EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300176 PPA 2018-2021

Texto
Altera-se o seguinte item no Anexo II
Tipo: 2
Criar ou Alterar: A
Programa: 3003 - Ações e serviços da saúde
Ação: 1500 - Construção de Hospital Veterinário
Detalhamento da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (Fundo Municipal de Saúde)

Unidade de Medida: un
Prefeitura Regional: Supra-Regional
Quantidade 2018: 1,00
Valor 2018: 1.000
Quantidade 2019: 1,00
Valor 2019: 83.806.809
Quantidade 2020: 1,00
Valor 2020: 182.761.820
Quantidade 2021: 1,00
Valor 2021: 73.413.723

Justificativa
Os valores para os exercícios de 2019, 2020 ao nosso ver superestimados. Estamos utilizando recursos provenientes dessa ação em
outros programas.

Autor

AURÉLIO NOMURA
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Assinada digitalmente por AURELIO NOMURA
Emenda nº 204 ao PL 687/2017 - PPA 2018-2021. Se impresso para conferência, consulte https://saeoconsulta.camara.sp.gov.br.

Produto: Edificações construídas

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300181 PPA 2018-2021

Texto
Insira-se o seguinte item no Anexo II
Tipo: 2
Criar ou Alterar: C
Programa: 3005 - Promoção da sustentabilidade ambiental
Ação: Canalização do córrego Mirassol
Detalhamento da Ação: Canalização do córrego Mirassol

Unidade de Medida: un
Prefeitura Regional: Supra-Regional
Quantidade 2018: 1,00
Valor 2018: 1.000
Quantidade 2019: 1,00
Valor 2019: 10.000.000
Quantidade 2020: 1,00
Valor 2020: 10.000.000
Quantidade 2021: 1,00
Valor 2021: 1.000

Justificativa
Esta emenda destina-se a viabilizar a canalização do Córrego Mirassol, Bairro Ipiranga, nos exercícios de 2019 e 2020 e
consequentemente resolver o problema da população local.

Autor

AURÉLIO NOMURA
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Assinada digitalmente por AURELIO NOMURA
Emenda nº 205 ao PL 687/2017 - PPA 2018-2021. Se impresso para conferência, consulte https://saeoconsulta.camara.sp.gov.br.

Produto: canalização concluída

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300182 PPA 2018-2021

Texto
Insira-se o seguinte item no Anexo II
Tipo: 2
Criar ou Alterar: C
Programa: 3005 - Promoção da sustentabilidade ambiental
Ação: Reforma das laterais do Riacho do Ipiranga

Produto: reforma concluída
Unidade de Medida: un
Prefeitura Regional: Supra-Regional
Quantidade 2018: 1,00
Valor 2018: 1.000
Quantidade 2019: 1,00
Valor 2019: 10.000.000
Quantidade 2020: 1,00
Valor 2020: 10.000.000
Quantidade 2021: 1,00
Valor 2021: 1.000

Justificativa
Esta emenda destina-se a recuperar as laterais do Córrego do Ipiranga que atualmente necessitam de reforma tendo em vista seu
desgaste natural.

Autor

AURÉLIO NOMURA
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Assinada digitalmente por AURELIO NOMURA
Emenda nº 206 ao PL 687/2017 - PPA 2018-2021. Se impresso para conferência, consulte https://saeoconsulta.camara.sp.gov.br.

Detalhamento da Ação: reforma das laterais do Riacho do Ipiranga

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300185 PPA 2018-2021

Texto
Insira-se o seguinte item no Anexo II
Tipo: 2
Criar ou Alterar: C
Programa: 3010 - Desenvolvimento e manutenção da Educação
Ação: Realocação da sede da Delegacia de Ensino de Itaquera
Detalhamento da Ação: Realocação da sede da delegacia de ensino de Itaquera

Unidade de Medida: un
Prefeitura Regional: Itaquera
Quantidade 2018: 1,00
Valor 2018: 1.000
Quantidade 2019: 1,00
Valor 2019: 5.000.000
Quantidade 2020: 1,00
Valor 2020: 1.000
Quantidade 2021: 1,00
Valor 2021: 1.000

Justificativa
Esta emenda destina-se a criar condições de mudança da sede da Delegacia de Ensino de Itaquera para um local mais adequado.

