcionam as ações na Cidade de São Paulo, com um
deslocamento temporal de um ano entre si, bem como pelo próprio lapso temporal nas datas de
elaboração e entrega ao Poder Legislativo de LDO e PPA. Quanto a este último ponto, frisa—se
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que existem propostas legislativas que visam mitigar os efeitos deste descompasso temporal,

como é o caso do Projeto de Lei do Senado nº 229, de 2009, que, no parágrafo primeiro de seu

artigo 9º, torna as datas de encaminhamento do PPA e da LDO coincidentes no dia 30 de abril

(lembrando da diferença temporal existente entre tais instrumentos no Governo Federal e no
Município de São Paulo, o que tornaria necessária uma adaptação à realidade municipal).

Assim, toma—se imprescindível que ambos os instrumentos — Programa de Metas e PPA
— estejam o mais integrados e coerentes possível entre si, de modo a não haver qualquer
obscuridade ou lacuna em termos de planejamento e orçamento municipais. A LDO só reforça
esse vinculo, para além da exigência legal, com Vistas a dar efetividade às políticas públicas
municipais.

Não obstante tal realidade, na medida em que o PPA ganhe maior importância e
efetividade perante as ações em curso na Secretaria Municipal da Fazenda, bem como as
inovações legislativas supramencionadas se destaquem, a tendência natural é que a LDO se
baseie, formalmente, nas diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal,
destacados no PPA.

Feitas as explicações quanto ao quadro estrutural de elaboração do presente Anexo 1 —

Metas e Prioridades, apresentam—se, na sequência, as Metas e Prioridades para a Administração
Pública Municipal no ano de 2019, capturadas através de um recorte temporal do Programa de
Metas 2017-2020, ao considerar somente as suas linhas de ação que têm impacto orçamentário
em três hipóteses: (l) entregas previstas em 2019; (2) entregas realizadas em 2017 e/ou 2018 e
com custos para manutenção em 2019; e (3) entregas a serem realizadas em 2020 ou anos
subsequentes, mas que têm despesas prévias necessárias a sua implementação em 2019. Para as
duas últimas hipóteses, o conteúdo da coluna “Entrega Física Prevista 2019” pode constar em
branco.



PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS2019 9
PREFEITURA DE

shomw
FAZINDA

m lage-hi: m loGn:-Mªll
. 6Jill-I'MIMV—mw“_“.“wmmm-Mb—Mbuemmlll-h. si.mumw—)amawu—amamM..—vam—wmmmm

vah—lll.
Pn Wri-PPAml-”1!)— !.— dtA“. |“! W lªilaPM“ me

”1,
Açu

35353:sz
“ “ª"“ªº Cºmun'ºªºªº "b""Pª" "C'ªªªª

Plano de comunicação publicado Plano de Comunicação Finalizado 375.000 2131 » Suporte e Manutenção dª Cºordenªçãº de Imprensª

68.5 — Dobraro AlcanceOrgânico Anual (131 mil) das

68 _ Comuniºª SP
publicações feitasno perfil institucional do Facebookda PMSP, Valor do Alcance Orgânico Anual das 229.271 (Valor do AlcanceOrgânico

por meio de publicações com conteúdo efetivamenterelevante publicações realizadas por meio do perfil Anualdas publicações realizadaspor _ .
. ... . , . ... . .

2131-S M t daCrd adelrnrensa
para a populªção. estimulando a promoção da informação institucmnal da Prefeiturana Rede Soeial meio do periil institucional da

I 800 000 uporte e ann ençao ºº CMC º P

pública. o diálogo e transparência das ações da prefeiturajunto Facebook Prefeiturana Rede Social Facebook)

aos munícipes e demais interessados.

8.18 - Realizarcampanhas de prevenção e conscientização

B - Redenção sobreos efeitos nocivos de uso abusivo de álcool e outras Campanhas realizadas 1 campanha 10.000,000 8052 - Publicações de Interesse do Municipio

drogas.

Soenorh Rowan-tva: mum da:matina nal.-ah
Zí-Aa-nm-e—lm'MummuW(ammawemmm—pume
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Orça-nude"A 2018- 2021Projeto thtleAelo IMI WWW)“, 2019
Acic

_
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_

- , . v , .39'1
'Mutirao MªnºCovas Requalifica 200000",

.a? Área de passeios requalilicados 50,000mª de passeios requaliãeados 17500000 1 169 - Reforma e acessibilidade em passeios publicos

. _ , . passeios publicos em rotas estratégicas através de mutiroes.
39 » Mutirao Mario Covas e

CªlçªdªNova 39.2 - CalçadaNova - Requalifica 50.000mª de passeios

públicos de responsabilidadeda Prefeitura (calcadaspróprias) Área de passeios requalificados 15.000ml de passeios requalificados 550.000 1169 - Reforma e acessibilidade em passeios públicos

na região central/ rota turistica

70.1 - Recapear400 km de vias ate' 2020, atendendo a critérios

técnicos e às prioridadesdefinidas para cada prefeitura regional, Km de vias pavimentadas/recapeadas Recapcar 120 km de vias 1631653 Ié 1 137 - Pavimentação e Recapeamento de Vias.

em especial vias com circulação de transporte coletivo.

70 - Asfalio Novo

70.2 - Prospectarparcerias para recapeamento de 200 km de

Vias ate 2020, atendendoa cntenos tecnicos c asvpno'ridades Km de Vias pavimentadas/recapeadaspor 50 km 50000000 1 137 _ Pavimentação e Recapeamento deVia.
definidaspara cadaprefeitura regional, em especial Vias com meio de parcenas

circulaçãode transportecoletivo.

SS,?
— Ampliaro link de acesso à internet das 32 prefeituras Prefeituras regionais com link de acesso à

8 1.440.000 “71 _ Manutenção e ºperação de Sistemas de Informaçãoe Comunicação

regionais. internet ampliado para 16 Mb

-
,

Prefeituras re 'onais com ar ue de
55 » Em reenda Fácil

_
- 81 p “ª

, . . .p 55'5 Renovar º parque ,dº rmcmcompuladores dª Supemsao microcomputadores da Supervisãode Uso .

2818 — AquiSicâode materiais. equipamentos e semços de informaçao e

de Uso do Solo e LicenCiamento(SUSL) das 32 Prefeituras
. .

88 máqumas 900000 . _

, .

do Solo e LicenCiamento(SUSL) comunicacao
Regionais.

renovado

47.3 - Promovera limpeza de 100%dos córregos nas

PrefeiturasRegionais identificados como prioritários por Percentual de córregos prioritários limpos 25% de córregos prioritários limpos 144701483 2367 - Manutenção de Sistemas de Drenagem

ossuirem impactona drenagem urbana.

47.4 - Promovera desobstrução de 100%das galeriasnas
P tu I d ª]

. '
'um

47 - Controle de Cheias
”' ercen ª e ª erias pnon as

25% de galerias prioritárias limpas 170.508.b40 2367 - Manutenção de Sistemas de DrenagemPrefeiturasRegionais identificadas como prioritárias por

possuirem impactona drenagem urbana.
desobstruidas

ef)/UEFJÍ
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21,4 - Promoverapoio pedagógico nas unidades educacionais

para garantiada aprendizagemdos alunos em contextos
Acompanhamentode unidades 3.020 acompanhamento de unidades

. . . .
educacionais realizado pelas equipes do educacionaisrealizado pelas equipes do 707.523 2180 - Capacitação,Formação e Aperfeiçoamento de Semdores

vulneráveis,comvviolações'de
direitos e/ou questões

N /AAPAnas DREs N/ A nas DREs

relacionadas a suuuemenw.
A “ “l

_,
, .

_

. . _ . . . .

22.1 _ Aplicar“ ! ente ª Prova São Paulo ª todos ºs alunos M édia da taxa de resposta da Prova São
93 /. dos estudantes publico-alvo da 2818 Aquisiçao deMateriais,Equiparneptos e Servrços

de Informaçãoe

do 30 ªº 9, ano do Ensino Fundamental Paulo
avaliação respondema Prova São 5357445 Comunicaçao

' Paulo 2885 - Sistemde AvaliaçãoEscolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino

Indicadores: 92%dos estudantes do Ensino

22.2 - Criar e disponibilizara Avaliação Semestral, a partir do 1) Taxa de resposta da Prova Semestral Fundamental - Regular (a partir do 3º

3" ano, para todas as escolas de Ensino Fundamental e para a (Ensino Fundamental » Regular), ano) e 58%dos estudantes da Educação “7473 2885 - Sistema de AvaliaçãoEscolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino

.
Educação de Jovens e Adultos, 2) Taxa de resposta da Prova Semestral de Jovens e Adultos responderam a

22 - A al ã E !v taç º X ema
(Educação de Jovens e Adultos) Prova Semestral

. .

95% dos estudantes do 2” ano do

22'3 _
Alm?” anualmente& vamhªSão Paulo para todos os

Taxa de resposta da Provinha São Paulo Ensino Fundamental responderam a 773.921 2885 » Sistema de AvaliaçãoEscolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensmo

alunos do 2 anodo EusrnoFundamental. . .ProvrnhaSao Paulo

.
' .,

, .

22'5 Aplicar simuladoENEMpara os alunos do EM ªº Enª]
Taxade resposta do simulado do ENEM

85 A, dos estudantes do Ensmo
Médiº

34.982 2885 - Sistema de AvaliaçãoEscolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino

de cada semestre. responderam ao simulador do ENEM

23 _ Cumulº dªCidªde de
23.2 . Publicar : difundiro Curriculo da Cidade de São Paulo “dirá:“; :'ffãzriªºrgãfâºxºª

_ para todos os profissionaisda Rede Municipal de Ensino e para Currículo publicado e divulgado .

p
8585216 2884 - Atualizaçãodo Currículo da Rede Municipal de Ensino

Sao Paulo
.

alunos do Ensino Fundamental

a souedade em geral, . .

Municipal.

24.6 _ Ofertar fo ãº ª equipes das DREs e educadoresPªrª
Numero

de
protissronats partiCiparites

de
1.352protissionaispªrttCipantes

de

24 - Acesso e Permanência o enii'enmmentodo abandono e outras [umas de exclusão
açoes de fomaçao vol ªº açoes de formaçaovol “ 20 000 2180 C aci ão F rm ão e Aperfei oamento de Servidores

.

enfrentamentodo abandono e outras enfrentamentodº ªbandono e outrru
' ' ªp IBC

,
0 ªl; 0

educacional. . . _ .

formasde exclusao educacional formas de exclusao educacional

25.1 » ldentiãcar ações e formaçõesna SME e DREs, verificar

a necessidade de formaçõesespecíficas e realizar encontros Planilhadu infomações de atividades
4 seminários e 2 cursos sobre

formativos(cursos,palestras e Seminários) que trabalhem os formativasexistentes na SME e DRE. _ .

300.000 2180 - Capacitação,Formação e Aperfeiçoamento de Servidores

. . , . . , . .
Educaçao [illegal e Cidade Educadora

conceitos, principios e diretrizes da Educaçao Integral e da Encontros realizados

Cidade E.

25 ' Sãº Pªºlº Educadora
_

! "dªde de
E)./[EPS

de CEUScºm 35
EMFFS

de CEUs cºm
.

as de
2857 » Remuneração dos Protissionais do Magistério - Ensino Fundamental

25.7 » Implementarturmas de Educaçao Integral em tempo turmasde Educaçao Integral em tempo Educaçao Integral em tempo integral _ _

,
. , , ., . , . ,, .

463.680 4303 — Açoes de Educaçao integral

integral nas EMEFsdos CEUs. integral (no minimo 7 horas diarias e/ou (no minimo 7 horas dianas ejou 35
_

.
.

6553 - AlimentacaoEscolar

35 semanais) semanais)

. , . Quantidade de alunos do ensino 29,460 alunos do ensino fundamental 2841 - Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais »

25.9 - Ampliaro numero de educandos em Educaçao Integral . .

. . ,

fundamentalem Educaçao Integral em em Educação Integral em tempo Ensino Fundamental

em tempo integralnas EMEFs por meio das atiVidadesde , . , . , , . .
3.322.050 . . . . , . .

_
tempo integral (no minimo 7 horas diárias integral (no minimo 7 horas diárias e/ou 2857 - Rcmuneraçao dos Prolissionais do Magister-io- Ensino Fundamental

expansao daJornada. ,
, .

e/ou 35 semanais) 35 semanais) 6553 » Alimentaçao Escolar

. .

_

,

.

Insumose equipamentos adquiridos: Equipamentosdos Laboratórios de . . _ . , . . _

jigªs1232331"?ªgregªrjãbªgyzºfmnªªsr3
D

notebooks, dispositivos 2 em 1 Educação Digital (LEDs) das EMEFs 31502273
2818 ' ”“ªº” dº

Mª'ºªª'ªâã'xªmºgfª
“ Sªmººª ªº Infºrmªçªº º

p p '

(notebook/tablet) e impressoras 3D adquiridos
ªç

26-CEU21 .
-- ' ' -

26.4 A Implantaros LEDs nas EMEI-“s,
Quantidade de EMEFs com LEDs

300 EMEFscom LEDSimplantados 2.924.850
281& AquiSiçaode Materiais,Equiporueiitose Schiços

de Informaçao:

implantados Comunicaçao

26.5 _ Implantaros LEDs nos CEUs.
'Quantidadede CEUs com LEDs

46 CEUs com LEDs implantados 500000
2818 » Aquisicao de Materiais,Equipamentos e SerViços

de Informaçao:

Laminados Comunicaçao

. . . , .
Porcentagemde EMEFscom dispositivos 33% de EMEFs com dispositivos de

271 ' “Vlw e “nuns os atuais dispositivos de rede
de rede existentes (firewall e switches) e rede existentes (firewall e switches) e

8 685 930
2818 » Aquisição de Materiais,Equipamentos e Serviços de Informaçãoe

existentes (lircwalle switches), alem de servidores locais. por

meio da otimizaçãodo consumo do link.
servidores locais revisados e

reconfigurados

servidores locais revisados e

reconfigurados

Comunicação

,.“
/3/
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27 » Escola Digital 27.3 - Adotardispositivos de compressão de dados para
Porcentagemde EMEFs com dispositivos

de compressão de dados adquiridos,

33% de EMEFs com dispositivos de

compressão de dados adquiridos. 9.165.000
2818 - Aquisiçãode Materiais. Equipamentos e Serviçosde Informaçãoe

otimizaçãoda capacidade links de comunicacao.
confí os e instalados conIi os e instalados

Comunicaçao

[1.4 - Conn-atarnovos de links de comunicação de dados Porcentagemde EMEI-'scom novos links 33% de EMEFs com novos links de
20 000 000

2818 » Aquisição de Materiais. Equipamentos e Serviços de Infon-naçioe
(upgrade). de comunicação de dados ativados comunicação de dados ativados

' '

Comunicação

Seamlupuívd: m31—qudl IP.—le

Meu: ALA—nuan—“(ªªª—lªden"nªemªgª—MnMBMB-ma

m u:—úAd. mr E“M.rm2.1, :,"! 1.19
A“.W "Amn.mr

62'2 ' Implementar“ Slªm-nª de Bens “mªmªsImoveis '
Implantaçãodo Sistema de Bens Imóveis

Marco Entregue- Sistema de Bens
375.000 1220 - Desenvolvimentode Sistemas de Informação e ComunicaçãoSBPI. [móveis implantado62 ºrçªmentº Sªlªme]

624 E truturar r '
c d PPP ' ' '

P tuald n ' ' das r. , s gar-a_n ias aos proje os e s mumcrpaisque ercen e cons 1 uiçao ganm ias
, 01 21 _

. . _ .

necessitem. nas PPPs ava11adas (100%)
100A 3333 00 Administraçaodª Unidade

Sea—dnRapa-dvd: mblue—uldeEm. Luer
Met-: ll—A-plar-nãinundemaldaumumh-h

ValerMd.
”M“ !

IPNM lili-dow IM “mmm; 101! mwnAms—zoz
18.1 - Reformare/ou realizar melhorias em pelo menos 60%

(28) dos Centros Esportivos (CEs), garantindo requisitos N“ de equipamentos reformados 8 equipamentos reformados 14.135,000 3512 - Ampliação,Reforma e Requalificação de EquipamentosEsportivos
mínimos de acessibilidade.

.

_ .. . , . ,, 2118 - Promoçãode Campanhas e Eventos de [nteresse do Município18.2 - Realizar a campanha. Sao Paulo Cidade Ativa
. Lançamento da campanhª Campªnha Lançada 2.000.000

4503 _ Incentivo a Prática de Esportes

18.3 - “MovimentaSampa" - Aumentar em 30% o número de
. .

. .
. .

. . . . . ,

º
. , . — In Epammpantes nospro as de atlvrdade fisica onentada.

N de inscritos nos programas 19 385 inscritos nos programas 14 012 185 4503 centtvo A Prática de sportes

18.4 - “SampaCor”- reestruturação do ea1endáriode corridas
. . ,

, - tde rua incluindo o Circuito Popular de Corridas de Rua.
Lançamento do programa SampaCor Lançamento de Programa 200 000 4503 Incentivo & Prá lea de Esportes

18.5 - Ampliarem 30% o número de crianças e adolescentes Percentual de criancas e adolescentes 14.145crianças e adolescentes inscritos
. . ,

.
.
14. 4 » narticipantesdo ProgramaClube Escola. inscritos no ProgramaClube Escola no Programa Clube Escola

12 2 677 503 Incentivo ª Mu“ de Expº es

”'Sãº Pªu'ºCidªdeAtivª
186 R truturar al' al t V'radaE n' R l' ' d V'radaE n' IV'rad E n' al'zada.

- ees e re im anu men e a r spo iva ea rzaçao & : spo iva com 1 a spo iva re 1 com
. _ .. . , , . . . . . .

4 - E Ranual com atividadesatingindo todas as regiões da cidade. atrvrdadesem todos as regiões ativrdades em todas as regiões
4 137 83 2897 Realizaçaode Eventos de sporte, Lazer e ecreaçao

18.7 - Reestruturare realizar anualmente os Jogos da Cidade. ªí:?“ 135
Jogos dª Cldªde

1 Jogo da Cidade reestruturado 3.153.909 4503 - Incentivo a Prática de Esportes

18.8 - Garantiro funcionamento de pelo menos 80 Ruas de

Lazerem um novo formato que 1no1ui o lançªmento das "Ruas Nº de Ruas de Lazer impIantadas 28 Ruas de Lazer implantadas 573.760 4503 — Incentivo à Prática de Esportes
de LazerMusrcais".

18.9 - Lançaraplicativo,garantindo ferramentasbásicas de

acessibilidade,que contribua para a promoção da prática da Lançamento do aplicativo Lançamento de Aplicativo 100.000 1220 - Desenvolvimentode Sistemas de [nfomração e Comunicação
atividadeBsicae do lazer.

18.10 , Reestruturar() calendário de eventos e campeonatos

.Apresentação do calendário reestruturado Apresentação de Calendário 68,240 21 18 - Promoçãode Campanhas e Eventos de Interesse do Municlpio —

7

realizadoscom apoio da secretaria e que estimulem a atividade

físicana ctdade.

mm vel: WM «Mem-deem

:

”30.191
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35.1 - Definir ums rede de vias para o uso de pedestres, que

pºsª'bfl'”“"' dºª'ººmªªfº“um“ "º”"ªl ' ª ºlª“ Rede prioritária para pedestres estrummda _ 300.000 4702 . Serviços de Engenhariade Tráfego
spmpnaçâo dos espaços publicos por todos que se locomovem

& pé.

35,2 -
'

sl (1 fi
' ' '

,
. . .

cn"
menu que e na cnténos de implementação e

Manual publicado Manualpublicado 100.000 4702 - Semços de Engenhariade Tráfego
usopara os equipamentos parapedestres

35.3 - Implementarprojetos de redesenho urbano (alterações no . . . . . . , .

, . . al
viário, sinalização.sjardinnmento, instalaçãode mobiliário Nº de projetos de redesenho urbano 3 prºjetos de redesenho urbano

15 000 000

4658
Mmm'SeTãâíi (13:32:ªgeªãlgigiZÉÍ/Éâmemª

V'ânº

urbano) em 10 áreas da cidade que apresentamalta prevalência implªntados Implantados
' “

.º
- ,

6841 - Manutençao e Operacao Semafónca
de pedestres.

— 35.4 - Criar sete rotas de calçadas ou asseios com
- - , . _ . . .35 — Pedestre Se o p

.gur
acessibilidadee desenho universªl adequadaspara pessoªs com N“ de rotas com acessibilidade

. . . .

4658 Mªnutençao e Operacao dª Slunllzaçaoº? Sistema Vlánº

.. . . , . . . .
3 rotas com acessrbtlldade implantadas 9.000.000 5100 — Intervençoes no SistemaVianodelicrcncratisrca e sensorial para facilitaçaodo acesso a implantadas

_ .

, . , , 6841 - Manutencªo e Operação Semnfónca
: ulpamentos de uso intenso por esse publico.