Autor

AURÉLIO NOMURA
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Assinada digitalmente por AURELIO NOMURA
Emenda nº 207 ao PL 687/2017 - PPA 2018-2021. Se impresso para conferência, consulte https://saeoconsulta.camara.sp.gov.br.

Produto: sede implantada

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300187 PPA 2018-2021

Texto
Insira-se o seguinte item no Anexo II
Tipo: 2
Criar ou Alterar: C
Programa: 3010 - Desenvolvimento e manutenção da Educação
Ação: criação de uma Delegacia de Ensino em Sapopemba
Detalhamento da Ação: criação de uma Delegacia de Ensino em Sapopemba

Unidade de Medida: un
Prefeitura Regional: Sapopemba
Quantidade 2018: 1,00
Valor 2018: 1.000
Quantidade 2019: 1,00
Valor 2019: 10.000.000
Quantidade 2020: 1,00
Valor 2020: 1.000
Quantidade 2021: 1,00
Valor 2021: 1.000

Justificativa
Esta emenda se destina a criar uma delegacia de ensino nova na região de Sapopemba.

Autor

AURÉLIO NOMURA
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Assinada digitalmente por AURELIO NOMURA
Emenda nº 208 ao PL 687/2017 - PPA 2018-2021. Se impresso para conferência, consulte https://saeoconsulta.camara.sp.gov.br.

Produto: implantada sede da delegacia de ensino

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300243 PPA 2018-2021

Texto
Altera-se o seguinte item no Anexo II
Tipo: 2
Criar ou Alterar: A
Programa: 3003 - Ações e serviços da saúde
Ação: 1500 - Construção de Hospital Veterinário
Detalhamento da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (Fundo Municipal de Saúde)

Unidade de Medida: un
Prefeitura Regional: Supra-Regional
Quantidade 2019: 1,00
Valor 2019: 1.000
Quantidade 2020: 1,00
Valor 2020: 1.000
Quantidade 2021: 1,00
Valor 2021: 1.000

Justificativa
Os valores para os exercícios de 2019, 2020 e 2021 ao nosso ver superestimados. Estamos utilizando recursos provenientes dessa
ação em outros programas.

Autor

AURÉLIO NOMURA
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Assinada digitalmente por AURELIO NOMURA
Emenda nº 209 ao PL 687/2017 - PPA 2018-2021. Se impresso para conferência, consulte https://saeoconsulta.camara.sp.gov.br.

Produto: Edificações construídas

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300246 PPA 2018-2021

Texto

Produto: Manutenção
Unidade de Medida: un
Prefeitura Regional: Supra-Regional
Quantidade 2019: 1,00
Valor 2019: 2.846.554.961
Quantidade 2020: 1,00
Valor 2020: 3.071.755.318
Quantidade 2021: 1,00
Valor 2021: 3.204.599.357

Justificativa
Esta emenda tem o efeito de ajustar os valores lançados indevidamente na Ação 1500 - Construção de Hospital Veterinário.

Autor

AURÉLIO NOMURA
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Assinada digitalmente por AURELIO NOMURA
Emenda nº 210 ao PL 687/2017 - PPA 2018-2021. Se impresso para conferência, consulte https://saeoconsulta.camara.sp.gov.br.

Altera-se o seguinte item no Anexo II
Tipo: 2
Criar ou Alterar: A
Programa: 3003 - Ações e serviços da saúde
Ação: 2520 – Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de
Diagnóstico e Terapia
Detalhamento da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (Fundo Municipal de Saúde)

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300258 PPA 2018-2021

Texto
Altera-se o seguinte item no Anexo II
Tipo: 2
Criar ou Alterar: A
Programa: 3003 - Ações e serviços da saúde
Ação: 9204 – Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo- Avança Saúde SP
Detalhamento da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (Fundo Municipal de Saúde)

Unidade de Medida: un
Prefeitura Regional: Supra-Regional
Quantidade 2020: 1,00
Valor 2020: 117.010.000
Quantidade 2021: 1,00
Valor 2021: 30.660.000

Justificativa
Os recursos adicionados nesse programa e ações referem-se a distribuição proveniente das operações de crédito destinadas a
saúde de acordo com a Lei 16.757/2017.

Autor

AURÉLIO NOMURA
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Assinada digitalmente por AURELIO NOMURA
Emenda nº 211 ao PL 687/2017 - PPA 2018-2021. Se impresso para conferência, consulte https://saeoconsulta.camara.sp.gov.br.