. . _ _
Nº de corredores de ônibus que passaram _35,5 —

Reªlizar ªvªit-açao— de segurançª e promover adequação
por intervenções de se Cª para o

Intervençoes de
segurança'em

3

154000000 5100 _ Intervenções no SistemaViáriode geometria e smalizzçao em geral em mto corredores de
edestre

g
corredores de transporte publico

transportepúblico para a melhoria das condições de segurança.
P

35.6 - Desenvolvere implantar projetos de sinalização e Nº de vias com ações implementadasde
.

10
“ªf com ªçºesd.: opemçpn e 4658 - Manutenção e Operação da Sinalizaçãodo SistemaViário

. . . . . . - _ smallzaçao com atençao intensiãcada . . . ,
operaçnoviária em 50 Vias, adequando tempos de travessia e operação e smalizaçao com atençao

ªº destre (Pro Operacionalde
1.900.000 5100 — Intervençoes no SistemaViário

intensilicnndo :: atenção e a orientação aos pedestres. intensificada ao pedestre
Pe

Seg
W)

6841 , Manutenção e Operação Semafórica

36.1 - Implementarum programa que visa incentivar os

condutores registradosno municipio de São Paulo a
»

N“ (I d ! adastrad d t o Pr gmina fun t
. . . .

respeitarem as normas de trânsito por meio de premiação Feijãº:; liliºâcia
do pro

os
fªn

e

ªcºndmãzs 3221112350
e

500.000 2100 — Adrmmstmçaoda Unidade

daqueles que não forem autuados pelo períodomínimo de um
g & p P

eno — ProgramaCondutor Legal.

30,24- Implementªr novas açoes de Educacao no Transito para
Nº de alunos alcançadospelas ações

68.100 alunos
elencados—pelasaçoes 3000000 4657 _ Ações de Educaçãode Trânsitoubltco escolªr. de Educaçao de Tmnsrto

36 ' Trânsito Seguro 36.3 - Implementarnovas ações de Educação no Trânsito pªra , , . . 40.276 munícipes alcançadospelas
_ _ . .

pedestres,“diª“ e condutorcs.
N de municrpes alcançadospelas açoes

ações de Educaçâo de Trânsito
7.753.326 4657 - Açoes de Educaçaode Transito

36.4 , Implementaro ProgramaViagemSeguraivoltado para

ações de Segurançae Atendimento, vrsa& atualizar e reciclar os

operadoresdo sistemade transporte público (Motoristas. Nº de operadores do sistemade transporte Ao menos 15.000operadores do
320 000

4700 - Manutenção e operação do sistemamunicipal de

Cobmdores e Fiscais), aumentado suas competênciaspara o publico impactadospelo programa transporte público impactªdos
'

transporte coletivo

efetivo papel que devem desenvolver no exercício de sua

profissão.

37.1 » Realizar4 pesquisas sobre mobilidadeativa, conforme

previsto no Plano de Mobilidade de São Paulo - PlanMob
. . . .

_

. . . .

(2015) e com participação das CâmarasTemáticas do Conselho
Pesquisas realizadas I pesquisa reªlizada 95.000 2100 Administracaode Unidade

Municipal de Trânsito e Transporte relacionadas.

37.2 - Desenvolver e implementar femmenta tecnológica para

dispositivosmóveis pam provimento de informaçoes e
Plataformadesenvolvida e implementada - I20.000 1220 - Desenvolvimento de Sistemasde Informlçâo e Comunicação

37 « Mobilidade Inteligente

avaliaçãoem tempo real, pelos usuános, de aspectos do

transportepúblico municipal.

&
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47.1 1 - Implantaçãode intervençõesde Macrodrenagemna

Bacia do CórregoZavuvus.
Entregade funciunnlidades - Lavuvus , 55000000 5013 - Intervençõesno Sistema de Drenagem

47 - Controle de Cheias . ' '
rodren411.2 Implnntaçaºde intervenções de mae agem no

Entregade funcionªlidades - Ponte Baixa Manutenção 9.417.600 5013 - Intervençõesno Sistemade DrenagemBacia do CórrerroPonte Baixa.

47.13 - Implantaçãode intervenções de macrodrenngemna , . .

.

Bacia do RibeirãoPerus.
Entregade funcionalidades — Perus , 36175825 5013 - Intervençõesno Sistemade Drenagem

4714 . Implantaçãode intervençoes de mae agem na
Entregade funcionalidades - Tremembé 5 funcionalidades 63000000 5013 - Intervençõesno Sistemade DrenagemBacia do CórregoTremembé.

4715 ' Implantaçaodiekint-ervençoes dº mac nagem na
Entregade funcionalidades - Paciência 1 funcionalidade 45000000 5013 - Intervençõesno Sistemade DrenagemBacia do CórregoPaciencm.

47.16 — Implantaçãodas intervenções do Programade Redução

de Alagarnentos(PRA),destinado a obras de microdrenagem Entregade funcionalidades , PRA 4 funcionulidades 36000000 5013 - Intervençõesno Sistemade Drenagem
onde identificadospontos recorrentes de alagamento.

. . . .
Conclusão dos projetos para as

. . _ .47'17 _ hªuhªuª ,dº smºmªde drenagem dª Bana dº
intervençõesna Bacia do Córrego

PYOJCIOSpara intervençoes na
Bulª de

5.600.763 5013 » Intervençõesno Sistemade DrenagemCórregoAnhangabau.
, Córrego do Anhangabau entregues

Anhangabau

47.18 - Implantaçaodas intervençoes em parceria com DAEE
Implantaçaode intervençao em parceria

1 funcionalidade [0.250.000
4901 « Manutençao e ºperaçao dos Sistemasde Monitoramento e Alerta de

ou outros agentes. com o DAEE e outros agentes Enchentes

. . . Projeto piloto com dispositivos de
. . Irnplaniaçaodo projeto piloto com os .. , . . _ . . . .

48 _ Sustentabilidadedas
48.2 - ImpIantarprojeto piloto.

dispositivos definidos
eúciencia

energética e uso meional de 65.000 5085 - Intervençoes em Próprios Municipais

. . água definidos entregueEditícaçoes

483R' ' tt (p
' "dad ã). - eVisaros projetos eius en es assweis e equaç o -

. _ . º . .

_
. . . .

visando & adequÁ-Iosªº novo padrão.
Indice de adequaçao de projetos 40A:de adequaçao dos projetos 500.000 5085 Intervençõesem PrópriosMunicipais

Sentou-h vel: Scene-rhM do e T

u-mo—ymm—er-mammmsm
“-!-plenanhdrhhmtnnpo—Munw

Motu: ll—w—mhwmmn(m-lhmm)nmdlwhllm
G-Gsnndrquln%dumumuqunddndoe—momaw.
52-Mn1rdo”punNhemªbmuwwmwhmuw—Mmmwm

Vlbr Neue-hk
Ore-mount:mim |_aA;.» lllilelllm' EmPilla Pm 2019

' ' 2",
Ação PPA 2018— m1

562 ?
Implantar

] “Idªdemóvel de atendimento presencial
Implantaçãoda unidade móvel Manutenção 1.380.000 4412 — Ações de Inovação e Melhoria no Atendimento ao Cidªdão

56 > Descomplica SP
com padrao Poupatempo.

.
- 1

' ' '
1

.

.

56
3. mplantar 32 unidadesde atendimento presencia com

Somadas novas unidades implantadas 10 novas unidades implantadas 613541100 1358 » Ampliação, Refor'maeRequnlificaçâode Praças de Atendimento ao Cidªdãoadiar)Poupatemponas regionais.

57 - WiFi SP 57.3 - Implantar 120 novos pontos de WiFi. 33:51:32?“
pºmºsdº W'F'

42 novos pontos de WiFi implantados [6.612.890 4305 - Manutenção e Operação das PraçasDigitais

58.1 A Migrar 100%dos tipos de processos administrativos hoje º , _ _ _ , . . _

aumedos em papelparª o sistema eletrônico.
A de processos mapeados para migraçao Manutençao 3.000.000 441 1 - Açocs Estrategicaspara Modernizaçao de Processos

58.2 — Capacitar35.000 servidorespúblicos municipais para ª , . ,
,, . _ E .

58 _ São Paulo Digital utilização do sistemu
/o do publico-alvo capacitado 100/n 200.000 2180 - Capacitaçao,Formaçao e Aperfeiçoamento de serVidores

58.3 - Disponibilizaruma plataforma interna de controle

gerencial dos processospara subsidiar a tomada de decisão mªiª—[mtº
dª plataforma de controle

Manutenção 640.000 2171 - Manutenção e ºperação de Sistema de Informnçãoe Comunicação
pelos gestoresmunicipais.

ªº"

ªingãºrpºm
' l

cesriZmrjiteoletõnQÍ-acsºà
Central SPISó' N

rldãdceutmis
telefônicas incorpo no

Manutenção 693241320 4300 - manutenção e Operação da Central de Atendimento 156

69VSP156CanalRApidoe
' ººªººªsºªº º _SP“

' ª“ ªº “

Direto
69.7 - Integrarou absorver 10 sistemas de tecnologia da N“ de sistemas de tecnologia da Prefeitum

Prefeituraao SistemaIntegradode Gestão do Relacmnamento integradosou nbsorvidos no SIGRCno Manutenção 2.089.440 4300 — manutenção e Operação da Central de Atendimento 156

com o Cidadão (SIGRC). periodo
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30 - BibliotecaViva

PROJETODE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS2019 &
PREF-'EllURA DE

fAliNDA

Vanaçio percentual no número de livros
25% de oumentono numero de livros

novos relacionados a literatura no30.7 - Implementarnovo modelo de aquisiçao de acervo, novos relacionndosa literatura no acervo
acervo do SMB, com acumulado

860.522 6355 - Manutenção e Operacao de Biblioteca Publicas

geral do SMB
Bª'ªl

de 7 5%

30,8 - Garantirque, nas prefeiturasregionais onde não hd

biblioteca do SMB,possa ser realizada uma parceria para

abertura e instalaçãode um Pontode Leitura, especialmente Númerode “Pontos de Leitura instalados" 1 “Pontos de Leitura instalados" 408900 3401 — Implantaçãode Pontos e Pontões de Cultura - Cultura Viva
nos distritos com elevadaprioridadede implantação de servicos

de leitura

30.9 , Criar e implementarplano estratégico de comunicação Plano Estratégicode Comunicação para o Livretopublicado e [ biblioteca
. _ . . . .

para o ProgramaBibliotecaViva ProgramaBiblioteca Viva adesivado.Plano Estratégicopublicado,
500000 6355 Manutençao e ºpcaº“ de Bibliºtecª Publicªs

30.10 - Realizar a requalilicaçâoda inhestrutura das Percentualde bibliotecas com
l 00"/ 1 548 367

5957 - Preservação do PatrimônioHistórico, Artistico. Cultural e Arqueológico
bibliotecas que necessitarem. requalificaçãoestrutural

" ' '

5960 - Ampliação, Reformae Requalificaçãode Equipamentos Culturais

mªe—ivi: muªduWoVuandoAnNe-u
Moto: D-MWJMu-ªqumulome-mrwm

ValerMido WPNI.» u—doAçu m Em“de. PNM 1.19
,m ,".1.19

Adº "A1018-M!

Prefeituras:Aricanduva,Ermelino

33,2 - Plantar 200.000mudas de árvore no municipio.
Aªªª, “ªmªm”“ª“"ªlmª ªº Mªmª?“ ”bºª““Gªª'ªºªzºª' “ª""

38.429,533 7130 _ Plantio de Árvoresplantios Paulista,Mooca, Sapopemba, Sé.

V.Marianae V.Prudentc

33.4 - Realizar 4500 projetos educativos para a valorização e a Desenvolvimentode 1.125atividades

proteção de todas as formasde vida, a fauna e a vegetação, ria Nº de projetos realizados de EducaçãoAmbiental, certificando 5958792 6669 — EducaçãoAmbiental
Cidade de SãoPaulo. 2.500 participantes

33 _ SampaVerde
33.5 - Instituir ovPlanode Arbonzaçao MuniCipal,

estabelecendo diretrizes para os “6105 arbóreo : florestal,
,

. .
Percentualde arvores plantadas por

. . .
atualizando e mantendoo cadastramentogeorreferenciado da

. 70% 1 [232.000 7127 — Estudos, Planos e ProjetosAmbientais
. _ . . . . ,

SVMAcadastradase georreferenciadas
urbonzaçao municipal e implantandoo monttorarnento online

via satélite e algoritmos.

3.3.7 - Plantar
"SLOOO arvores de pequeno porte nos terrenos de Área verdeplantadas com arvores de

100.000árvores 13169510 “30 _ Plantio de Árvoreslinhas de alta tensao e faixasde dutos. pequeno porte

33.8 - Plantar 50mil árvores por meio de doações ou parcerias. Plantios realizados 100.000árvores 2.025.000 7130 - Plantio de Árvores

mumu-Ivon Secret-rhMunicip-.| de hab—lioem
ó-szMmmaM—Wmuwewmwnammme-MúmMouileooleun-udm
Q-Wmm-MMd-Wuheham
si-Mm-mmmshh—nmpammomwmm

Meu: Shºwroomlet-chil."Mv-.por““minha“-www—“achewmmudmwmmuwobmmm.W—Maru.
SLA—uhu-10%um).—tunnel"),-mawúmthd-DMMe-Wuwmm
n-Wommmemúmhmwmsu

Volume—trt.Mob [&qu hindu “mmm, m »" mmanuon—mr
9.1 *Anicular35000 vagasem empresas pamrecepçâo de

,, .
.

A

. _ , .

trabalhadores onundosdasituação de mª.
N de VagasNegociadas 14.050vagasnegociadas 2.00l.750 8088 Capacitaçao,PontiaçãoeAperfeiçoamento dos Trabalhadores

,;
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Numero de beneliciári'osconcluintes da
l.400 beneficiários concluintes da

8101 - Fomento às Vocações ProdutivasLocais

8l02 « Fomento aos Polos de Desenvolvimento
54,4 - Gnnntir que 7000 jovens completem & capacitação

' _ . .
'ª] em economia 2 036 749

inicial em economiacriativa capacitação inicial em economia criativa
"vºam“

:iiíltivn
' '

8098 — Operação e Mmutençâo da Agência São Paulo de Desenvolvimento -

ADESAMFA

8 lOl - Fomento às Vocações ProdutivasLocais

. . v .
.

Marco Entregue - Incubadoraescola 8102 A Fomento aos Polos de Desenvolvimento54.571rnltar ld at. In al t '
. . ,49p ao a incubªdom esco & e economia cri iva cubadoni eseols form men e constituida

formalmente constituida
2 036 7

8098 _ Operação e Manutenção da Agência São Pªulo de Desenvolvimento.

ADESAMPA

54.6 - Promoverii adesão de 24 instituições ao programa , . . , v v . _

pedagógicosobreempreendedorismo para instituições de
Numero de instituições aderentes ªº 8 instlruiçoes aderentes ªº Programade

227.0l6 8101 , Fomento às Vocações ProdutivasLocais
. , . Programade Cultura Empreendedora Cultura Empreendedora

ensino Emdamental,mérito e teenieo.

. . .
Estruturas fisicas com serviços de ,. _ v .55.9 — Adequarestruturas físicas com serviços de atendimento .

5 regioes (norte, sul, leste, oeste centro) 8098 — Operacao e Manutenção da Agênciª São Paulo de Desenvolvtmento -

ao em reendedornos territórios das 32 PrefeiturasRe ionais
ªtendimentº ªº empreendedor operando,

m suutura de atend'ment
3' ”6496

ADFSAMPAP 3 '

devidªmente formalizadas
co e l º 4

55 ' EmpreendnFácil SS.l0 — Fazer o atendimento & empreendedores de todos os

portes, orientaçõespara abertura de empresas de baixo risco, Número de atendimento a empreendedores
30 000 ª' d' t 1 368 577

8098 - Operªção e Manutenção da Agência São Paulo de Desenvolvimento -

facilitaçãoao acesso de serviços de capacitação,microcrédito e realizados ' en imen os ' '
ADESAMPA

acesso a mercados.

Secret-rhnuno-tui: Secret-rhMW de Relações [mundo-d:

Met-' u-Wnswamm”umawhmmmammaweawmn.mm' D-WWIWMMMWMMnnWMMMWM-fmmdesce-m
VllorNeco-ddeum de 201! WProjeto Açln lm EmMlm ! | 2.19

A;“ "A 2013- 1021

60,1 , Mapearde formaregionalizada as demandasde atração

de
investimentostnltemacionaispem aumento [?º arrecadoçfo

Mapeamento de demandas realizado Mapeamento realizado l0.000 8182 — Fomento à Cooperação. Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais
munteipal, economiade gastos dos cofres publicos e geraçaode

trabalho e renda

60.2 - Elaborarmanual de procedimentos e legislaçõespara Manual de procedimentos entregue Mªnual entregue 10.000 8182 - Fomento à Cooperação. Parcerias e Captação de InvestimentosInternacionªis

empresas internacionaisse instalarem na cidade de SãoPaulo.

6023
.-

Realiw pºlºmenos
20

"15.50“ ªº. “tem” “.ªº“ com
Nº de missões realizadas. 20 missões realizadas 40.000 8182 - Fomento à Cooperação. Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais

objetivo de promover o intercâmbio tecnico, comercial c

captaçãode recursos internacionais para a cidade de São Paulo

60.4 - Realizarpelo menos 96 ações de projeção da cidade de

SãoPaulo intemaeionalmente em cidades estratégicas ate' 2020 . . . . _ . _ .' º d
. , .

(ações em redes de cidades, de comunicação internacional, Zªírª“
de projeçao dªCidªde 24 açoes

dicªs-;;;?
dª Cidªde

55.000 8182 » Fomento à Cooperªção, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais

câmarasde comércio e atividades bilaterais que promovam a
'

cidªde).

60.5 - R 1 I
'
t

. . . . . v . .

ea lw pelo
menos

2
"e? os m

emocionais Nº de eventos internacionais realizados l evento internacional realizªdo 400.000 8 I 82 , Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de InvestimentosInternacionais
_

coordenadospela Prefeiturade Sao Paulo ate 2020.
60 » Sao Paulo Cidade do

.

Mundo
60.6 — Realizarpelo menos 48 ações de cooperação

internacionalaté 2020 visando parcerias para as politicas Nº de ações de cooperação intemaciunal 12 ações de cooperação internacional
_ . _ . .

. . .
4 t A C

,
P Int

públicas locais (intercambio de conhecimento. formaçãode realizadas real!? _

55 000 8182 Fomen o ooperueao amenªs :: Caplacao de Investimentos emamontus

servidores).

60.7 , Desenvolvera nova marca da cidade de São Paulojunto

com ti sociedadecivil, os empresários locais e as instituições Marca criada Marca entregue 250.000 8182 » Fomento à Cooperação. Parcerias e Captação de InvestimentosInternacionais

culturais.
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60.8 - RealizarAções de promoção local, nacional e
Nº de cidades estratégicascom ações de 15 cidades estratégicas com ações de, . . .

. . .
_

' ' '
t

' '
mtemaeioiul em pelo menos

40 eldaoes estratégicas (açoes em
promoção real: promoção realizadas

170 000 8182 Fomento à Cooperação, Parcerias e Cãptoeaode Investimentos In emocionais
red" rl.- rldldecr camara; de mmómn_ ”mijªdª5,1215525 ,
ações de comunicação que promovama cidade)

60.9 , Licencinrnentoda marca Marca licenciada Marea licenciada 50000 8182 - Fomento & Cooperªção, Parcerias : Cãptnçãode Investimentos Internacionais

60.8 - Realizarações de promoção local. nacional e . , _ . . _

internacionalempelo menos 40 cidades estratégicas (ações em

de Cidªdes e Bicªscom acoes de 15 Cidªdes
estratégicascom açoes de

55.000 8182 - Fomento à Cooperação, Parcerias e Captaçãode Investimentos Internacionais
_ _ _ , , , ,

promoção realizadas promoçao realizadosredes de Cidades.carnms de comércio. ativrdadesbilaterais e

açõesde comunicação que promovam a cidade).

65.4 - Realizaroficinas do ProgramaAgentesde Governo
,, . . , , . .

Aberto nas áreas dos 32 prefeituras regionais.
N dº (mªmªs mªnªdªs 32 “Hªmªs ”ªlªdªs “()—ººº 210l - Apºlo & Acoes de GovernoAberto

ós'SãºPmºAbºm
655 Iml | d

' ª [' ImI "
d 1 d' . p ementar um p ano : comunicaçao pam ªmp m e

Plano de comunicação implementado
p ementaçao º p ªnº e

50.000 2101 — Apoio 3 Ações de GovernoAbertodiversificara divulgação das iniciativas de governo aberto, comunicação

Secret-rhInpa-nível:

Mm:

CombdorhGlrll do BAI-kirk

co-cmwmuummmmmmwummmwmuma-Amnmmomnwummmm.

PNM M&M IM wmmm, Vlhr Nou-ir!.

rmvb—rogª- 1019
AM.Ore-md. PPA 2018— 2.21

65 » São PauloAberta

65,8 - Realizar22 diagnósticos setoriãliudos para

nmpeamentodas bases de dados produzidas, sendo 01 por cada

órgãoda AdministraçãoDireta.

Diagnósticos 4.500 8262 - Promoçãoda Transparência. do Acesso à Informaçãoe do Controle Social

65.9 - Realizaçãode 4 ciclos do programa de msformacão de

demandassociais em dados abertos, composto por três ações

encadeadas:

&) Análisequalitativa dos pedidos de acesso à informaçãopara

mapear infomações mais pedidos e vulnerabilidadesno

atendimento ao e-SIC;

b) Realizaçãode 06 eventos *LAl com Direitos Humanos e

Políticas Públicas Seloriais', capacitando sociedade civil para a

realização de pedidos de acesso à informaçãodestinados a

determinadoassunto ou politica pública; realizaçãode 06

eventos *Cãfé Hacker”para que sociedadecivil e empresas

interessadasdesenvolvambases de dados abertas sobre

determinado assuntoou política pública.

4 ciclos do progrªma 4950 8262 - Promoçãoda Transparência. do Acesso à Informaçãoe do Controle Social

65.10 - lnslitucionaliznrPolítica Municipal de Transparênciª e

DadosAbertos.
Publicação do Decreto 17.090 82152 , Promoçãoda Transparência, do Acesso à informação e do Controle Social

65,1 1 — Oferecer01 curso por trimestre de Gestão da

Informaçãoe Abertura de Dados Públicosjunto à EMASP,

capacitando no mínimo 120 gestores e servidorespor ano.

120 servidores e gestores formados 120 12.000 8262 4 Promoçãoda Transparência. do Acesso 11 Informaçãoe do Controle Sociªl

65.12 » Oferecer01 curso por trimestre para formaragentes da

sociedadecivil capazes de acompanha implementaçãoda

politica de transparênciae donos abertos. capacitando no

minimo 120cidadãos por ano.

120Cidadãosfaturados 120 98.940 8262 - Promoçãoda Transparência. do Acesso à Informaçãoe do Controle Social

65.13 — Implementar& atualizªção automªtizada dos dados

geradospelos diferentes sistemas da Prefeitura.

Nº de sistemas com atualização

automatizada dos dados
1 200.000 1220 - Descnvolwmento de Sistemas de Informaçãoe Comunicação
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67.1 - Desenvolver12 Programas de Integridade:programa

criadopara diagnosticarvulnerabilidades. mapear processos, Nº de Programas de humidade

sugerirmelhoriase a criação de indicadores,
íonaiecendo.

im hmmm“
3 22.000 8262 » Promoçªn (Iª Tnnspnrêncin, do Acesso & Informªçªo e do Controle Social

assim,a gestão, namsparênciasativa e passiva e a prevenção e
P

combate a corrupção,

67.2 _ Formarnominimo 300 servidores que operamo sistem N“ de servidores que operam o sistemde - _ .
.

de transparênciapassiva (SIC). transparência passiva (SIC) formados
100 7.000 8262 A Promoçaoda Transparencia, do Acesso & Informaçãoe do Controle Social

67.3 - Implemenmrsistema de monitoramento de obras

67 - sa 1 I ' ' ' ' '

Tº
Pau () magnae (publicas : privadas):“

“dªde
que pe

"mm o acompanhamento Sistema de monitoramento de obras . . _ . .

iansparente e interaçãodos cidadaos no exercicm do controle sozial. por
im lementado

, 266.600 1220 , Desenvolwmento de Sistemas de Informaçaoe Comunicaçao

meio de um Sistemade reconhecimento de dados e
p

informações.

27:0-Zªgªªsaªt332533, 82:10
03 de cada

Nº de servidores e funcionários de cada

degsenvolvimenlo
das Coordenadorias

ge (IZZmrole
Interno

órgão da Administração DiretaMunicipal 81 18.000 8262 - Promoçãoda Transparência, do Acesso a Informação e do Controle Social

locais, em comunicaçãopermanente com a CGM.
pm ªmªçªº "º controle interno fº ºs

67,6 — DesenvolverOuvidorias Setoriais integradoa Ouvidoria .

Geralem todos os ór ãos da Adminis ão r meio da
N“de servidores que atuamcomo Pºntºs

formaçãode no
minifoo

83 servi
doreãeuªm

como Pontos
focais das demandas de ouvidoria 30 20.000 8262 - Promoçãoda Transparência. do Acesso A Informaçãoe do Controle Social

focaisdªs demandasde ouvidoria.
ªmªdºs

sm nl: Soo-M doBicho!u_u— eWl—MIkame—MMGOMQWMM
“: zi-Wimamummva—hau-Mlumqum-MM»“WuthmmoW—thhú.

mim Machel. Indie-dor mmmtu-1019 Vªlmir” mom-mana mz-na

31.1 - Expandirem uma unidade os Centros de Cidadania . . -
8416 - Manutenção e Operação de equipamentos públicos voltados ao atendimento

LGBT.
Inaugurado o Centro de CidadaniaLGBT Manutençao 854.708

da populªção LGBT

;:Ilhª::Eíefwªiuêpxâãâ;:ÉÇZÉÍEÍÃÉ22320
3

Número de equipes formadas 20 equipes formadas 100.000 2180 - Capacitação, formação e aperfeiçoamentode servidores

31.4 - Implementar& Casa da Mulher Brasileiraapós a entrega _
. ,

do imóvel concluido.mobiliado e devidamente regularizado Inaugurada a Casa da Mulher Brasileira Manutenção 5.300,000
1052 ' Implantaçao dª çªsªdªMulherEmile“

. .

pelo governofederal.

2053 - ºperaçao e Manutençao da Casa daMulher Brastleira

31 ,5 - Integraro Transcidadªnia aos centms de Cidadania , .
.

, . . . . _ _
Numero de pessoas trans atendidas pelo 580 pessoas trans atendidas pelo , . . .

ESET
com ObjCÍIVO de expandir o atendimento & populaçao

Programa Transcidadania Programa Transcidadania
3.680.000 4319 » Politicas, Programas e Açoes para & populaçao LGBT

31 - Centros de Cidadaniª 31.6 - Ampliarem 3 unidades os Centros de Referênciade Número de Centros de Referênciade
2 1 681 612

8415 - Manutenção e operação de equipamentos públicos vohados a promoção dª

Promoçãoda IgualdadeRacial Promoção da IgualdadeRacial
' '

Igualdade Racial

2051 — Manutenção e ºperação de Equipamentos PúblicosVoltados ao Atendimento

de Imigrantes

4330 - Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos voltados para Idosos

31.7 - Realizara manutençao
e acompanhamento

dos Centros Número de atendimento realizados pelos 22.102 atendimentos “mudºs pelos
6178 - Manutençao e Operação de Equipamentos publicos voltados ao atendimento

de modo a ampliªr o acesso da populaçao-alvo aos servxços
Centros Centros

14768540 de Mulheres

prestados e melhorara sua qualidade
8415 - Manutenção :: Operação de Equipamentos Públicos Voltados à Promoção da

igualdade Racial

8416 - Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento ,ª.
da População LGBT

&
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50.2 — Reªbilitação urbanística e readequaçãode espaços

públicos nas imediaçõesdo LargoCoraçãode Jesus e Praça

mun Pmmspor meio A. rrfnrrru a. paiº'ioe. mªlharia de

iluminação pública e implantaçãode mobiliário urbano. em

área de 38mil mª. buscando reverter o quadro de deterioração Área publica requalificada Gestão / Acompanhamento 6.292.683 3350 — Reforma e Requalificaçãode Áreas Publicas

causado pela ocupação daquela regiãopelo ª'tiuxo" (tráfico e

consumo de drogas) e visando criar condições para a

50 C L' d
permanência de pedestres e para o desenvolvimentode

* entro "' 0
atividades artísticas. de lazer e recreação.

50.3 — Reformade calçadas e calçadãono Centro Velho e

Centro Novo (respectivamentenos distritos Sé e República).

totalizando àrea de 60 mil mz promovendoa mobilidade e Calçadas e calçadão requalificados Gestão / Acompanhamento 20975610 3350 - Reforma e Requalificaçãode Áreas Públicas

acessibilidade e, também, dotando aqueles espaços públicos de

mobiIiério urbano que propiciem o convívio social.

505 — Requalilieação dos arredoresdo MercadoMunicipal.

com reformas e ampliaçãode passeios públicos, num total de

30 mil mª, potencializando sua atratividadeturística e a fruição
, v . . _

v

, ,

do patrimônio histórico, no perimetro delimitado peIas ruas
Área publica requalificada Gestão / Acompanhamento 10.487805 3350 » Reforma e Requalificaçãode Areas Puincas

Barão de Duprat, Cavalheiro Basilio Jafet, Avenidado Estado,

AvenidaMercúrio e Avenida SenadorQueirós.

51.3 - Implementaro SistemaEletrônicode Licenciamento.
Autua ªº eletrônica dos rocessos de

51 - LicençaRápidª com a digitalização e padronizaçãodas análises conforme ªs
ç

. _

P
Melhorias 3.700.000 1220 v Desenvolvimento de Sistemasde Informação e Comunicação

. . . . aprovacao de construçoes
adequeçoes na legislaçao e tramMçâo dos processos.

Smam-hwird: EmMªg ile ªgen-eeUrban

Moh-
IC-Wpulnmhmhmmnlº%(lml)nmdosk?aú.

' Sl-MSO'hnlubo—GMIa-UWohmthSlm

ValorNmmas [M&M IMI WMM)", mwnAuu-Mi,
Previsto pen lll,

. . . , . _
Implantação do sistema de decisão

.
16.5 , Implantar um sistemª inteligentede suporte & decisao em . . . , . _ . .16 - S Int l .

ª

.egurança e igente
se ºª urbana _ “CompStat Paulistano". inteligente ,em segurªnça 'CompStat Sistema lmplaritado 675.291 1220 Desenvolwmento de Sistemasde Informaçao e Comunicaçao
[;

Paulistano

"*º ' S'Ibfmu" zoo "vªlvª“ “38 º'“ ”ºs“ dº ªfºnvº dª
Nº de armªs substituídas 200 900.000 2192 . Manutenção e operação da GuardaCivil Metropolitana

17 _ Cidade Segura
arda Civil por pistolas .380 até 2020.

17.7 - Adquirir 50 motocicletas para patrulhamentoda Guardª _ . . _ . . .

Civil Metropolitana.
50 motos em operaçao 50 motos em operaçao 612.000 2192 — Manutençao e operaçao da Guarda CIVII Metropolitana

_

. , , . v
o . .

46.1
Atualizar o mapeamento das áreas de risco geológico, Percentual de áreas de

risco geológico
25 /n de áreas de nsco geológico com 714.000 2112 _ Manutenção e Operação da DefesaCivil

realizadospelo [PT em 2010. com mapeamentoatuaIizado mapeamentoatualizado

46.2 - Iniciar o mapeamento dos riscos hidrológicos e

tecnologioos, adequando as metodologiasexistentes
à realidade

Mapeamentodos riscos hidrologicos e Mapeamento dos riscos hidrologicos e 500.000 21 12 _ Manutenção e Operação da DefesaCivil
do municipio, de forma a subsidiar o planejamento e tecnológicos publicados tecnologicos publicado

implantação do processo de gerenciamentodestes riscos.

46,3 - Elaborar a relação de áreas prioritáriaspara a
__>

implantação do gerencmmentodos riscos, de forma a balizar as _ “

ações internas e, também, informar as comunidades como forma
Relaçao de áreas pnontánas de 25 /º de áreas priuntnnas Pªrª 25.500 2112 » Manutenção e Operaçãoda Defesa CiVil

I

, . . . _ gemncmmentode risco gerenciamento de nsco identiãcadas
de sensibilizá—Ias sobre a importanciada sua integxuçaoneste ;

processo de gerencmmento. '

(i

(à

&

_;

_,

..

«»
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SÃOPAULO
lAllNDA

34.9 - ImpIementarações de educação ambiental. comunicação

e integração institucionalpara sensibilização dos munlcipes Implantaçãodo Programade comunicação
. grunn . , -

" ' '
tri - I ta I t'

com relação aos problemasambientais gerados pelos resíduos e educação ambiental
Pro Implantado 2 046 000 6006 Opcªº“e Manutençaodª Centrais dº agem Cº e Se º wª

urbanos.

34,6 - Amplilr e otimizar a coleta seletiva em São Paulo, 15 equipamentos impllnudos para &

reorganizado a área coberta pelas concessionárias e
Implantaçãode Ecopontos

Meta e mais 35 equipamentos
17500-000 1706 _ hmmm“, de Ecopontos

cooperativas. visando amplinrem 127%(108 mil ton.) o

volume coletadoaté 2020.

impIantadospara cumprimento do

PGIRS

Seu—dow “Joana!-Mªm
l—MnmhMWiMmM—Muwm
2-It“—9%OMMnIUNMl—huub-WMWMWNhWMMmewhmbúw
s-cmnmmdummawmwamwcmbwl-we—“h—nmm—Wmnhnwúwhu
S-Mnmúmw—SQGMW-[MM)-Malhhugmmmumm
6-Cdarmlwuuppnmm—MQMMWMM-mamnmanudcmm
1—MWh—QMMMMMeúp—bmªwwmm
B—anum—MmmWnMuóemnluhhh—enmmzm
sz-manpmn“ow-mamummwmuwwmmmmwmna.

Valor Nee—ir!.
f em 1019

! '
Owen—url: 1PNM M&M ]“ lmFile.

1019
A;“ "Azon-m

1,1-lm1 tar100
' sdeEsmté 'edeSaúded

.

FamiliaIZEªSIF)
no

mªxi/cifdluclgzsiderandoagclxpimsio
&

. .

Implantar 30 novas equipes de
. .

.

'
. .

N” de novas equipes de ESF implantadas Estratégiade Saúdeda Família (ESF) 43.341
.

192 2509 - Manutenção e Operaçãode Unidade BáSicade Saúde (UBS)
propomonal de toda a rede de apºio, na perspectiva da . . .

constituição dasRedes de Atenção à Saúde (RAS).
nº "|“um

1.2 - Implantarnovasequipes de Atenção Básica com 700
. , . Implantar63 novas Equipes AB,

prolissionais médicos, na perspectiva da constituição das Redes
Nº de

povos Pmâmcfnms
médicºs na

equivalente a 200 novos profissionais 57.600.000 2509 — Manutenção e Operaçãode Unidade Básica de Saúde (UBS)
.. , AtencaoBásica à Saude contratados .de Atencao & Saude(RAS). médicos

13 — Implantar33 novos Núcleos de Apoio & Estrategia da Implantar 10 novas equipes dos

Famllia - N/ASF.na perspectiva da constituição das Redes de Nº de novosN/ASF implantados Núcleos de Apoio à Saúde da Familia 14.757.607 2509 - Manutenção e Operaçãode Unidade Báswa de Saúde (UBS)

Atenção à Saúde(RAS). (NASF)

I * A"'IPIÍªSaúde 1.4 . Implantar 100 novas equipes de Saúde Bucal, na
º . , . ,

perspectiva da constituiçãodas Redes de Atenção à Saúde N de novasmm?“ de saude bucal Implantar 30 novas Equipes de Saude
2.538.800 2509 — Manutenção e Operaçãode Unidade Básica de Saúde (UBS)

(RAS).
implantadas bucal

1.10 — Readequar.reformare/ou reequipar 1/3 das Unidades
. . ,

. , . .
50 Unidªdes Básicas de Saude

. . _ .

Básicas de Saude(150 UBS), gaxentrndomelhonasina
Nº UBSreadequadas e/ou reformadas readequadas, refon'nadasou 16500000

1509 - Ampliação,Reforma e Requalificaçªo
de Unidade

acesSibilidadee segurançado paciente, na perspectiva da .

ad
Basicade Saude (UBS)

constituição dasRedes de Atenção à Saúde (RAS).
reequip as

1.11. — Entregar 14 novas unidades básicas de saude - UBS, na

perspectiva da constituiçãodas Redes de Atenção à Saúde Nº de UBSentregues 6 40000000 1508 - Construção de Unidade Básica de Saude (UBS)

(RAS).

2.2 - Aumentarpara 95% o numero de Unidades Básicas de
º ,

Saude (430 UBS)que oferecemPráticas Integrativas : Percentual de UBS que oferecem Práticas 3132213123: ssdfsíããz)
º
"“Zero

de

Complementares(PIC)em Saúdepara o combate da inatividade Integrativase Complementares (PIC) em .

ªs. que “ mem
255.000 2180 — Capacitação, Fonnaçâo e Aperfeiçoamento de Servidores

. . . . _ . ,
Práticas Integrativa e Complementares

HSICIL na perspectivada constituiçao das Redes de Atencao il Saude
,

. em Saude.
Saude (RAS).

2.3 - Ampliar o desenvolvimentode ações individuais e Garantir 33 novos nuu-icionistaspara . . . . .

coletivas de promoçãoda alimentação saudável para a garantia Nº de novos nutricionistas contratados integraremas equipes das Unidades 7.228.230 2;(130 Mâzrrllâfz'ã; ªzo; miÉdZDSZSÍZOdÍCSÍZZIÍDBSS)

dª segurançª alimentare nutricional da popuIaçâo. Básicasde Saúde.
ç raç

l
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2.5 - Implantar.junto às 6 Coordenadorias Regionais de Saúde.
Nº de Coordenadorias Regionais de Saúde

ª PolIticaMunici al de Aten ãº Integra]ª Saúde do Homem
com a PoIIticaMunicipal de Atenção PolíticaMunicipal Implantado 5.000 2180 - Capacitação,Formação e Aperfeiçoamento de Servidores

” º
Integralà Saúde do Homem implantada

2,6 - Fortalecera capacidade de resposta da Atenção Básica no

eoâ'entamentodasDCNTpor meio de ações de educação N“ de capacitações realizadas para X capacitações realizadas (nº a ser . _ . .

2 - ViverMais i: Melhor permanentejunto ils Coordenadorias Regionais de Saúde. com enfrentamento das DCNT definido no PLAMEPno ano de 2019)
10000 2180 ' Capoeitaçao.FD ªº e Aperfe1çoamentode Semdores

objetivo de Enfrentamentodas DCNT

. . . . . . 1504 - Construção de Centros Especializados de Reabilitação(CER)

(ZÉIÉIREXÉIÉW ZÚÉZTZOEªÉiªªvaSSZdÉÉIIÉÍSOE
ª

Nº de novos de centros de reabilitação 2 Centros Especialiudos de
18 266 000

2180 — Capacitação,Formação e Aperfeiçoamento de Servidores

Saúde
MP;)

pe ç º ()

implantados Reabilitação (CER) implantados
' '

2520 — Manutenção e Operaçãopara Atendimento AmbulatorialBásico, de
'

Especialidades e de ServiçosAuxiliares de Diagnóstico e Terapia

2 11 ? Revitalizar25 Serviços de Reabilitaçãojá existentes
1505 , Ampliação,Reformae Requalificação de Centros Especializadosde

*

. , . . .

.”
. , . _ _ , Reabilitação (CER)

garantindo“nª?“ "ª acessibilidade e segurança do paciente. Nº de serviços de reabilitação revitaliudos
Revrtalizar8 “Serviçosde Rºªbdnªçªº

32.640000 2180 - Capacitação,Formaçãoe Aperfeiçoamento de Servidores
de formaa habilita-lose/ou mame-los como Centros Já existentes

_ _ . . .

Es ecializadosde Reabilitação (CER)
2520 - Manutençao e Opemçaopara Atendimento AmbulatorialBásico, de

p '

Especialidades e de ServiçosAuxiliares de Diagnóstico e Terapia

2.12 - Arn liar em 15%(5.059) o fornecimento de órteses,
. . .

Am liar em 4% (1.349) op

. . . .
W de órteses próteses e meios auxiliares .

;!

próteses e meiosauxiliares
de Iooomoçao (OPM) nos serviços de locomoção (OPM) fornecidos nos

fomecrmento de órteses, “fªtºs“ e
[3.000.000 4107 - Administraçãode Material Médico Hospitalar e Ambulatorial

de reabilitaçao,garantindoo cumprimento de cntónos técnicos
servi ºs de reabilita ãº

meios auxiliares de locomoçao - OFM

e éticos para contrataçãode empresas fornecedoras.
º º

nos serviços de reabilitação

3.4. - Implantaro Programa“SAMU 192 - Vias Seguros".

[“"“de6_Vº,ículºsdf lntervençaoçkápida (VIR)em Imª“ Nº de Veículos de Intervenção Rápida 6 Veículos de Intervenção Rápida 2514 , Manutenção e ºperação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência
de maiorocorrencrade acidentes, reduzindo o tempo médio de

(VIR)em uso (V]R) em uso
720.000

(SAMIB
respostade atendimento,na perspectiva da constituição das

Redes de Atenção à Saúde (RAS).

3.5. - Organizans 121equipes do SAMUem bases

descentralizadasintegradasàs unidades identificªdªs. ººflfºmªº Percentual de novas bases do SAMU 75% de novas bases integradas 2514 - Manutenção e Operaçãode Serviço de Atendimento Médico de Urgência
nIvel de complexidade,atendendo as diretrizes da Portaria nº

inte im lan im lim 1

21.422.500
(SAMU)

2657 GM/MS, naperspectiva da constituição das Redes de
1) P

Atenção à Saúde(RAS).

3.6 - Garantira operacionalização ininterrupta (24 horas por
'

.um“ ' ' " - ' ' S
' dAt d' tM'd' dU“dia) de lãZ ;ia :o SuªgrtebBàsioo

de
;!uióaàahililtadads,

26
Percentual de viaturas em uso 24h 98% de vi em uso 24h 11782504

2514 Manutençao e Operaçaode

(65%
e en imen o e ico e rgencia

3 _ Vida Urgente
Viaturas

e uporte vanç o, em como e eicu os e

IntervençaoRápida.

3.9 - Padronizar(: implantar & classiãcação de risco em todas as Percentual de unidades de acolhimento de 100%unidades de acolhimento de
. . . . .

. . , . _ . , . . . . . . _ .
2180 - Capacitaçao,Formaçao e Aperfeiçoamento de Servtdores

unidades de acolhimentode urgenc1a(158) de gestao urgencra e emergencia com Classificaçao urgencia e emergencra com 470.000
2507 A Manuten ão e Ope ãº de “ºs 1 tais

municipal, de formaininterrupta. de risco implantada classificação de risco implantada
ç “W 11

3.11 — Implantar 12 serviços de urgência e emergência, Nº de serviços de urgência e emergência 6 servtços de urgência e emergência
1 5 636 782

1512 - Construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA)

am liando a rede de unidades dis onIveis. im lanzados im lantados
' '

2507 - Manutenção e eração de Bus itais) P P P P

3'12 . Reformardou Rºªd““ as ”mimªdªRede dº Nº de serviços de urgência e emergência l 1 serviços de urgência e emergência 1513 . Ampliação, Reformae Requalificação de Unidades de Pronto Atendimento
Urgência: Emergencmlevando em consideracao crilénos de

ad f
3.300.000

PA
acessibilidadee segurançado paciente na perspectiva da

reform os/readequados re ormados/readequados (U )

constituição das Redes de Atenção à Saúde (RAS).

3.13 A Entregar2 novos hospitais, na perspectiva de . .
1506, Construção de Hospital

constituição das Redesde Atenção à Saúde.
No de hmmm" entregues 80000000

2507 — Manutenção e Operação de Hospitais

1220 , Desenvolvimentode Sistemasde Informação e Comunicação

4.1 - Implantaro prontuário eletrônico em 70% dos hospitais da
. . . .

Prontuário eletrônico implantado em 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação &
RedeMunicipalde Saúde (13). na perspectiva da constituição ::ZCÉÉNZEZÉÉÃÍÍZãnwfªrªãmpªl 30% (5) dos hospitais da Rede 7.000.000 2818 » Aquisição de Materiais,Equipamentos e Serviços de Informaçãoe

1

das Redes de Atenção à Saúde (RAS).
P “

Municipal de Saúde comunicação . ;.

3370 - Implantªção do Prontuário Eletrônico Integrado ao SistemaSIGA ©.

“*É

23
. ..v<f_



PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS2019 É
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4.2. - Implantaro prontuário eletrônico em 50%dos

Ambulatóriosde Especialidades da Rede Municipal de Saúde
Percentual de ambulatórios de

Prontuário eletrônico implantadoem

35% (21 ) dos Ambulatórios de

1220 - Desenvolwmentode Sistemas de Informaçãoe Comunicação

2171 - Manutenção e ºperação de Sistem de Informaçãoe Comunicação

(30). na”“m“" da constituição das Redes de Atenção à especialidades da rede municipal com
Especialidadesda Rede Municipal da

2.000.000 2818 — Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviçosde Informaçãoe

Saúde (RAS).
pmnlumo elemmico implantam:

*

Seude

*

comunicaçao
.

3370 - Implantaçãodo Prontuãno Eletrônico Integradoao Sistema SIGA

1220 - Desenvolvimentode Sistemas de Informaçãoe Comunicação
4 * Sªúdº Digital 4.3 - Implantaro prontuário eletrônico em 100%(452) das

P tua] d UBS da Red M
.

ªl
Prontuário eletrônico implantadoem 2171 - Manutenção e ºperação de Sistemas de Informaçãoe Comunicação

UnidadesBásicasde Saúde (UBS), na perspectiva da
ªmº" ª,

,

ª? “"'º'º
75% (340) das Unidades Básicasde 5.000.000 281s . Aquisiçãode Materiais, Equipamentos e Serviçosde informção e

constituiçãodasRedes de Atenção à Saúde (RAS).
ººm ”mmª” º'ººôº'ºº ""ªlmª“

Saúde (UBS) comunicação

3370 - Implantaçãodo Prontuário Eletrônico Integradoao SistemaSIGA

4.4. - DesenvolverAplicativo para que os Usuários do Sistema

Único de Saúde(SUS)possam conhecer infomações sobre os
. . _ .

1220 - Desenvolvimentode Sistemas de Informaçãoe Comunicação

serviçosmais adequados,próximos e qualificadospara os
Aplicªtivº lançado Manutençao ] Melhºriª 200000

2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informaçãoe Comunicação

atendimentosde saúde pretendidos ou necessários.

3.5
- Prover aos usuários do SUSdo município o acesso digital Lançamento da plataforma de acesso ao Plataformade agendamento lançada

1220 _ Desenvolvimentode Sistemas de In fonnação e Comunicação
ireto ao sistemade agendamento de suas consultas, exames e agendamento de consultas, exames e para 90% das Unidades BáSicasde 300.000

2171 _ Manutenção e Operação de Sistemas de Informaçãoe Comunicação
procedimentos. procedimentos Saúde (UBS)

5.2 -.Terpelo menos
um multiplicador capacitado no

Modelo
Percentual de estabelecimentos com

.

Municipal de Gestao da Qualidade, Humanizaçao e Segurança
multiplicador capacitado no Modelo de

73% (613) de estabeleCimentoscom

do Paciente da SMSem todos os estabelecrmentos da Rede Gestão da Qualidade, Humanização e multiplicador capacrtado no Modelo de 80.000 2180 _ Capacitação. formação e aperfeiçoamentode servidores
Municipalde Saudeda Cidadede Sao Paulo (841), na

Segurança do Paciente da Secretaria
Gestao da Qualidade. Humanizaçao e

perspectivada constituição das Redes de Atenção à Saúde
Municipal da Saúde

Segurançado Paciente da Secretaria

(RAS). Municipal da Saúde

53 - Realizardiagnóstico de todos os estabelecimentos da

RedeMunicipalde Saude da cidade de São Paulo (841), na Diagnóstico de todos os estabelecimentos Diagnóstico realizado em 90%Dos
. . . , .

perspectivada constituição das Redes de Atenção s Saúde da Rede Municipal de Saúdeda cidade de estabelecimentos da Rede Municipal de
zªº'ººº 1220 ' Dºsººvºlv'mªº'ºdº smºmªª dºMºm" ª Cºmm'ºªçªº

(RAS). São Paulo realizado Saúdeda cidade de São Paulo realiudo

1505 — Ampliação,Reforma e Requalificação de Centros Especializados de

Reabilitação (CER)

1507 - Ampliação, Reforma e Requalificação de Hospitais

1509 — Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidade Básicade Saude (UBS)

151 1 - Ampliação, Refon'nae Requalificação de Unidades de Referência à Saúde do

Idoso (URSI)

5.4 . Definirplanos de ação para que no minimo 75% dos 1513 - Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidadesde Pronto Atendimento

5 _ Qualitioa Saúde
estabelecimentosda Rede Municipal de Saudeda cidade de São (UPA)

Paulo (630) alcancempelo menos o nível básico do Modelo de Percentual de estabelecimentos com 90% (630) dos estabelecimentos com
3 570 000

1515 « Ampliação. Reforma :: Requalificação de Unidadesda Rede HoraCerta

Gestão da Qualidade,Humanização e Segurançado Paciente du planos de ação em andamento plano de ação em andamento
' '

1520 - Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Vigilância em Saúde

SMS-SP,na perspectivada constituição das Redes de Atenção 2100 — Administração da Unidade

à Saúde (RAS). 2171 , Manutenção e ºperação de Sistemas de Informaçãoe Comunicação

2507 - Manutenção e Operação de Hospitais

2509 - Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saude (UBS)

2514 - Manutenção e Operação de Serviço de AtendimentoMédico de Urgência

(SAMU)

2520 , Manutenção e Operação para Atendimento AmbulatorialBásico, de

Especialidadese de Serviços Auxiliares de Diagnósticoe Terapia

, . . ,
Percentual de estabelecimentos avaliados

5.5 - Avaliaratravésde auditoria e certiõcar os
, . . 75% (630) de estabelecimentos — — . .

para certificaçao no Modelo de Gestao da
avaliadosPm certificação no Modelo 220.000

2100 - Administraçao da Unidade
estabelecimentosda Rede Municipal de Saúdeda cidade de São

Paulo.
Qualidade, Humanização e Segurançado

Paciente da SMS
de Gestão da Qualidade, Humanização

e Segurançado Paciente da SMS

2180 - Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores

24





PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS2019 ª
%“ '"'" ºª

'A1 e N oA

8,12 - Criar 250 novas vagasemUnidades de Acolhimento -

UA. para acompanhamentoterapêutico de pessoas com ,
40 novas vagasem Unidades de

. . . , . .
necessidades decorrentes do uso abusivo de Álcool e outras

Nº de novas vagas criadas em UA
Acolhimento _ UA

1 1.329.882 1522 - Ampliação, Reforma e Requahiicaçao de Unidades do Projeto Redençao

drogas,

8.13 - Criar 500 vagas relativasa leitos hospitalares de N" de novos leitos hospitalares de
. . . .

desintoxicªâo de Álcool e outras drogas. desintoxicação disponibilizados
Manutenção 190000011 1522 - Ampllação, Reforma e Requahâcação de Unidades do Projeto Redenção

8.15 - Criar 105 novas vagasem Centros de Atenção

Psicossocial - CAPS III, por meio da implantação de 21 novos

CAPS III, permitindo o acolhimento das pessoas em situação de Nº de novas vagas criadas em CAPS 11] 35 novas vagascriadas em CAPS 111 604500000 1522 - Ampliação, Reforma e Requaliíicaçâode Unidades do Projeto Redenção

crise por uso abusivode álcool e drogas durante o periodo

noturno.

1 1.1 - Obter o SeloAmigo do IdosoNCIAL(Secretaria de
_ . . . _

2180 . Capacitação, formaçãoe aperfeiçoamento de servidores

DesenvolvimentoSocial do Estadode São Paulo).
ºb'ºnºªºdº “'º ""““ Mªmºnºªº 1'808'470

2509 - Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS)

1 1.2 » Obter o Selo Amigo do Idoso INTERMEDIÁRIO

(Secretaria de DesenvolvimentoSocial do Estado de São Obtenção do selo intermediário Selo Intermediárioobtido 20.000 2180 — Capacitação, formaçãoe aperfeiçoamento de servidores

Paulo).

100%das Unidadesbásicas de Saúde

com equipe de referênciade saúde da 1167100 2509 - Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS)

pessoa idosa

11.4 - Implantar a Rede de Atenção a Saúdeda Pessoa Idosa Percentual de UBS com equipe de

RASPI em toda a cidade de SãoPaulo. referência em saúde da pessoa idosa

1 1.5 » Realizar a AvaliaçãoMultidimensional da Pessoa Idosa

na Atenção Básica - AMPI—AB em 100%dos idosos 50% de idosos comAvaliação
Percentual de idosos com AMPI-AB

matriculados nas Unidades Básicasde Saúde (UBS) do
realizada

Multidimensional da Pessoa Idosa na 56.735 2180 - Capacitação, formaçãoe aperfeiçoamentode servidores

municipio, utilizando-a comoparâmetro de atenção à pessoa Atenção Básica (AMPI—AB) realizada

idosa

11.6 - Constituir equipes de gestão de alta nos 18 hospitais da
,, . . . . . . . . . , . .

RedeMunicipal, na perspectiva da constituição das Redes de
N de hosprtaismunicipais com equipes de 12 hºstms municipa1scom equrpes

56.735 2180 , Capacitação, formação e aperfeiçoamentode servidores

Atenção ª Saúde(RAS).
gestão de alta de gestao de alta

11.7 - Inaugurar6 novas Unidadesde Referência 11 Saúde do
2 novasUnidades de Referênci ª

1510 - Construção de Unidades de Referência 1 Saúde do Idoso (URSI)

Idoso (URSI), na perspectiva da constituição das Redes de Nº de novas URSI implantadas
S

, d d Id S
.

1

&

12436300 2520 - Manutenção e ºperação para AtendimentoAmbulatorial Básico. de

Atenção à Saúde (RAS).
au e º Osª (UR ” imp ª"

Especialidades e de ServiçosAuxiliaresde Diagnóstico e Terapia

l 1 - Cidªde Amicº dº Idºso
.

151 1 , Ampliação, Reforma e Requalificaçãode Unidades de Referência 11 Saúde do

iinªigªrgªnâwmm; Gimnªsiª???“ tama Nº ªº URSI ºº'“ ªªªªªªºªº ªº
5 URSI ad nadas 16 421 040

““ªº (vaso

Aten
gm

à Saúde“sem,“
va ª cº" 1 N) º ªs es e

infraestruturae recursos humanos
re eq ' '

2520 - Manutenção e ºperação para AtendimentoAmbulatorial Básico, de

º '

Especialidades e de ServiçosAuxiliaresde Diagnóstico e Terapia

. º .

11.1 1 - Garantir que todos os equipamentos socioassistenciais Pereentualt
de
Fªulpªeigzis

de me'dia e
socioassiífeiidie'?“]mede

6d
para idosos de média e alta complexidade de SMADS (H.PI,

“”mªs“ºu?!“ p .ª Pªrª ' usos e rn lª
2520 - Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial Básico, de

CDI e Centro de AcolhidaEspecial para Idosos -CAE-1dosos)
ªltª complexidade de SMADS(EPI ? e ªltª complexidadede SMADS“LPI » 183403“)

Especialidades e de ServiçosAuxiliaresde Diagnóstico e Terapia

contenham miissionais de saúde
Grau 11 e 111, CDI e CAE) com equipes de Grau II e III. CDI e CAE) com equipes

p '
saude de saúde

2507 - Manutenção e Operação de Hosprtais

1 1.12 - Ampliar o Programade Acompanhantede Idosos - PAI
.,

16 novas equipes do Programade 2509 - Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS)

com 24 novas equipes.
N de novas equipes PM

Acompanhamentode Idosos
14592000

2520 - Manutenção e ºperação paraAtendimento Ambulatorial Básico, de

Especialidades e de ServiçosAuxiliaresde Diagnóstico e Terapia

1 1.13 - Implantarserviço de monitoramento a distância em 300
e .

Idosos com 80 anos ou mais e que moram sozinhos ou em Nº idosos com 80 anos ou mais incluídos 100.1“;83
cºm 80

anosmam“
300 000 2509 Manuten ãº e Ope ãº de Unidade Básica de Saúde (UBS)

companhia de outros (50 idosos por Coordenadoria Regional de nos serviços de monitoramento
me u os nos semços e ' º m

Saúde - CRS).
monitoramento

12 Centros de Convivência e

Cooperativa (CECCO) com oticinais 826.200
2520 , Manutençao : ºperaçao para Atendimento Arnbulatorla]Básico, de

I 1.14 , Desenvolveroficinas intergeracionaisnos 23 Centros de N“ de CECCO com oI'icinaia

Convrvencme Cooperatlva(CECCO). mtergeraemnarsrealrudas por ano
intergeraeionaisreali

Fapeclalldades e de ServrçosAuxiliaresde Diagnóstico e Templa

_
'

69.9 - Monitorar e melhorar a qualidade de inserção e resposta
º . .

69 SP ”6 Canal“pldºe das manifestaçõesde usuários do SUS registradasna Ouvidoria Indice de Qualidade de Resposta
”A "0 Indlce dº Quahdade de

50.000 2100 - Adminstração de Unidade
Dueto

da Saúde
Resposta
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FAZENDA

1014 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL

1018 - IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES

1020 - AUMENTO DE CAPITAL DA SÃO PAULO TURISMO S/A

1021 - PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO

1032 - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DO SAMBA

1044 _ CASA DE CULTURA BUTANTÃ (*)

1050 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO DE
MULHERES

1051 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
VOLTADOS AO ATENDIMENTO DE MULHERES (*)

1052 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA (*)

1054 — CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇOES PARA A GUARDA CIVIL METROPOLITANA

1055 _ AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALACOES PARA A GUARDA
CIVIL METROPOLITANA

1056 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO
INTEGRADO

1057 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA CENTRAL DE
VIDEOMONITORAMENTO INTEGRADO

1058 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

1059 — AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

1062 - CASA DE CULTURA DE SANTO AMARO - MANOEL CARDOSO DE MENDONÇA (*)

1064 — CASA DE CULTURA PARQUE SÃO RAFAEL (*)

1068 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DA CASA AMARELA DE SANTO AMARO (*)

1095 — CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ONIBUS (**)

1096 - ACESSIBILIDADE, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE TERMINAIS DE
ONIBUS (**)

1097 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E CICLORROTAS

1098 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E
CICLORROTAS

1099 - CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS (**)

1100 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS (**)

1109 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO AUTÓDROMO DE INTERLAGOS
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1112 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CASAS DE HIP HOP — ZONA LESTE (*)

1131 - PROJETOS DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1 137 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (**)

1169 - REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS

1170 - INTERVENÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE BAIRROS - PLANO DE OBRAS DAS
PREFEITURAS REGIONAIS (**)

1193 _ OBRAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE RISCOS GEOLÓGICOS

1212 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇóEsDE DEFESA CIVIL

1220 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (**)

1221 - AÇÓES PARA PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA

1230 — ESTUDOS E PROJETOS DE GESTÃO

1231 - MODERNIZACÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL - PPP

1233 — MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL

1240 - MODERNIZACÃO SEMAFÓRICA

1241 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS
URBANAS (**)

1276 - PROJETOS E ACOES DE APOIO HABITACIONAL (**)

1324 - IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1358 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS DE ATENDIMENTO AO
CIDADÃO (**)

1383 - PMAT - PROGRAMA MOD DA ADM TRIBUT E DA GEST SET SOC BAS (**)

1500 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL VETERINÁRIO

1501 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE HOSPITAL VETERINÁRIO

1502 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SRT, SMT E UA

1503 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTROS DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL, SRT, SMT E UA

1504 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE REABILITAÇÃO (CER)

1505 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE
REABILITACAO (CER) (*)

1506 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS (**)
, .M1507 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE HOSPITAIS (*) %

1508 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) (*)

1509 — AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICACÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)
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UNIFICADOS (CEU)

3365 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) (**)

3366 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL (EMEF)

3370 — IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRONICO INTEGRADO AO SISTEMA SIGA

3373 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA

3374 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTROS DE INICIAÇÃO
ESPORTIVA

3376 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS OLÍMPICOS

3377 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTRO OLÍMPICOS (*)

3380 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS E ALÇAS

3390 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A
PESSOAS COM DEFICIÉNCIA

3391 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA

3394 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS)

3395 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA
ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)

3396 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE
ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)

3397 — AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)

3398 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

3399 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA
SOCIAL

3401 - IMPLANTAÇÃO DE PONTOS E PONTOES DE CULTURA — CULTURA VIVA

3402 » CONSTRUÇÃO DE CASAS DE CULTURA

3403 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CASAS DE CULTURA (*)

3405 - CRIAÇÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO DA ZONA LESTE

3406 - IMPLEMENTAÇÃO DO SELO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE

3408 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇOES GEOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DóvDE SÃO PAULO - SIGSP '

3511 - AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

3512 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (*)
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3660 - COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL

FAZENDA

3704 - AÇOES PARA MODERNIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES (**)

3742 - PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS

3743 — MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÁFEGO

3745 — AUMENTO DE CAPITAL DA SPTRANS (**)

3746 - AUMENTO DE CAPITAL DA CET

5001 - AUMENTO DE CAPITAL - SPOBRAS

5013 - INTERVENÇÓES NO SISTEMA DE DRENAGEM (**)

5084 — OBRAS DE COMBATE A ENCHENTES E ALAGAMENTOS

5085 — INTERVENÇOES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

5086 - INTERVENÇOES NO MOBILIÁRIO URBANO

5087 — COMPENSAÇOES AMBIENTAIS

5088 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

5089 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

5100 - [NTERVENÇÓES NO SISTEMA VIÁRIO (**)

5160 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA

5187 - RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE OBRAS DE ARTE ESPEC IAIs - OAE (*)

5205 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS INTERGERACIONAIS DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

5206 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS INTERGERACIONAIS DECONV1VENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

5601 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS

5602 — AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS
(*)

5608 — AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PARA A COLETA SELETIVA (*)
5681 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO HERBÁRIO MUNICIPAL

5840 — INIPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTI
SITUAÇÃO DE RUA

TUCIONAL A POPULAÇÃO EM

5957 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL EARQUEOLOGICO

5958 — AUMENTO DE CAPITAL DA SP CINE

5959 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (*)
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5960 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (*)

7000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ABASTECIMENTO

7001 — AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ABASTECIMENTO

7110 - PROJETOS PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA (**)

7117 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU CONTAMINADAS

7127 - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS AMBIENTAIS (*)

7129 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE VIVEIROS

7130 - PLANTIO DE ÁRVORES

7200 _ AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PRODAM

7201 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E
PROTÓTIPOS PARA INICIATIVAS INOVADORAS

7202 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA PROSPECÇÃO DE PROBLEMAS PÚBLICOS E
IDEAÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA INOVAÇÃO

7203 - INCENTIVOS FISCAIS PARA REGIÃO NOVALUZ

7204 - PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL RELACIONADO A ARENA CORINTHIANS (**)

7205 - APORTE DE CAPITAL PARA GARANTIA DE PPP'S E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

7206 - APORTE DE CAPITAL PARA SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS DO FUNDO MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSITO

7207 - IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POLOS DE DESENVOLVIMENTO

7502 - CONSTRUÇÃO DE CEMITERIOS

7503 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIOS

7855 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA CREMATÓRIO

7856 — AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PARA CREMATÓRIO

7857 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA VELÓRIO

7858 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PARA VELÓRIO

9133 - AUMENTO DE CAPITAL DA SÃO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO

9201 — INTERVENÇOES NA ÁREA DE MOBILIDADE URBANA

9204 - PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS REDES ASSISTENCIAIS DA mx,CIDADE DE SAO PAULO- AVANÇA SAUDE SP (**) .

9205 - PROJETOS ORIUNDOS DE RECURSOS COM DESESTATIZAÇOES, CONCESSOES E
PARCERIAS
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ANEXO II - METAS FISCAIS

Art. 4º, 51” da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000

DEMONSTRATIVO ] — METASANUAIS

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO PAULO

LEI DEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS

ANEXODE METASFISCAIS

METASANUAIS

2019

AMF - Dennnstmtivo 1 (LRF, art. 4“, & lº) R$ 1,00

2019 2020 2021

EPECIFICAÇÃO
anor Valor % RCL anor Valor %RCL Vilar Valor %RCL

Correm Comum: (: /RCL) Corrente Contente (b ! RCL) Comme Comum (e /RCL)

(|) : 100 (b) : 100 (e) x 100

ReceitaTomi 57.635.717.187 55.286.059.652 119,53 60.441.609.005 55.747.656.34l 117,63 62.348.586.012 55.294.745.871 116,02

ReceitasPrimárias (I)1 52.970.889.221 50.811.404.529 109,86 56.580183924 52.186.113.193 110,12 58963081 .717 52.292.262.389 109,72

Despesa Total 57.635.717.187 55.286.059.652 119,53 60441609005 55.747.656.341 117,63 62.348586012 55.294.745.87l 116,02

Despesas Prirmírias (II)1 52.205.738.156 50.077.446.672 108,27 54.883.148.575 50.620.871.218 106,81 56.622.722.748 50.216.681.165 105,36

ResultadoPrirmírio (IH) : (1, II) 765.151065 733957856 1,59 1697035349 1.565.241.975 3,30 2340358969 2075581223 4,35

ResultadoNominal2 94567890 90.712.604 0,20 294.740.039 271.850.248 0,57 1.316.277,233 1.167.359.514 2,45

Dívida Pública Comolidada 45.697.649.642 43.834.675.915 94,77 44.956.224.260 41.464.88 [ .258 87,49 43.712.102.558 38.766.710.795 81,34

Dívida ConsolidadaLíquida 41.580.889.538 39.885.745.360 86,23 41.286.149.499 38.079,827983 80,35 39.969.872.266 35.447.859.700 74,38

ReceitasPrimárias advindas de PPP (IV) - - - - - - - - -

Despesas Primárias geradaspor
PPP3 (V) 360.021.996 345.344.840 0,75 373702831 344.680.715 0,73 387903539 344017868 0,72

Inpacto do san das PPP (VI) = (Iv-V) (360021996 (345344840) (0,75) (373702831) (344680715) (0,73) (387903539) (344017868) (0,72)

FONTE:SecretariaMunicipalda Fazenda.

Notas:

1 - Receitas e despesas primárias"acirra da linha", excluídoo movimento immorçamemárío(MDF/STN8“ Fdição).

2 - Resultado Nomina1"abaimda linhª" (MDF 8' Edição),mpmscntando o saldo da dívida consolidada líquidado emmício anterior subtraído do saldo da dívida consolidada líquida do exercício.

3 - ParceriaPúblicoPrivada da IluminaçãoPública.

1
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Memória e Metodologia de Cálculo da receita e da despesa 201 9
R$ 1,00

2019 me 2021
Valor Valor ValorWAS Comic Coml: Comi:
(ª) (i) (3)

Receita Total 57.635.717.187 60.441.609.005 62.348.586.012
Receitas Correntes 51.885.971.663 55.239.921.616 57.796.536.020
Receita de Inpostos, Taxas e Conn-buições de Melhor'm 30.359.699.264 32.104.158.098 34024998289
Receitªde Contribuições 1983097921 2062437551 2.144.949.748
Receita Patrimonial 1.063.824.451 1.637.306.320 1.189.579.809
Receitª Industrial — - -
Receitªde Serviços 555178490 579.747242 605303388
Tnnsíêrêne'nsCommesl 15.516.763.727 16.413.697.253 17357669948
Omms Receitas Correntes 2407407810 2442575152 2474034838

Receitas de Capital 3.603.492.426 2.965.543.695 2.222.618.366
Operaçõesde Crédito 417373439 416.444.223 136.833.323
Alienação de Bens 1.291.337.483 338635524 10457864
Amortização de Enpre'su'mos 23.301.085 24.482.752 25.713.466
Tmmfizrências de Capital 918091258 1082537711 1007256033
Outras Receitªsde Capital 953.389.161 1.103.443.485 1042357080

Receitas Intra-Orçamentárias Conentes
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital

2.116.253.098 2.201.143.694 2.289.431 .626

Recursos Arrecadados em ExercíciosAnteriores 30000000 35000000 40000000
2.19 2020 2021
Volo: Valor Vabrum Comm Comm Conen:
(i) (a) (ª)

Despe-sa Total 57.635.717.187 60.441.609.005 62.348.586012
Despesas Correntes 49.060.112.938 51.817.471.297 54.843.089.900
Pessoal e amargosº 22.249.774.285 24.047.601.492 26080.233.267
Jums e Encargos da Dívida 1.122.090767 1072563618 1.017.110.862
Outras Despesas Correntes 25.688.247.886 26.697.306.187 27.745.745.771

Despesas de Capital 6.458.351.151 6.421.994.014 5115064486
waesúmemos 4.145.957.856 4.011.652.441 2.665.131 .717
Irwersões Financeiras 120758129 125588454 130611993
Amortização da Dívida 2.191.635.166 2.284.753.118 2.419.320.776

Despesa Intra-Orçamentárias Corrente
Despesa Intra-OrçamntáriasCapital
Reserva de Contingência

2.116.253.098

1.000.000

2.201.143.694

1.000.000

2.289.431 .626

1.000.000
FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda
Notªs:
1) No plano de contas váliio a pam'r de 2018, as nansÉrêmíascorremes estão líqu'xlas de suas deduções.
2) Vabres sem considerar a reíbrrmda Previdênch.
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Memória de cálculo da Dívida e Resultado Nominal

LRF, art. 4º, êlº R$ 1,00
DESCRIÇÃO 2019 2020 2021

Dívida Pública Consolidada 45.697.649.642 44.956.224.260 43.712,102558
Dívida Mobiliária - - -
Dívida Contratual 27.768.776.961 26.785.736.035 25.451.469.819
OmrasDívidas 17.928.872.681 18.170.488.225 18.260.632.739

Deduções 4.116.760.104 3.670.074.761 3.742.230.292
Ativo Disponível 4.184.199.256 3.744.257.829 3.823.831.666
HaveresFinanceiros 375.214.024 412.735.426 454.008.969
(-) Restos a Pagar Processados (442.653.l76) (486918494) (535610343)

Dívida Consolidada Líquida 41.580.889.538 41.286.l49.499 39.969.872.266
ResultadoNominal 94.567.890 294.740.039 l.316.277.233
FONTE: SecretariaMunicipal da Fazenda
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Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Anuais de Receita
Art. 4“, êlº da Lei Complementar nº 101 , de 04/05/2000.

Após registrar taxas de crescimento negativas ou próximas de zero por três anos
consecutivos, o Brasil apresentou sinais de recuperação em 2017. Embora haja expectativa de
retomada do crescimento nos próximos anos, é preciso manter prudência na projeção das
receitas, uma vez que ainda há incerteza quanto ao futuro do cenário econômico.

Foram adotadas premissas estabelecidas por meio de indicadores econômicos
divulgados oficialmente, nas variáveis que possam comprometer o desempenho de cada fonte de
receita e os benefícios de natureza tributária (tais como anistias, subsidios, créditos presurnidos
e isenções). A tabela a seguir resume os principais indicadores econômicos utilizados na
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. Os valores que constituem o cenário
adotado basearam-se em dados do Banco Central do Brasil, divulgados no Relatório de
Mercados Focus — Séries, posição do dia 19 de fevereiro de 2018.

VARIÁVEISMACROECONOMICAS 2019 2020 2021

PIB TOTAL 3,00% 2,65% 2,50%
PIB SERVIÇOS 2,50% 2,50% 3,00%
SELIC FIM DE PERÍODO 8,00% 8,00% 8,00%
SELIC MEDIA 7,86% 8,00% 8,00%
IPCA 4,25% 4,00% 4,00%
IGP-DI - anual 4,25% 4,00% 4,00%
INPC - anual 4,13% 4,00% 4,00%
IPC FIPE 4,00% 4,00% 4,00%
Cotação do dólar fim do período em R$ 3,40 3,45 3,50
Cotação média do dólar em R$ 3,35 3,42 3,45
Crescimento cadastro IPTU (*) 0,50% 0,50% 0,50%
Inadimplência do IPTU (*) 12,10% 11,90% 11,70%
IPTU Pagamento à Vista (*) 21,60% 21,60% 21,60%
Desconto para IPTU à Vista (*) 3,00% 3,00% 3,00%
Taxa de crescimento de veículos novos (Produção Industrial) 3,20% 3,00% 3,00%
Crescimento da frota 2,72% 2,72% 2,72%
Variação Preço Automóveis (*) -0,84% -0,84% -0,84%
(*) Estimativas baseadas em dados históricos

Ademais, para a projeção das receitas é considerado o histórico da arrecadação
municipal, bem como as ações, em curso e futuras, que geram e gerarão receita.

Os critérios adotados para a projeção das receitas no período 2019 a 2021 são
apresentados a seguir, considerando as principais origens de receitas.
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Receita com Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: abrange as receitas do
Imposto sobre Propriedade Territorial Predial e Urbana - IPTU, Imposto Sobre Serviços - ISS,
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF, das taxas pelo poder de polícia e pela prestação de serviços de competência do
Município.

º IPTU - Receita estimada em função do total lançado em 2017, conjuntamente com
fatores especificos aplicáveis ao IPTU: taxa de expansão do cadastro de
contribuintes, inadimplência e proporção de pagamentos à vista (considerando nestes
casos desconto de 3%) e recomposição dos valores pela inflação sobre a Planta
Genérica de Valores.

' ISS - Imposto fortemente ligado com o nível da atividade econômica, cuja projeção é
obtida a partir da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto de Serviços e da taxa
de inflação dos exercícios correntes, divulgada pelo Banco Central.

. ITBI - Receita estimada mediante a projeção da variação do PIB em conjunto com a
inflação de cada ano. A receita deste imposto depende muito do mercado
imobiliário, taxa de juros, políticas de incentivos para aquisição de imóveis, entre
outros.

' Taxas - Arrecadação projetada com base no crescimento econômico medido pelo
Produto Interno Bruto Total em conjunto com a variação da inflação do IPCA e
especificidades de cada uma das taxas cobradas.

Receita de Contribuições — As receitas provenientes da contribuição do servidor e as
contribuições patronais destinadas à manutenção do regime de previdência municipal são
estimadas de acordo com a projeção da folha de pagamentos, tanto de ativos quanto inativos. As
receitas contidas neste projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias foram projetadas
considerando-se o cenário legal vigente, antes de qualquer aprovação de mudança.

As receitas oriundas da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -
COSlP são estimadas considerando o crescimento vegetativo dos estabelecimentos do
município e a projeção da inflação para o período.

Receitas Patrimoniais — O principal componente deste grupo é a receita de aplicações
financeiras. Para sua projeção foi considerado o saldo médio de contas, o fluxo de caixa e a taxa
média de juros de curto prazo (Selic) estimados para os próximos anos.

Receita de Serviços — Compreende as receitas provenientes da prestação de serviços de
saúde: e a receita de serviços administrativos, cujas projeções levaram em conta o nível de
atividade econômica e a inflação.

Transferências Correntes —Destacam-se neste grupo:

. FPM — Estimado em função da arrecadação histórica, fazendo-se uso de modelagem “bóv
estatística em conjunto com a projeção dos principais impostos que compõem a sua
base de cálculo.

' Cota-Parte do ICMS — O ICMS é fortemente afetado pela atividade econômica, tem
como parâmetros para previsão de receita o nível de crescimento econômico medido
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pelo Produto Interno Bruto Total e a variação da inflação. Além disso, a distribuição
da cota-parte é afetada pelo Índice de Participação dos Municípios, o qual é
considerado na projeção da receita.

' Cota-Parte do IPVA — Receita estimada em função do crescimento da frota, da
variação de preço dos automóveis e do crescimento do número de veículos novos
(produção industrial).

. FUNDEB — Estimativa realizada com base em modelo estatístico, que utilizou a
receita prevista para os impostos que compõem sua base. Essa previsão considerou,
também, o histórico de repasse recebido e de crianças matriculadas na rede
municipal de ensino.

' Demais Transferências — Resultantes das expectativas de formalização de convênios
ou daqueles já em andamento, informados pelas Secretarias que os gerenciam.

Outras Receitas Correntes - as principais receitas deste grupo decorrem das multas de
trânsito, da dívida ativa e dos programas de parcelamento incentivado - PPI. O critério adotado
para a estimativa da receita de multas considerou a arrecadação histórica, fazendo-se uso de
modelagem estatística, dos valores estabelecidos na legislação de trânsito, no tamanho da frota
circulante no município e na quantidade de multas aplicadas historicamente.

A Estimativa da dívida ativa foi elaborada em função do estoque da dívida, da parcela
do PPI já formalizado e também considerando a possibilidade de compensação da dívida ativa
com precatórios, prevista pela Emenda Constitucional 99/2017, a ser regulamentado pelo
Município.

Operações de Crédito - ao longo do próximo triênio foram considerados R$ 971 milhões
de Operações de Crédito, aprovadas pela Lei nº 16.757, de 14 de novembro de 2017, destinados
a setores prioritários do Município, como Mobilidade Urbana, Intervenções no Sistema de
Drenagem, Habitação, Saúde e Modernização da Administração Tributária.

Alienação de ativos — compreende ingressos de recursos provenientes de alienação de
bens móveis e imóveis do patrimônio municipal, principalmente os tratados no âmbito do
Programa de Desestatização, como o Complexo de Interlagos. Ainda, o Plano de
Desmobilização e Investimentos proposto pela Cohab-SP prevê a desmobilização de imóveis
que atualmente encontram-se inapropriados para a implantação de moradias. Dessa forma, será
possível garantir maior eficácia na distribuição dos recursos disponíveis, uma vez que terão
enfoque na produção de Habitação de Interesse Social —HIS.

Transferências de Capital - transferências que têm por finalidade a constituição ou
aquisição de um bem de capital, substancialmente relativas a convênios celebrados e a celebrar.
A receita mais constante neste grupo é referente ao convênio firmado com a SABESP, destinado
ao Fundo Municipal de Saneamento. Destacam-se também as transferências relativas ao 43
Programa Avançar do Governo Federal. W

Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB — representa a dedução legal de
20,0% das receitas das transferências de: FPM, ICMS, IPI sobre exportações e ICMS
desoneração (LC. 87/96), bem como das transferências de ITR e IPVA.
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Outras Receitas de Capital: Destacam-se neste grupo:

. Operações Urbanas - recurso previsto decorrente da Comercialização de Certificados
de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), que são valores mobiliários
emitidos pela Prefeitura do Município de São Paulo, através da SP URBANISMO,
utilizados como meio de pagamento de Contrapartida para a outorga de Direito
Urbanístico Adicional dentro do perímetro de uma Operação Urbana Consorciada.

. Outorga Onerosa - Plano Diretor - cobrada para a construção de edifícios acima do
limite definido pelo Coeficiente Básico de cada zona de uso. Estes recursos são
destinados ao Fundo Municipal de Urbanização (FUNDURB) quando os edificios
não estão localizados em áreas de Operações Urbanas Consorciadas. O resultado
tanto das Operações Urbanas quanto da Outorga Onerosa são fortemente afetadas
pelo desempenho do mercado imobiliário.

. Depósito Judicial - se refere a Lei Complementar 151/2015 (a qual prevê a
transferência de 70% do valor atualizado para a conta única do município),
classificado como Receita de Capital no ano de 2018.

Renúncia de Receitas - conforme determinado pela Lei Complementar nº 101/2000, Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF), artigo 4º, parágrafo 2º, inciso V em conjunto com o artigo
14 da referida lei, as potenciais renúncias de receitas que não apresentam medidas
compensatórias para os exercícios abrangidos por esta LDO têm seu impacto estimado nas
projeções de receitas, de forma a não afetar as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias.

Metodologia de Cálculo da Despesa
Art. 4—º, êZº, inciso II da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000

Para o triênio 2019 — 2021, a projeção das despesas levou em conta, inicialmente, as
despesas obrigatórias: pessoal e respectivos encargos sociais, o serviço da dívida pública e os
precatórios, além das despesas contratuais, que são base para o custeio dos serviços públicos
disponíveis aos munícipes.

' A despesa de pessoal, que abrange os ativos, inativos e o déficit previdenciário, é a
maior despesa desta municipalidade e sua projeção corresponde, basicamente, a
ampliação dos serviços oferecidos, principalmente para a Rede Municipal de Ensino e
para as Ações e Serviços de Saúde.

o Os Juros e Encargos e Amortização da Dívida Pública foram estimados conforme às
alterações decorrentes da renegociação da dívida do Município com a União Federal,
firmada em 26 de fevereiro de 2016, além do impacto do câmbio e juros.

0 A despesa com precatórios foi calculada de acordo com as orientações da Secretaria
Municipal de Justiça/Procuradoria Geral do Municipio, considerando as alterações ?. . . o . . . . ' &promov1das pela Emenda Const1tuc1onal n 99/17, que institu1u novo regime de
pagamento de precatórios, tendo fixado termo final para o pagamento do estoque de
precatórios e dos novos débitos contraídos pelo Poder Público, o dia 31 de dezembro de
2024.
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. Para as outras despesas correntes, a projeção considera a manutenção das atividades, em
especial, os contratos de natureza continuada, com a expectativa de aumento da
efIciência no uso dos recursos com a continuidade das medidas de redução de custos de
serviços contratados, sobretudo com base no que estabelecem os Decretos Municipais
nº 57.580/2017 e nº 57.640/17.

. Finalmente, as despesas com investimentos foram projetadas tendo como orientação o
contido no Programa de Metas 2017-2020, bem como no Plano Plurianual definido para
quadriênio 2018-2021.

Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Anuais de Resultado Nominal
e Montante da Dívida Pública
Art. 4º, & lº da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000

Os saldos da Dívida Pública foram projetados com base no fechamento do último
exercício, 31 de dezembro de 2017, seguindo a periodicidade e as condições de pagamentos
prefixados contratualmente.

A Dívida Interna, parcela mais significativa do saldo devedor da Dívida Pública, foi
atualizada pelas estimativas de inflação captadas pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), IGP-M (Índice geral de Preços do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), Taxa Referencial de Juros (TR), Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), Taxa de Longo
Prazo (TLP), Certificado de Depósito Interbancário (CDI), Taxa SELIC (Sistema Especial de
Liquidação e Custódia) e pela variação do Dólar Americano. Em adição a Dívida Interna, a
Dívida Externa, com menor participação no saldo devedor da Dívida Pública, sofre influência
direta. da variação cambial do Dólar Americano.

0 maior item do endividamento público, originado do Contrato de Assunção e
Refinanciamento com a União, foi projetado com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) e Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia). Este contrato
representa aproximadamente 95% da dívida municipal.

Foram consideradas na estimativa as dívidas provenientes de parcelamentos de tributos
efetuados pela autarquia Instituto de Previdência Municipal de São Paulo — IPREM e Empresa
Estatal Dependente COHAB-SP, com a Receita Federal do Brasil - RFB.

O saldo de Precatórios, após 05 de maio de 2000, foi projetado a partir do saldo apurado
em 31 de dezembro de 2017, bem como dos valores previstos de quitação e de ingressos de
novos precatórios em conformidade com o Plano Municipal de Quitação de Precatórios,
previsto no Art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da
Constituição Federal. Convém destacar ainda que, de acordo com 0 Manual de Demonstrativos
Fiscais — 8ª edição da Secretaria do Tesouro Nacional, os valores obtidos, em conformidade
com o inciso II do parágrafo 2(, do artigo 101 do ADCT, devem ser observados no cálculo da
dívida consolidada do município. Para o exercício de 2018, em consonância com o Plano
Municipal de Quitação de Precatórios, estima-se um valor de R$ 1,12 bilhão referente à
utilização dos depósitos judiciais para pagamento de precatórios.
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DEMONSTRATIVO 2 — AVALIAÇÃODO CUMPRIMENTO DAS
METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 4º, & 2º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2019

AW—DennmtrativoZGRF,m4º,22111301) R$1,00

Meta Previne MemBetha: Vuhçlomão eum-: %na. cuz." %na.
Valor %

(i) (b) (e) " OH) (dl): 1"
RecebiTotal 52.285,757000 112,71 51.768.085.786 109,43 (517.671.214) (0,99)
Receirzs Priuúr'ns (D' 48.883.857.000 105,37 SO.907.404.447 107,61 2023547447 4,14
Despesa Total 52.285.757.000 112,71 51.414.029.077 108,69 (871.727.923) (1,67)
Despesas Primárias ar)' 48.872.156.000 105,35 48.188.306.799 101,87 (683.849.201) (1,40)
Resultado Primário (111) = (I—II) 11.701.000 0,03 2.719.097.648 5,75 2.707.396.648 23.138,16
Resultado Nominal 3.332.430.000 7,18 (4.231,639190) (8,95) (7.564.069.190) (226,98)
Div-"da Públkza Comolidada 48.124.383.000 103,74 44.216.034.911 93,47 (3.908.348.089) (8,12)
Dívida Comol'xlada Liquida 45.381.252.000 97,82 37.327.580.428 78,91 (8.053.671.572) (17,75)
FONTE: LDO 2018, Demonstrativo do Resultado Primário e Demonstrativo do Resultado Nominal - RREO 2017.
Nota:
1 - Receitas e despesas primárias incluilo o movimento intraorçamentár'n (MDF/STN 7ª Edição).

As metas estabelecidas de Resultado Primário e Resultado Nominal cumpridas, com o
auxílio de receitas extraordinárias de cerca de R$ 2,8 bilhões decorrentes do Programa de
Parcelamento Incentivado criado pela lei nº 16.680 (PPI 2017) e do recebimento de depósitos
judiciais em decorrência da Lei Complementar nº 151/2015.

Receitas Correntes

A Receita Corrente, composta pelas Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhoria, de Contribuições, Patrimoniais, de Serviços, de Transferências Correntes e Outras
Receitas Correntes, aumentou nominalmente em 9,9%, totalizando R$ 50,68 bilhões. Esse
aumento se deveu principalmente ao ingresso de recursos não recorrentes. Ao se desconsiderar
as entradas não recorrentes, as receitas correntes tiveram um aumento nominal de 5,3%.

Uma das entradas não recorrentes ocorreu por meio do Programa de Parcelamento
Incentivado 2017 (PPI), instituído pela Lei nº 16.680, de 4 de julho de 2017. O programa
garantiu a entrada de R$ 1,6 bilhão aos cofres públicos no ano de 2017, além do fluxo de
parcelamento, que pode alcançar até 120 meses. No total, foram formalizados R$ 5,4 bilhões
para a regularização dos débitos com a municipalidade.

Outra entrada significativa para os cofres municipais decorre da transferência de 70%
dos depósitos judiciais e administrativos referentes a processos nos quais o município faz parte,
prevista na Lei Complementar nº 151/2015. Em 2017, essa entrada foi de R$ 1,2 bilhão.

Em 2017, o aumento da Receita com Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria foi
de R$ 2,2 bilhões. Este grupo é responsável por cerca de 50% da arrecadação da Receita Total.
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A arrecadação do ISS apresentou uma variação nominal de 8,4%; desconsiderando-se os
recursos provenientes do PPI, este percentual cai para 6,9% nominais, apresentando ganho real
de 3,4%. A arrecadação deste imposto tem estreita correlação com o PIB Serviços, que encerrou
o ano de 2017 em 0,3% — o que pode indicar sinais de recuperação do setor, que obteve
resultados negativos nos dois anos anteriores. Notadamente, a arrecadação do imposto
municipal logrou êxito em comparação com o resultado do PIB Serviços devido a ações
tomadas pelo Poder Público, como a implementação do Programa Nota do Milhão, que resultou
em um aumento de 8% na emissão de notas fiscais, impactando positivamente a arrecadação
municipal. Ao longo do ano, diversas ações de fiscalização tributária foram realizadas pela
Secretaria Municipal da Fazenda com o objetivo de combater fraudes e sonegação de impostos
em setores estratégicos. Além disso, a prefeitura tem intensificado as malhas fiscais para
identificar possíveis irregularidades na arrecadação dos tributos.

A receita com o IPTU aumentou em 10,7%, com um aumento real de 6,8%. O ganho
acima da inflação deveu-se principalmente às boas práticas internas — como as ações de Força
Tarefa — estabelecidas com o objetivo de diminuir o estoque de processos. Ao desprezar o efeito
da arrecadação do PPI, a variação nominal do IPTU seria de 10%.

Em 2017, o ITBI arrecadou R$ 1,8 bilhão, contra R$ 1,75 bilhão em 2016, o que
representa um aumento nominal de 5 , 1%.

A Receita Patrimonial apresentou queda nominal de 33%, causada pelo rendimento
mais baixo das aplicações financeiras da municipalidade devido à queda da taxa SELIC no
período, cuja média de 2016 foi de 14,02%, enquanto a taxa média em 2017 foi de 9,84%.

As Receitas de Transferências Correntes cresceram nominalmente 3,9% e, em termos
reais, a variação foi de 0,2%. Este grupo é responsável pela segunda maior arrecadação do
município, representando 31% da receita total.

O componente mais relevante desse grupo é a cota-parte do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS). No total, o repasse do ICMS apresentou variação nominal
de 3,8% e real de 0,3%. O resultado obtido foi bem tímido e uma parte dos ganhos é oriunda da
abertura do Programa de Parcelamento do Estado de São Paulo, o qual promoveu a recuperação
de tributos devidos, ampliando os repasses ao município.

A cota-parte do IPVA apresentou variação nominal de —1,1% e real de -5,4%. Este
resultado reflete a queda média dos preços dos veículos utilizados na definição da base de
cálculo do IPVA 2017 (4,8%), não compensada pelo aumento da frota em 2016 (+2,6%).

O Fundo de Participação dos Municípios apresentou uma variação nominal de -2,5%. O
motivo dessa variação negativa é a transferência de receitas com repatriação pelo Governo
Federal, de acordo com a Lei nº 13.254/2016, as quais apresentaram valores significativos em
2016.

O grupo Outras Receitas Correntes teve um aumento nominal de 23,7% e real de 19,7%.
Esta variação se deve principalmente às receitas extraordinárias do PPI e Depósitos Judiciais. %
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Receitas de Capital

No exercício de 2017, as receitas de capital representaram 2% da Receita Total,
apresentando variação nominal de -22% e real de -25%. Entre seus principais componentes,
destacam—se as Transferências de Capital (cuja variação nominal foi de -20,4% e a real de -
23,1%) e as Outras Receitas de Capital (variação nominal de -21,5% e real de -24,2%).

Gestão Fiscal

Conforme se verifica no demonstrativo, as metas fiscais foram atendidas, com o auxílio
de receitas extraordinárias de aproximadamente R$ 2,8 bilhões decorrentes do Programa de
Parcelamento Incentivado criado pela lei nº 16.680/2017, e do recebimento de depósitos
judiciais oriundos da Lei Complementar nº 151/2015.

Revisão das Metas do Exercício de 2018

Inicialmente, cabe destacar que, a partir do exercício de 2018, houve alteração nos
demonstrativos de cálculos dos resultados Primário e Nominal, em função da edição de novo
Manual dos Demonstrativos Fiscais— 8ª Edição. Desta forma, optou-se por alterar as metas de
resultado, também, para adequação aos novos critérios de cálculo dos resultados. Cabe ainda
destacar que os resultados apresentados neste anexo, para os exercícios de 2018 a 2021 são:

o Resultado Primário - “Acima da Linha”; e
º Resultado Nominal — “Abaixo da Linha”.

Nos novos critérios, o Resultado Nominal, que até o exercício de 2017 era a variação
(aumento) da Dívida Fiscal Líquida — e, portanto, quanto menor, melhor —— passou a medir a
redução da Dívida Consolidada Líquida — e, dessa forma, quanto maior, melhor. Dessarte, além
de haver uma inversão do sinal, há, também, a desconsideração dos itens que diferenciavam a
Dívida Consolidada Líquida da Dívida Fiscal Líquida — receitas de privatizações e passivos
reconhecidos.

No gráfico a seguir, verifica-se o comportamento da Dívida Consolidada Líquida do
Município ocorrida no período de 2016 a 2017, bem como as previsões da Lei nº 16.693, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018, e as constantes neste Anexo II.
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Evolução da Dívida Consolidada Líquida
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Conforme se observa, a tendência de redução do endividamento líquido do município a
partir de 2018 não se alterou no período, porém o ritmo da diminuição, em 2017, foi acelerado,
tanto pelo aumento em relação ao planejado das deduções da Dívida Consolidada Líquida,
quanto pela redução da Dívida Consolidada Bruta em relação ao previsto.

Desta forma, considerando que, a partir de 2018, a meta de Resultado Nominal é a
redução da Dívida Consolidada Líquida, o resultado inesperadamente positivo do exercício de
2017 impacta no resultado de 2018. Logo, a variação da Dívida Consolidada Líquida de 2017
para 2018 será maior que a prevista inicialmente, apesar do endividamento liquido atualmente
previsto ser inferior ao previsto nos anexos da LDO para 2018 (R$ 46,3 bilhões previstos na
LDO para 2018 e R$ 41,7 bilhões previstos atualmente). Os quadros abaixo demonstram
numericamente as alterações das previsões.
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m 1.000,00

LDO [7/2018 Projeção Atual 139me
daAbuelo do

ESPECIFICAÇÃO
ªº"

2017 Resultado
(Projeção da 2018 Variação

(Re | )
2018 Variação

Nom'
Lºº) (b) (e)=(b)-(l)

:]
(e) (nª(º)-(ª)

_(0_(c)

DívidaConsolidadaBruta 48.124.383 47.876.l99 -248.184 44.216.035 46.078.832 1.862.797 2.110.981

Dív'da Mobiliária 0 0 0 0 0 0 0

Dívida Contratual 31100835 30.565.843 -534.992 29.361
.
148 28.583.110 -778.038 -243.046

Outras Dívidas 17.023.548 17.310.356 286.808 14.854.886 17.495.722 2.640.836 2.354.028

(-) Deduções —2.743. 131 -1.600.475 1.142.656 -6.888.454 4.403.375 2.485.080 1.342.424

Dívida ConsolidadaLíquida (I) 45.381.252 46.275.724 894.472 37.327.580 41.675.457 4.347.877 3.453.405

Receita Privatizações 0 0 O 0

(-) Passivos Reconhecidos - 125.021 —92.704 32.317 -32.317

Dívida Fiscal Líquida 45.256.231 46.183.020 926.789 -32.317

Resultado Nominal—> 926.789 Res. Nouiml(lá)-(IeP 4.347.877

Alteração do Resultado Nominal (valor absoluto) 3.421.088

Desta forma, solicita-se alteração da meta de resultado nominal para R$ 4.347.877.000,00, negativos.

Em termos qualitativos, destacamos os seguintes impactos nos elementos que compõe o Resultado Nominal:

' Incremento de outras dívidas em decorrência de utilização de recursos de depósitos judiciais em ações nas quais o município não é parte,

conforme inciso 11 parágrafo 2º do artigo 101“ do ADCT;

. Maior utilização dos saldos disponíveis em relação ao previsto anteriormente, apesar os saldos finais para 2018 serem maiores que os

projetados anteriormente;

. Incremento das dívidas de precatórios posteriores a 05/05/2000 em função do MOC de 2017 ter atingido aproximadamente R$ 2,0 bilhões,

valor acima do previsto.

V
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intraorçamentários, motivo pelo qual efetua-se uma alteração na memória de cálculo do Resultado Primário, sem, entretanto, alteração da meta de resultado

definida na LOA para 2018 em si, uma vez que as receitas primárias intraorçamentárias são compensadas pelas despesas primárias intraorçamentárias.

O quadro abaixo sintetiza as alterações efetuadas:

R$ 1,00

METAS 2018
ES CAÇÃO

DOA* REVISADA

ReceitaTotal 56.260.564.579 56.260.564.579

Receitas Primárias (I) 512655 18.591 49.165.432.591

Despesa Total 56.260.564.579 56.260.564.579

Despesas Prinárias (II) 52.829.887.549 50.729.801.549

Resultado Primário (III) = (1 _ 11) (1.564.368.958) (1.564.368.958)

Resultado Nominal 926.789.000 (4.347.877.000)

Dívida Pública Consolidada 47.876.199.000 46.078.832.240

Dívida ConsolidadaLíquida 46.275724.000 41 .675.457.428

FONTE: SecretariaMunicipal da Fazenda

(*) Metas deiinidas na LOA 2018
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DE“ IONSTRATIVO 3 — METASFISCAISATUAIS COMPARADAS COM AS "'IXADAS NOS TRÉS

'
EXERCICIOS ANTERIORES

PREFEITURAMUNICIPALDE SAO PAULO

LEI DE DIREIRIZESORÇAMENTÁRIAS

ANEXODE METASFISCAIS

METASFISCAISATUAISCOMPARADASCOM AS FIXADASNOS TRES EXERCÍCIOS ANTERIORES

2019

AMF- Dermmvmivo3 (IRF, amº ªzº, inc'so II) R$ 1,00

VAIDRES Am CORRENTES

amarração me ª 2017
º % ms % zm % mo % ml %

Receita Total 47.596789000 52.285.7S7.0()0 9,85 56.260.564.579 7,60 57.635717187 2,44 60.441609005 4,87 62.348586012 3,16

Receitas Primáms(I)l 44.976.181.000 48.883857000 8,69 49.165.432.591 0,58 52.970889221 7,74 56.580.183.924 6,81 58.963.081.717 4,21

DespesaTotal 50.184,737000 52.285757000 4,19 56.260.564.579 7,60 57.635.717.187 2,44 60.441609005 4,87 62.348586012 3,16

DespesasPrimárias (II)l 46905585000 48872156000 4,19 50.729801549 3,80 52,205.738.156 2,91 54.883,148575 5,13 56.622.722.748 3,17

Resultado Prirm'rio (111) = (I - 11) (1929444000) 11701000 (100,61) (1.564.368958) (13.469,53) 765151065 (148,91) 1697035349 121,79 2.340.358.969 37,91

Resuth Non-'nalz'ª (35.544.611.000) 3332430000 (109,38) (4347877000) (230,47) 94567890 (102,18) 294740039 211,67 1.316.277.233 346,59

Dívida PúbrmComoliiada 48.699231000 48.124.383.000 (1,18) 46.078832240 (4,25) 45.697649642 (0,83) 44.956224260 (1,62) 43.712.102.558 (2,77)

Dívida Consolidada Liquid-34 44.991.685.000 45.381252000 0,87 41.675.457.428 (8,17) 41.580889538 (0,23) 41.286.149.499 (0,71) 39.969872266 (3,19)

VAmm-s ArREços CONSTANTES

WC.“) 2016 2017 % 201! % 1019 % 2020 % 1021 %

Receita Total 50.862.928.258 54.272615766 6,70 56.260.564.579 3,66 55.286.059.652 (1,73) 55.747.656.341 0,83 55.294.745.871 (0,81)

ReceitªsPrimír'ns (1) 48062491516 50741443566 5,57 49.165.432.591 (3,11) 50.811404529 3,35 52.186.113.193 2,71 52.292.262.389 0,20

DespesaTotal 53.628463838 54.272.615.766 1,20 56.260.564.579 3,66 55.286059652 (1,73) 55.747.656341 0,83 SS.294.745.871 (0,81)

DespesasPrimárias (II) 50.124.293.148 50.729297928 1,21 50.729.801.549 0,00 50.077446672 (1,29) 50.620.871.218 1,09 50.216.681.165 (0,80)

Resuth Prirmfrio (III) = (1 - 11) (2061844377) 12.145.638 (100,59) (1564368958) (1298009) 733957856 (146,92) 1565241975 113,26 2075581223 32,60

Resultado Noninal (37.983.717.751) 3459062340 (109,11) (4347877000) (225,70) 90712604 (102,09) 271850248 199,68 1.167.359.514 329,41

Dívida Pública Consolidada 52041020930 49953109554 (4,01) 46078832240 (7,76) 43.834.675.915 (4,87) 41.464881258 (5,41) 38.766.710.795 (6,51)

Dívida Consolidada Liqm'da 48079059416 47105739576 (2,02) 41675457428 (11,53) 39.885.745.360 (4,29) 38.079.827.983 (4,53) 35.447.859.700 (6,91)

FONI'E SecretariaMunicipaldaFundª :: LDO2018

Notus:

l - Receitas e despesas prix-finas incluído o rmvb-nemointruurvnrmmáríoem2016/2017ÇMDF/STN7' edição) e exehridoo movimentommnrçarmntário em 2018-2021 MDF/STN 8' Fd'mio).

2 - Resultado Norrinalde 2016e 2017,representando o saldo da dívida fiscal líquida do cmmicio subtraído do saldo da dívida fiscal líquida do cmmício anterior.

3 - Memde Resultado Noru'nnlde 2018—2021calculadopela rrzlodologin "abaim da linha" (MDF/STN8“ Miçiu), representando o saldo de divida consºlidada líquidado emrcíeio ªnterior subtraído do saldo da dívida consolidada líquidado warwick).

4 - Pm os exercíciosde 2016 e 2017,a DívidaConsol'uhda Líquidaconsume desle dermnslralivo está de acordo camas regas do MDF/STN 7' edição.

5 — Valoresprevistos confon'm amgo 45“ da ler n“ 16.529, de 26dejulho de 2016(IDO pm 2017).

6 - Valoresprevistos confomartigo 51“ da lei nº 16693,de 31dejulho de 2017(IDO para 2018).
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DEMONSTRATIVO 4 — EVOLUÇÃODO PATRIMONIO LÍQUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃODO PATRIMÓNIOLÍQUIDO

2019

AMF - Demomtmtivo 4 (LRF, axt4º, 2ª, 111080 111) R$ 1,00

Hummm 2017 % 2016 % ms %

Pentium/Capital 1.493.888.991 (1,50) 1.493.888.991 (2,07) 1 .498.831.643 (2,14)
Reserws 141.159.029 (0,14) 141.156.511 (0,20) 141.152.754 (0,20)
Resulndo Acumulado (101.296.948.865) 101,64 (73.892.676.809) 102,26 (71.822.594.991) 102,34
mm; (99.661.900.845) 100,00 (7215763130!) 100,00 (70.182.610.594) 100,00

ummmm
rAanmououmo 2017 % 1010 % ms %

Patrimônio - - - - - -
Reservas 45.933 .766 (0,04) 45.931.248 (0,04) 45927.491 (0,05)
Lucros ou Preju'ms Acunnhdos (114.243.041.630) 100,04 (114.215.337.588) 100,04 (89.510.757.391) 100,05
mm, (114.197.107.864) 100,00 (114.169.406.340) 100,00 (89.464,829900 100,00
FONTE: Bahnço AmmlConsolidado da Prefeitura Munhípal de São Paulo e Bahnço Amal do IPREM.
NotaS'
A variaçãoml de 2016 para 2017 do Patrimônio L'quído da Prefeitura, de cerca de R$ 27,4 búhões, deve-se principalmente ao resultado
patrhmnial defxn'tário em R$ 26.546.103.195,08 fi'ente & R$ 3.289.463.507,09 em 2016, também defnítário.
A relevante variação no exercício de 2017 ocorreunaenpresa IPREM, emvíxtude da anulaçãodo Délicit Atuarial.
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DEMONSTRATIVO 5 _ ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOSOBTIDOSCOM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2019

AMF - Dennmuativo 5 (LRF, art.4º, êZº, ínc'so III) R$ 1,00
2017 2016 2015W (=) (b) (e)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 22992734 9.517.812 80.815.559
Aliemção de Bens Móve's 2.114.699 1.318.595 201.859
Alienação de Bem Imóve's 20.878.035 8.199.218 80613700

2017 2016 2.15
(ª) (º) (1)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (11) 4.105.007.721 5.045.439867 6.314.814.455
DESPESAS DE CAPITAL 4072808348 5013009800 6282625872

Investimentos 1986784806 3023027178 4.488.668926
Inversões Financeiras 72882779 29382477 130384073
AImItização da Dívida 2.013.140.763 1.960.600.145 1.663,572873

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA 32199373 32.430067 32188583
RegimeGeral de Previdência Social
Regime Próprio de Previdência dos Servidores 32199373 32430067 321118583

2017 2.16 ”15«own—nm (h)“(GB-IÍGH (i)-(16411)mi) lm)
VALOR (III) (15.351.935.938) (11.269.920.951) (6.233.998,896)
FONTE: Bahnço Orçamentário Consolidado 2015, 2016 e 2017; RREO 2017 - IPREM
Nota :

a) Na PMSP, a conpmvaçãode apl'tação de recuIsos advindos de alienação de ativos em despesas de capital é feím em conjumo com as
demais receitas de capital, uma vez que não há segregação destas receitas por fimte/desúmção de recursos. Dessa Rama, comparando as
receitas e despesas de capital pode-se veriftarque houve capitalimção nos três exercicios, pc's ocorreram cobemnas de despesas de capitªl
com receims correntes.

b) Conparªndo & execução orçamemária de capital dos três exercícios financeiros, temos:

R$ 1,00m&(*Elec-lb 2017 2016 1015
Receita de Capital 1.065.491.700 1.357.503.073 1.273.730.272
Despesa de Capital 4072808348 5.013.009,799 6282625872
% (Receita/Despesa) 26,16% 27,08% 20,27%

c) O aumento m aliemção de bens de 2016 para 2017 pode ser explicada em parte, pelo Plano Muncipal de Desestatização, de acordo
com a Lei nº 16.703, de 04 de outubro de 2017.

d) Deslacam—se as duas maiores participações das Despesas de Capital do exercício de 2017:
1) Despesas com Investimemosque totaliza-amo montante de R$ 1.986.784.806,00 correspondendo a 48,78% dªs Despesas de Capital;
ix) Annrtizzção da Dívida que total'mu o mutante de R$ 2.013.140.763,00 e correspondem a 49,43% das Despesas de Capital

e) Aml'sando os três grupos das Despesas de Capital do exercício de 2017, observa—se que:
1) Obras e Ixstalações represemªm 57,58% do total do grupo de II“/estimamos;
n) an Inversões Fimnceilas, destaca-se a conta Constitutão ou Aumento de Capital de Enpresas,que represema 79,33% do grupo;
iiI) Ammização da Dívida é conposto de una única com - Principal da DívidaContratual Resgnado, equivalendo a 100% do grupo.
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DEMONSTRATIVO 7 — ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃODA
RENÚNCIADE RECEITAS

Inciso V do 5 2“ do Art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000

A receita prevista baseou-se na arrecadação dO exercício em curso e contempla as
alterações legais, abaixo identificadas, que ensejam renúncia de receita, nos termos do que
determina o inciso V do é 20 do Art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAUID
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVAE COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIADE RECEITA

2019

AMF-T 7(I.RF.m4º.52ºinchV) RSImhões

Lei que institui o Prog-aim de Reguhrização de JZOÉZDÉÚ
de m'ª

Débitos A PRD, regularizaçãodos débitos das 5sz ªª” fºi“
ISS Aum pessoas jurídicas que adotam o regírm espec'nl de 40,60 40,02 38,24

14 . 'se ls [:
. ª' deqmuataoam'golsdaleiuª CO;; ' Inn

. . º 1 .24 /2 1 ªm“13701/2003 (LEIn 6 0 0 5)
101,de04/05/2000)

Já considerada na

Isenção de ISS para contatosde comessão de fªixª serISS Isenção Pamer'as Púbko—anadas' (LeiNº 16.127, de 12 49,05 51,11 53,15
14 É“ 15 [ªi “

de março de 2015, ampsl e 3 ).
Commun: nº
101, de 04/05/2000)

Já considerada m

Isenção do ISS sobre (: smiç'o de tmmpmte Eirª: (:?::
ISS Isenção público de passageiros - Metrô (LeiNº 16.127, de 52,92 57,04 58,46 “ “sol m

'

12 de Imrço de 2015, amgoZ ).
Conpbnemrnª
101, de 04/05/2000)

Já comidemda rn

Programde Incemivos F'sca's para pres1adores de f:?çªº
deÉ:ISS IncentivoFaca] serviços emregâo da Zona Deste (LEINº 15931, 7,31 7,62 7,92 “ “ªmªm;m

'

DE DFZEMBRO DE 2013 ' 'DE 20 )
Conpbrmmarnº
101, de 04/05/2000)

Já comilerada m
Incentivo” s fsca's para comtrução de esmdio'' na 53153323:fºi:

ISS IncentivoF'scªl Zorn Deste do Munt'pio. (Lei nº 15.413, de 20 de 40,00 40,00 40,00 . .
ª º.

um de 2011 amigo? I) ""“ºl'ªªª" ' ' Conpburnmr nº
101. de 04/05/2000)

Serviços descritos no subitem27.0] do art lª da ligªr?: de reemiaLei nº 13.701, de 2003, prestados ao Municipio ?
J º

d Zn
ISS Emissão e Ani—ma por CMB/des sem lins hmmtivosconveniadas com a 15,26 0,00 0,00 sºªm: 1; '

Prek'lmadeinº16757,de 14 denovembro de ' ªº ' '
2017 Art 27) Cºnªmª! "“

º 101, de 04/05/2000)

SUBTOTAL (I) 205,14 195,79 197,77 .
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Já común-ada m
, , , , , projeção de receia

Armlnção dos menuvos [iscas relativosa (nos termos do ªrt
IPTU Isenção programas de mbhaçâo de imesse social (Lei nº 4,17 4,35 4,52 14 ".ªo 1 Lei

'

15.891, de 07 de Novellinode 2013) (:(;an nº
101, de 04/05/2000)

Já comidemda m
ro'e 'o de receia

Programa de Incentivo' s F'scas pam prestadores de ?mjs guns do m
IPTU IncentivoFscnl serviços emrcgião da Zona [este (LEI Nº 15.931, 2,33 2,43 2.53 14 'nc'sol Lei

'

DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013) CQWW nº
101, de 04/05/2000)

Já consideradª na
projeção de receia

tem 11 an.
ZPTU Isenção Isenção do IPTU para teatros (Lei nº 16.173/15) 1,37 1,43 1,49 (1305130 15 121

Convicmemar nº
101, de 04/05/2000)

Já comida-ada na
' ' 11 'na

Rems'são para Termlos de thmr culto, 2,3118519: ªC:-n
IPTU Rems'são atendld'os os requ'sítos bga's (LEI nº 16.680, de 04 4,84 0,00 0,00 " 'nc'so 1 [ni

'

dejulho de 2017, ans. Me 15) Cº'npmx'mrnª
101, de 04/05/2000)

]. . 'Rm'são para inúveis próprios de assoc'nções xªmã:deme?“
civºs sem fls hlcmúvos lepmsemªuvas' de foo-; ;“ms do 311

[PTU Ramsao'' esmdames de mvers' Hades públ'xtas, que são 0,50 0,00 0,00 ” 'nc'so I Lei
'

mind”os como mmdra' eswdann] (LEI nº 16.680, Col W nº
de 04 dejulhode2017, art. 17) 1o1mãe

04/05/2000)

SUBTOfI'AL (Il) 13,21 8,21 8,54 -

R$ milhões

Já considerada na
Anpliação dos hcemivos kca's relativos a projeção de receia

_ programsde Habiação de Interesse Social (nos termos do art
ISS' IPTU “ mªl “ªmª“ prev'stos na mi nº 16.359, de 13 de janeiro de º'“ 2'75 ”º 14, um 1. 1,31

2016; Complmmnar nº

101, de 04/05/2000)

Já comiimda m
Incentivos fica's pam mhção e pernmxênc'n de projeção de receiª

, , enm-esas na ZomSul e ememoSul, com emissão (nos tzn'ms do art.
ISS' mu º 11131 mºmº “cª' de CID, prevmum umª 16.359, de 13 de janeiro “77 zº'ºª 229"

14, he'so 1, Lei
de 2016; Combnfmar nº

101, de 04/05/2000)

Já comutada m

ProgramMuntipal de Apoio a Projetos Culturas . fªmª ª:É;?
155 e IPTU Imennvo' F'scal Pro—Mac (LEINº 15.948, DE 26 DE 15,00 15,00 15,00 14 “.ª” Lei

'

DEZEMBRO DE 2013) CQWW nº
101, de 04/05/2000)

SUBTOTAL (111) 39,41 39,81 40,80 —
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R$ milhões

Já comidmda na
Akemção de valores e chssííicação dos Geradores projeção demeia

Rcadeqmção dªs de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde m 7 30 7 60 7 90 (nos ten-ms do an
Faixas de FGRS TRSS, (LEINº 16.398, DE 09 DE MARÇO DE ' ' ' 14, 'nc'so I, Lei

2016) Conpbtmnmrnº
101, de 04/05/2000)

'I'RSS

SUBTOTAL (IV) 7,30 7,60 7,90

TOTAL (1 + n + 111 + [V) [ 265,06 ] 251,41 ] 255,01 [

FONTE: Sccretarh Mmbbelda Fundª
Nota:
O quadro mim não 'mhxi prev'sões de mu'mc'a de receitas de Le's que, enimm já publ'cadas, ainda dependem de reguhrmmação para pmduziem sets regulares
eã'los.
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DEMONSTRATIVO 8 — MARGEM DE EXPANSÃO DAS
DESPESASOBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃODAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2019

AMF - Dennnsu'ativo8 (LRF, art. 4º, % 2º, inciso V) R$ 1,00

EVENTOS Valorl'revistopan 2019
Aumento Perrmnenteda Receita 355058585
(-) Tramíêrências Constitucionais -

(-) Transferênc'ns ao FUNDEB 14.553.320
Saldo Final do AumentºPermanente de Receita (I) 340505265
ReduçãoPenmnente de Despesa (II) 511.763.660
MargemBrum (III) = (I+Il) 852268925
Sakio Utilizado da MargemBruta (IV) 832.331.115
Novas DOCC 832.331,115
Novas DOCC geradas por PPP _

MargemLíquida de Expansão de DOCC (V) = (III—IV) 19.937.810
FONTE:Secretaria Municipal da Fazenda
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DEMONSTRATIVO 6 - RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

DOS SERVIDORES
PREFEITURAMUNICIPALDE SAO PAULO
LEI DE DIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS

ANEXODE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIALDo RPPS

AMF - DemonstrativoMªg, art. 4“, 5 2“, 112150 IV,aliª "a") R$ 1,00

mummmámosmmmmómommmtmumsmvmom
| PLANOPREVIDENCIÁRIO

mmmáms-ms 2015 2016 2017
RECEITAS wRRENTFS (I) 3.013.376.024,63 3.283.837.517,87 3.357.096.037,48

Rece'ta de Contnbuições dos Segurados l.l78.450.372,66 1.277.735.998,42 1.341.551.018,65
Civil 1.178.450.372,66 1.277.735.998,42 1.341.551.018,65
Ativo 904.700.961,10 976.921.769,02 993.076.499,46
Inativo 256.972.790,09 283.669.837,08 330.568.307,42
Pensionista 16.776.621,47 17.144.392,32 17.906.211,77

Militar — - -

Ativo — - -

Inativo - - -

Pensionista - - -

Receitade Oontnbuições Patronais 1.773.270.463,68 1.915.581.881,02 1.934.152.224,85
Cívil 1.773.270.463,68 l.915.58l.881,02 1.934.152.224,85
Ativo l.773.270.463,68 1.915.581.881,02 1 .934.152.224,85
1nativo - — -

Pensionista - - —

Militar - — -

Ativo - - -

“Inativo — — -

Pensionista — -

EmRegirmde Parcelamentode Débitos
ReceitaPatrimonial 2.757.814,83 4.150.854,79 3.593.596,24
Receitas Irmbiliárias 500.41 1,70 422.536,59 371.134,45
Receitas de Valores Mobiliários 2.257.403,13 3.728.318,20 3.222.461,79
Outras Receitas Patrmnniais - - -

Receitade Serviços 2.759.028,25 2.417.395,95 2.143.576,56
Receitade Aporte Periódicode Valores Predefinidos — - -

Outras Receitas Correntes 56.138.345,21 83.951.387,69 75.655.621,18
COITpensação Previdenciáriado R&Spara o RPPS 53.788.602,82 82.140.496,19 73.693.738,14
DeImísReceitas Correntes 2.349.742,39 1.810.891,50 1.961.883,04

RFEEITAS DE CAPITAL(II) 5.440.889,94 5.215.801,68 5.505.306,00
Alienação de Bens,Direitos e Ativos - - -

Atmrt'lmção de &mréstirms 5.190.447,01 5.056.397,98 5.347.686,45
Outras Receitas de Capital 250.442,93 159.403,70 157.619 55

MALD“mumms -gª—ª+9 3318816314,” 3189353319,“ 3362601343””56qu -Rrrs ms me 2017
ADMÍWSTMÇÃO (TV) 34.910.554,65 34.530.144,45 34.108.451,16

Despesas Correntes 32.188.583,00 3243006633 32.199.372,92

Despesas de Capital 2.721.971,65 2.100.077,52 1.909.078,24
PREVIDENCIA (V) 6.189.959.933,64 7.024.908.857,35 7.997.156.422,05
Benefícios - Civíl 6.188.348.698,63 7.023.938.899,37 7.994.890.829,81

Aposentadorias 5.502.657.147,06 6.298.121.316,45 7.231.058.678,69
Pensões 685.691.551,57 725.817.582,92 763.832.151,12
Outros BenefíciosPrevidenciários — — -

Benefícios - Militar - — —

Reformas — — -

Pensões - — -

Outros BeneííciosPrevidenciários . - _

Outras Despesas Previdenciárias 1.611.235,01 969.957,98 2.265.592,24
Gnupensaçâo Previdenciáriado RPPS para o RGPS 1.611.235,01 96995798 226559214
DOImis Despesas Previdenciárias - — —

mmmm»WASRPPS (xm-gv + 'O CDJ-87.488,29 7559439301” "31164-873.”

umanomuioQQ -g—yy (Anamã-13,72)! (3770315315) (“nussa”)
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masmsmaosmundanosW 2015 2.16 | 2017
VA IDR

NIVA MDGms "15 2016 2017
VALOR

”ºº'“humanos rumor“"ªº !““m'mºº 2015 zm 2017ms
Plano da: Amnimção - Contnbuição PatronalSuplementar
Plano dc: Annrtizaçâo - Aporte Periódicode Valores Predeãnidos
Outros Apartes para o RPPS
Recursos pan-1 Coberturade Déâcit Financeiro 3.223.367.990,03 3.767.505.207,54 4.692.516.839,41

umumnome 1.15 2.16 3017
Caixa e Equivalentesde Caixa 68.956,43 221.936,72 281.091,27
investimentos e Aplicações 2932985932 28.029.055,72 5.908.871,53
Outro Bens e Direitos
FONTE: Demonstrativode Receitas e Despesas Previdenciárias— 6º Bimestre dos exercícios de 2015, 2016 e 2017 (RREO - Anexo 4),
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PROJEÇÃO ATUARIAL nommmama m; PREVIDENCIA nos smvmomas

w. ”um Sibiu—ceifaum , flººd.?1 hm- rrmmsm alterado(') (b) (e) _ (n—t) (d). (& tenido
2018 3.576.274.000,00 8.569.729.846,00 (4.993.455.846,00) (4.993.455.846,00)
2019 3.142.802.318,27 7.218.292.393,72 (4.075.490.075,45) (9.068.945.921,45)
2020 3.499.258.312,73 8.944.811.647,25 (5.445.553.334,52) (14.514.499.255,97)
2021 3.650.415.050,84 9.653.549.899,51 (6.003.134,848,67) (20.517.634.104,64)
2022 3.743.409.503,25 10.069.904.688,45 (6.326.495.185,20) (26.844.129.289,84)
2023 3.838.875.905,18 10.420.947.799,6l (6.582.07l.894,43) (33.426.201,184,27)
2024 3.938.865.929,74 10.775.818.635,70 (6.836.952.705,96) (40.263.153.890,23)
2025 4.043.856.74l,52 11.110.603.641,81 (7.066.746.900,29) (47.329.900.790,52)
2026 4.151.770,37490 11.418.263.143,39 (7.266.492.768,49) (54.596.393.559,01)
2027 4.260.365.732,51 11.721.284.304,23 (7.460.918.571,72) (62.057.312.130,73)
2028 4.372.232.599,69 ll.997.158.150,3l (7.624.925.550,62) (69.682.237.681,35)
2029 4.484.336.587,33 12.224.088.761,79 (7.739.752.174,46) (77.421.989.855,81)
2030 4.589.831.122,44 12.429.751.090,84 (7.839.919.968,40) (85.261.909.824,21)
2031 4.689.787.690,63 12.598.450.071,44 (7.908.662.380,81) (93.170.572.205,02)
2032 4,791.922.478,13 12.725.260.092,49 (7.933.337,61436) (101.103.909.819,38)
2033 4.892.314.819,27 12.835.528.637,96 (7.943.213.818,69) (109.047.123.638,07)
2034 4.991.188.229,57 12.911.233.586,81 (7.920.045.357,24) (116.967.168.995,31)
2035 5.090.132.623,10 12.965.466.673,48 (7.875.334.050,38) (124.842.503.045,69)
2036 5.188.404.195,79 13.011.185.795,6l (7.822.781.599,82) (132.665.284.645,51)
2037 5.286.814.516,71 13.035.581.818,29 (7.748.767.301,58) (140.414.051.947,09)
2038 5.383.134.844,68 13.043.500.785,02 (7.660.365.940,34) (148.074.417.887,43)
2039 5.471.090.650,29 l3.021.850.516,18 (7.550.759.865,89) (155.625.177.753,32)
2040 5.633.347.132,48 14.236.684.529,08 (8.603.337.396,60) (164.228.515.149,92)
2041 5.434.315.451,84 14.089.335.711,59 (8.655.020.259,75) (172.883.535.409,67)
2042 5.502.380.052,07 13.884.365.326,20 (8.381.985.274,13) (181.265.520.683,80)
2043 5.595.693.416,59 14.302.835.068,92 (8.707.141.652,33) (189.972.662.336,13)
2044 5.553,087.589,06 14.294.369.965,73 (8.741.282.376,67) (198.713.944.712,80)
2045 5.578.952.098,61 14.314.315.488,03 (8.735.363.389,42) (207.449.308.102,22)
2046 5.588.586.979,66 14.295.497.074,23 (8.706.910.094,57) (216.156.218.196,79)
2047 5.605.985.709,64 14.358.571.458,90 (8.752.585.749,26) (224.908.803.946,05)
2048 5.613.751.671,93 l4.689.289.412,83 (9.075.537.740,90) (233.984.341.686,95)
2049 5.546.724.833,21 14.735.644,118,33 (9.188.919,285,12) (243.173.260.972,07)
2050 5.543.583.775,22 14.828.809.673,35 (9.285.225.898,13) (252.458.486.870,20)
2051 5.527.477.762,l4 14.952.159.754,26 (9.424.681,992,12) (261.883.168.862,32)
2052 5.504.434.709,54 15.097.840.697,40 (9.593.405.987,86) (271.476.574.850,18)
2053 5.475.228.607,04 15.255.482.351,40 (9.780.253.744,36) (281.256.828.S94,54)
2054 5.438.382.766,94 15.370.024.825,40 (9.931.642.058,46) (291.188.470.653,00)
2055 5.411.825.981,99 15.467.593.190,68 (10.055.767.208,69) (301.244.237.861,69)
2056 5.389.846.686,11 15.597.456.380,67 (10.207.609.694,56) (311.451.847.556,25)
2057 5.362.075.241,32 15.727.469.876,62 (10.365.394.635,30) (321.817.242.191,55)
2058 5.336.208.418,29 15.880.927.559,92 (10.544.719.141,63) (332.361.961.333,18)
2059 5.309.202,388,66 16.058.378.694,69 (10.749.176.306,03) (343.111.137.639,21)
2060 5.279.521.733,15 16.234.297.237,06 (10.954.775.503,91) (354.065.913.143,12)
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MÃO A'IUARIAL DOmm PRÓPRIO DEmmm DOS SRVIDORES

Receit- Mw“ MM SdúFinanceiro
mino m“ " . l'revlbldkhl Previbnciirio amado(.) (b) (c) - (..b) (|!) - (|I Benício

2061 5.255.058.395,76 16.432.506.938,55 (11.177.448.542,79) (365.243.361.685,91)
2062 5.229.438.401,77 16.632.305.245,43 (11.402.866.843,66) (376.646.228.529,57)
2063 5.203.508.003,42 16.772.177,652,64 (11.568.669.649,22) (388.214.898.178,79)
2064 5.251.686.978,93 17820585. 179,39 (12.568.898.200,46) (400.783.796.379,25)
2065 5.039.815.420,28 17.803.792.783,47 (12,763.977.363,19) (413.547.773.742,44)
2066 5.058.005.901,97 l7.746.256.831,79 (12.688.250.929,82) (426.236.024.672,26)
2067 5.113.795.966,53 18.088.344.187,04 (12.974.548.220,51) (439,210.572.892,77)
2068 5.081.720.423,78 18.169.551.370,11 (13.087.830.946,33) (452.298403839, 10)
2069 5.100.106.784,30 18.282.077.749,42 (13.181.970.965,12) (465.480.374.804,22)
2070 5.119.385.262,99 18.615.263.604,23 (13.495.878.341,24) (478.976.253.145,46)
2071 5.097.525.913,92 18.738.529.736,03 (13.641.003.822,11) (492.617.256.967,57)
2072 5.113.796.090,41 18.871.927.161,74 (13.758.131.071,33) (506.375.388.038,90)
2073 5.127.100.044,53 18.966.334.184,78 (13.839.234.140,25) (520.214,622.179,15)
2074 5.153.022.621,66 l9.132.160.102,50 (13.979.l37.480,84) (534.193.759.659,99)
2075 5.173.073.647,40 19.573.345.650,98 (14.400.272.003,58) (548.594.031.663,57)
2076 5.125.689.016,24 19,734.902.279,74 (14.609.213.263,50) (563.203.244.927,07)
2077 5.135.568.743,58 198922751 1 1,65 ( 14.756.706.368,07) (577959951 .295, 14)
2078 5.142.949.918,11 20.015.668.977,33 (14.872.719.059,22) (592.832.670,354,36)
2079 5.156.659.094,26 20.156.801.474,87 (15,000.142.380,61) (607.832.812.734,97)
2080 5.169.458.476,87 20.400.632.250,59 (15.231.173.773,72) (623.063.986.508,69)
2081 5.151.621.955,55 20.524.796.377,73 (15.373.174.422,18) (638.437.160.930,87)
2082 5.157.586.455,22 20,646.930.819,09 (15.489.344.363,87) (653.926,505.294,74)
2083 5.161.807.128,03 20.778.145.326,67 (15.616338.198,64) (669.542.843.493,38)
2084 5.161.256.697,58 20.914.533.799,82 (15.753.277.102,24) (685.296.120.595,62)
2085 5.158.920.209,01 21 .060.181.661,79 (15.901.261.452,78) (701 . 197.382.048,40)
2086 5.151.855.617,34 21.181.262.752,13 (16,029.407.134,79) (717.226.789.183,19)
2087 5.144.274.851,85 21 .229.279.991,67 (16.085.005.139,82) (733.31 1.794.323,01)
2088 5.194.370.946,52 21 .961670.759,33 (16.767.299.812,81) (750.079.094.135,82)
2089 5.037.797.729,82 21.851.582.239,97 (16.813.784.510,15) (766.892.878.645,97)
2090 5.059.857.679,96 21 .691260.868,08 (16.63 1 .403. 188,12) (783.524.281.834,09)
2091 5.117.135.666,20 21.938.677.537,41 (16.821.541.871,21) (800.345.823.705,30)

Notas:
1 - Valores de 2018 segundo a LOA 2018.
2 — Valores de 2019 a 2091: valores projetados a preços constantes sob hipótese de referência adotados pelo IPREM.

O equilíbrio do Regime Próprio de Previdência Municipal (RPPS-SP) é tema central
relevante para a sustentabilidade de médio e longo prazo das Finanças Municipais. Nos últimos
anos, as receitas próprias do regime têm se mostrado insuficientes para o financiamento dos
benefícios de aposentadorias e pensões, sendo a diferença coberta por aportes do Tesouro
Municipal.

A ampliação da insuficiência financeira do regime, cujas despesas já comprometem
quase a totalidade das receitas de IPTU, pressionam a capacidade do Município de realizar
novos investimentos e financiar as diversas políticas públicas de interesse de toda a sociedade.

No quadro apresentado, nota-se que a insuficiência financeira do regime já representa
cerca de 10% da Receita Corrente Líquida do Município, o que reforça a importância e urgência
do tema da reforma do regime de previdência municipal.

Sobre esse tema, destaca-se o Projeto de Lei nº 621, apresentado à Câmara Municipal de
Vereadores pelo Poder Executivo em 2015 e posteriormente atualizado em 2017, reforçado por (/
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novos. estudos, e que visa a trazer maior racionalidade ao sistema previdenciário municipal,
conferindo sustentabilidade ao pagamento de aposentadorias e pensões no longo prazo.

Com relação aos dados apresentados no quadro, vale destacar que se trata de projeção
constante do relatório Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Municipais de São Paulo, do ano de 2016 e, apresentado a valores constantes de 2018 a 2091,
conforme metodologia atuarial específica autorizada pelo ente supervisor federal.

ParecerAtuarial
Art. 4º, êZº, inciso IV da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000

Regulamentação

Os resultados atuariais, constantes desta publicação são decorrentes de regular estudo
atuarial de balanço, realizados por consultoria Atuarial regularmente contratada com aplicação
de hipóteses atuariais mais condizentes à realidade do RPPS do município e conforme as
diretrizes técnicas da entidade gestora de previdência, as quais estão em conformidade com a
Legislação Federal que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e de
acordo com os dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas fornecidos
pelo Município de São Paulo, que contempla os seguintes órgãos: Prefeitura Municipal de São
Paulo (PMSP - Administração Direta), Instituto de Previdência Municipal de São Paulo
(IPREM), Câmara Municipal de São Paulo (CMSP), Serviço Funerário do Município de São
Paulo (SFMSP), Atuarquia Hospitalar Municipal (AHM), Hospital do Servidor Público (HSPM)
e Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).

Considerações sobre os Dados Cadastrais

O estudo atuarial foi realizado considerando a data-base 31/12/2016, atendendo ao
disposto na Portaria MPS nº 402/2008.

A base de dados cadastrais e as informações orçamentárias e financeiras utilizadas na
referida avaliação atuarial foram consideradas satisfatórias em parecer exarado pela consultoria
atuarial contratada pelo IPREM, mediante prévias análises sobre a sua integridade e
consistência conforme relatório específico disponibilizado no sitio do IPREM
<http://previdencia.prefeitura.sp.gov.br/contas-publicas/>.

As hipóteses atuariais utilizadas nas projeções supracitadas são as seguintes:

. Tábua de mortalidade geral: BR-EMSsb-v.2010

. Tábua de mortalidade de inválidos: IBGE-2014

. Tábua de entrada em invalidez: Light Forte suavizada em 78%

e Crescimento real da massa salarial: 3,31% a.a.

. Crescimento real de benefícios: 0% a.a.

. Taxa real de juros: 5% aa. "Z
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. Hipótese sobre geração futura: a quantidade de servidores ativos se manterá constante
ao longo do período de projeção.

. Taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0%

. Hipótese de família média: cônjuge 2,1 anos mais jovem para homens e 1,3 anos para
mulheres.

. Fator de capacidade salarial e de beneficios: 0,9765.

. Inflação anual estimada: 4,50%

0 Taxa de rotatividade: 0% a.a.

. Massa salarial mensal: R$ 665.024.484,92

Os regimes financeiros e método atuarial utilizado são:

. Beneficios estruturados em regime financeiro de Capitalização: (l) Aposentadorias
programadas e respectivas reversões em pensão; (2) Método atuarial Agregado;

' Beneficios estruturados em regime financeiro de Capitais de Cobertura: (1)
Aposentadorias por invalidez e respectivas reversões em pensão; (2) Pensões de ativos;

O atual plano de custeio das aposentadorias e pensões dos servidores municipais prevê
uma contribuição constante de 33,00% das remunerações dos ativos, tendo o Município
atualmente participação de 22,00% e o servidor 11%.

Nota da Entidade Gestora do RPPS do Município de São Paulo

O resultado atuarial, projetado para o período de 75 (setenta e cinco) anos trazidos a
valor presente líquido com a taxa de desconto, é apto a demonstrar a situação deficitária do
RPPS ao longo de todo o período, que é ãnanciado em Regime Financeiro de Repartição
Simples, sendo as insuficiências financeiras observadas em cada período, financiadas por
recursos adicionais do Tesouro Municipal na forma prevista na Lei Municipal nº 13.973/2005.
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ANEXO III — RISCOS FISCAIS
Art. 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000

INTRODUÇÃO

A fim de prover transparência na apuração dos resultados Hscais dos governos a Lei
Complementar nº 101, de 4 de Maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF, estabelece que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO deve conter Anexo de Riscos
Fiscais, com a avaliação dos passivos contingentes e de outros riscos capazes de afetar
negativamente as contas públicas e, consequentemente, as metas fiscais estabelecidas em lei.

Os passivos contingentes são obrigações que surgem em função de acontecimentos
futuros e incertos e não totalmente sob controle da municipalidade, ou de fatos passados ainda
não reconhecidos. Já os outros riscos envolvem, principalmente, alterações do cenário
macroeconômico.

De forma a estruturar a análise, serão utilizadas duas categorias: riscos de caráter
orçamentário e riscos vinculados a dívidas, que incluem os precatórios.

RISCOS ORÇAMENTÁRIOS

Os Riscos Orçamentários representam a possibilidade de as receitas estimadas e as
despesas fixadas na Lei Orçamentária não se confirmarem no exercício financeiro, por conta de
fatos conjunturais divergentes daqueles previstos no momento da elaboração da peça
orçamentária.

Riscos relacionados às variações na receita

A instabilidade do cenário econômico gera incertezas quanto à realização das receitas
previstas. Circunstâncias diferentes do contexto econômico no momento da elaboração das
peças orçamentárias podem afetar a arrecadação, com consequências nas metas de resultados
primário e nominal.

O comportamento do nível de atividade econômica - medido pela taxa de crescimento
real do Produto Interno Bruto — PIB - é um dos principais fatores que afetam a arrecadação. O
PIB serve como parâmetro de evolução da maioria das receitas - destacando-se,
prioritariamente, as receitas tributárias, que representam a maior parcela do ingresso de
recursos. Uma variação de 1% no PIB acarreta uma variação aproximada de 0,32% na
estimativa de receita da peça orçamentária.

Destaca-se, ainda, o PIB Serviços, o qual tem forte influência nas receitas municipais —

considerando-se que a arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISS
mantém forte ligação com o indicador. Uma variação de 1% no PIB Serviços reflete em 0,25%
na receita total do município.

lil—ZL,
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Os índices de desemprego e renda também influenciam a arrecadação de tributos
relacionados ao consumo, bem como os níveis de inadimplência. Neste caso, o Imposto Sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU é o mais sensível: a cada 1% de variação na
inadimplência do IPTU, a arrecadação total varia negativamente em 0,18%.

Outro risco observado é a situação do mercado imobiliário, a qual impacta a
arrecadação do Imposto sobre Transmissão INTER-VIVOS de Bens Imóveis e de Direitos Reais
sobre Imóveis - ITBI - uma vez que a arrecadação depende do número de transações e dos
valores transacionados. Adicionalmente, os níveis de investimento no município também
apresentam relação estreita com este imposto, pois grandes negócios são acompanhados, na
maioria dos casos, de movimentações imobiliárias.

Igualmente, choques intlacionários ou cambiais têm reflexo nas dívidas existentes junto
a credores internos e externos, e podem influenciar tanto o fluxo de desembolsos para cobertura
do serviço da dívida como o saldo devedor dessas obrigações. Embora com um efeito menor, a
variação cambial também impacta a realização de receitas, principalmente a arrecadação com o
Imposto Sobre Serviços - ISS e com a cota-parte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
e Serviços -ICMS.

A variação das taxas de juros também representa um risco à arrecadação municipal, uma
vez que diversos fundos e aplicações financeiras são remunerados de acordo com as taxas
praticadas no mercado.

A crise fiscal em outros entes da federação e outro elemento que provoca alterações na
arrecadação municipal. Transferências pactuadas via convênios podem não se realizar segundo
as previsões acordadas. O surgimento de novas políticas de fomento ou mudanças nas políticas
existentes no momento da elaboração da peça orçamentária também podem surpreender as
receitas de forma positiva ou negativa.

As receitas com privatizações e a comercialização de Certificados de Potencial
Adicional de Construção (ligados a Operações Urbanas) dependem do comportamento do
mercado para sua realização, uma vez que variáveis macroeconômicas favoráveis são essenciais
para atrair potenciais investidores. Além disso, alguns casos necessitam de aprovações de
mudanças legislativas para sua realização, como é o caso do Projeto de Lei 705/2017, que
dispõe sobre a alienação do imóvel denominado “Complexo Interlagos”. Ainda dentro do Plano
Municipal de Desestatização, existem muitos imóveis da Prefeitura Municipal de São Paulo
com irregularidades cadastrais e riscos, inclusive ambientais, que devem ser solucionados para a
efetiva alienação.

A captação de recursos via operação de crédito pode ser prejudicada por instabilidades
no cenário econômico. Existe o risco de que o mercado não viabilize tais operações em
condições ou montantes vantajosos ao município - o que geraria entraves ou frustrações na
obtenção dessas receitas.

A fim de mitigar os riscos causados na variação da Receita, é adotado o congelamento
de dotações e liberações de gastos a partir do momento que receitas vinculadas se realizam.

,l*[% a
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RISCOS DE DÍVIDA

Riscos decorrentes da Dívida Fundada

A dívida do Município com a União Federal, consubstanciada no contrato firmado em
03 de maio de 2000, no âmbito dos programas de assunção e refinanciamento das dívidas dos
entes subnacionais pela União, cujo objetivo era permitir que os Estados e Municípios
pudessem reorganizar suas finanças e atingir os objetivos e metas explicitados posteriormente
na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000), deixou, a partir de
fevereiro de 2016, de ser objeto de preocupação da sociedade paulistana.

Com o advento da Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, alterada pela
Lei complementar nº 151, de 05 de agosto de 2015, regulamentada pelo Decreto Federal nº
8.616, de 29 de dezembro de 2015, com alterações posteriores, o Município firmou, em 26 de
fevereiro de 2016, o Terceiro Termo Aditivo ao contrato de 03 de maio de 2000, o que
possibilitou redução de R$ 46,45 bilhões do saldo devedor, posicionado em 01/01/2016,
alteração da taxa de juros de 9% ao ano para 4% ao ano e atualização monetária calculada
mensalmente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo
que a aplicação dos juros e da correção monetária ficam limitados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para os titulos federais.

A efetivação da renegociação previstana Lei Complementar nº 148/2014 possibilitou ao
Município cumprir com o limite de endividamento previsto na Resolução do Senado Federal nº
40/2001, passando a merecer destaque apenas os riscos associados à elevação acima do previsto
dos índices que atualizam as Dívidas Contratuais (IGPM, IPCA, TR, TJLP, TLP, CDI e SELIC)
e da variação cambial, eventos que poderão influenciar negativamente o saldo devedor e,
consequentemente, o resultado nominal.

Riscos decorrentes dos passivos contingentes
Na condição de elemento componente do Anexo de Riscos Fiscais, a contingência

passiva pode ser conceituada como evento imprevisível ou previsível, mas de consequências
não estimadas, cuja natureza impede a Administração Pública precisar de forma definitiva qual
o real impacto que ela pode ocasionar na sua atividade financeira.

Os precatórios devem ser enquadrados nessa categoria em razão da impossibilidade de
se definir, de maneira antecipada, o valor que será considerado pelo Poder Judiciário como
devido pelo Ente Público em cada exercício financeiro para inserção no orçamento subsequente.
Além disso, no caso dos Entes possuidores de estoque de precatórios, contribui para a
imprevisibilidade a constante alteração do quadro legislativo e jurisprudencial que trata da
matéria e a consequente indefinição do prazo e das condições que disporão os devedores para
fazer frente a esse passivo.

Sobre o assunto, em 14 de dezembro de 2017 foi promulgada a Emenda Constitucional
nº 99, que alterou parcialmente o ADCT e instituiu novo regime de pagamento de precatórios,
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tendo fixado termo final para o pagamento do estoque de precatórios e dos novos débitos
contraídos pelo Poder Público, o dia 31 de dezembro de 2024.

A EC 99/17 possibilitou aos devedores a utilização de diversas medidas no intuito de
que o prazo constitucional seja cumprido, cabendo ser destacadas: a) a utilização de depósitos
judiciais e extrajudiciais próprios e de terceiros para o pagamento de precatórios; b) realização
de operações de crédito fora dos limites de endividamento; c) utilização de precatórios e
requisições de pequeno valor não levantadas pelos credores até a data de 31 de dezembro de
2009; d) realização de acordos diretos com credores de precatórios, corn deságios de ate' 40%; e)
compensação entre precatórios e débitos inscritos em dívida ativa.

Contudo, a promulgação da Emenda ocorreu recentemente e ainda há dúvidas sobre os
reais efeitos dessas medidas no passivo de precatórios, bem como quanto a seus resultados
efetivos.

Soma-se a isso o fato de ter sido ajuizada pela Procuradoria Geral da República a ADI
5072 que questiona a constitucionalidade do uso dos depósitos judiciais por parte da Fazenda
Pública, o que torna imprevisível a eficácia da medida.

Por fim, cabe destacar que o pagamento de precatórios pode afetar o resultado primário
e o resultado nominal do Município de São Paulo, na medida em que a despesa com pagamento
de precatórios é classificada como uma despesa primária. Em sendo assim, quanto maior o
pagamento de precatórios, tudo o mais constante, maior o déficit primário a ser observado. Por
outro lado, os precatórios posteriores a maio de 2000, por determinação da Lei de
Responsabilidade Fiscal, são contabilizados para fins de apuração da dívida consolidada líquida,
utilizada como parâmetro para o resultado nominal. Assim, quanto maior o pagamento de
precatórios, tudo o mais constante, mais baixo o resultado nominal observado, em função da
redução da dívida consolidada. Finalmente, em sendo realizado o pagamento de precatórios por
meio da realização de operações de crédito, conforme autorizado pela EC 99/2017, os efeitos
sobre os resultados finais são ambíguos. Pelo lado do resultado primário, espera-se uma forte
pressão no momento das despesas primárias, aumentando o déficit primário, financiado por
receitas não primárias (receitas financeiras). Pelo lado do resultado nominal, porém, não se
espera alteração, pois a redução da dívida com precatórios se daria em concomitância com a
elevação da dívida financeira do Município.

RISCOS DA PREVIDÉNCIA MUNICIPAL

O Projeto de Lei nº 621, apresentado à Câmara Municipal de Vereadores pelo Poder
Executivo em 2015 e posteriormente atualizado em 2017, reforçado por novos estudos, propõe a
instituição de um regime de previdência complementar para os servidores públicos do
Município de São Paulo, titulares de cargos de provimento efetivo da Administração Direta,
suas Autarquias, e Fundações, da Câmara Municipal, do Tribunal de Contas do Município e
seus Conselheiros; fixação do limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo
Regime Próprio de Previdência Social do Municipio de São Paulo — RPPS; e autorização da
criação da Entidade Fechada de Previdência Complementar do Municipio de São Paulo —%SAMPAPREV.

66



,

/ lã? X“,- )
'

btt,
PROIETO DE LEI DE DIRETRIZES & .

ORÇAMENTARIAS 2019 35533ng
FAZíNDA

Esta iniciativa deve ser compreendida no contexto da proposta de reorganização
previdenciária ora em curso na Administração Municipal, na qual se destaca, como um dos seus

aspectos mais relevantes, o equacionamento financeiro e atuarial do sistema previdenciário
local, qual seja, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de São Paulo - RPPS-SP,
instituído pela Lei nº 13.973, de 12 de maio de 2005.

Segundo projeções atuariais, o crescimento do déficit tende a piorar em razão da
matun'dade dos atuais servidores públicos, da ausência de contribuições previdenciárias no
passado e dos problemas contemporâneos e futuros decorrentes de questões demográficas
enfrentadas pelo País.

Por sua vez, conforme previsto na Constituição Federal, a Previdência Social deve

garantir, a seus destinatários, a reposição de renda quando da ocorrência de riscos sociais a que
todos se encontram submetidos, sendo que, para o atendimento dessa finalidade, os sistemas
previdenciários devem se basear em modelos de financiamento e de gestão que garantam o

pagamento dos beneficios em valores suficientes a contrapartida contributiva e no tempo
(duração) necessário à sua cobertura.

A identificação do déficit, pois, exige da Administração Municipal a implementação de

ações voltadas ao seu equacionamento, de modo a garantir a efetiva concretização das

disposições constantes do artigo 40 da Magna Carta e da Lei Federal nº 9.717, de 27 de
novembro de 1998, que dispõe sobre as regras para a organização e o funcionamento dos
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, bem como das diretrizes fixadas

pelo Ministério da Previdência Social para esses regimes.

A esse propósito, como alternativas para o equacionamento do déficit financeiro e

atuarial dos regimes próprios de previdência social desequilibrados, a Portaria nº 403, de 10 de
dezembro de 2008, do Ministério da Previdência Social, indica, dentre outras medidas, a
instituição de regime de previdência complementar.
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