Produto: Unidade em operação

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300262 PPA 2018-2021

Texto
Altera-se o seguinte item no Anexo II
Tipo: 2
Criar ou Alterar: A
Programa: 3010 – Desenvolvimento e manutenção da educação
Ação: 3361 – Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)
Detalhamento da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade de Medida: un
Prefeitura Regional: Supra-Regional
Quantidade 2019: 1,00
Valor 2019: 129.914.898

Justificativa
Os recursos adicionados nesse programa e ações referem-se a distribuição proveniente das operações de crédito destinadas a
educação de acordo com a Lei 16.757/2017.

Autor

AURÉLIO NOMURA
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Assinada digitalmente por AURELIO NOMURA
Emenda nº 212 ao PL 687/2017 - PPA 2018-2021. Se impresso para conferência, consulte https://saeoconsulta.camara.sp.gov.br.

Produto: EMEI’s construídas

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300263 PPA 2018-2021

Texto
Altera-se o seguinte item no Anexo II
Tipo: 2
Criar ou Alterar: A
Programa: 3010 – Desenvolvimento e manutenção da educação
Ação: 3359 – Construção de Centros de Educação Infantil - CEI
Detalhamento da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade de Medida: un
Prefeitura Regional: Supra-Regional
Quantidade 2019: 1,00
Valor 2019: 161.994.334

Justificativa
Os recursos adicionados nesse programa e ações referem-se a distribuição proveniente das operações de crédito destinadas a
educação de acordo com a Lei 16.757/2017.

Autor

AURÉLIO NOMURA
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Assinada digitalmente por AURELIO NOMURA
Emenda nº 213 ao PL 687/2017 - PPA 2018-2021. Se impresso para conferência, consulte https://saeoconsulta.camara.sp.gov.br.

Produto: CEI’s construídos

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300267 PPA 2018-2021

Texto
Altera-se o seguinte item no Anexo II
Tipo: 2
Criar ou Alterar: A
Programa: 3009 – Melhoria na mobilidade urbana universal
Ação: 9201 – Intervenções na Área de Mobilidade Urbana
Detalhamento da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES

Unidade de Medida: un
Prefeitura Regional: Supra-Regional
Quantidade 2020: 1,00
Valor 2020: 100.002.000
Quantidade 2021: 1,00
Valor 2021: 200.002.000

Justificativa
Os recursos adicionados nesse programa e ações referem-se a distribuição proveniente das operações de crédito destinadas a
mobilidade urbana de acordo com a Lei 16.757/2017.

Autor

AURÉLIO NOMURA
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Assinada digitalmente por AURELIO NOMURA
Emenda nº 214 ao PL 687/2017 - PPA 2018-2021. Se impresso para conferência, consulte https://saeoconsulta.camara.sp.gov.br.

Produto: Intervenções na Área de Mobilidade

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300301 PPA 2018-2021

Insira-se onde couber:
ID Programa: 3001
Programa: Acesso à cultura
Objetivo: Ampliar o acesso da população à cultura, incentivando a ocupação dos espaços culturais, promoção da inclusão e da
sustentabilidade.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
08. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para
todos.
11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
ID Programa: 3002
Programa: Acesso à moradia adequada
Objetivo: Garantir o acesso à moradia adequada para todos.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
01. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
ID Programa: 3003
Programa: Ações e serviços da saúde
Objetivo: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; ampliar o acesso e reduzir a fila de
espera dos equipamentos de saúde.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
1 - Aumentar a cobertura da Atenção Básica à Saúde para 70% na cidade de São Paulo.
2 - Reduzir em 5% (7 óbitos prematuros em 100.000 residentes) a taxa de mortalidade precoce por Doenças Crônicas Não
Transmissíveis selecionadas, contribuindo para o aumento da expectativa de vida saudável.
3 - Certificar 75% (630) dos estabelecimentos municipais de saúde conforme critérios de qualidade, humanização e segurança do
paciente.
4 - Reduzir o tempo médio de espera para exames prioritários para 30 dias na cidade de São Paulo.
5 - Diminuir a taxa de mortalidade infantil em 5% (0,6 óbitos em 1.000 residentes) na cidade de São Paulo, priorizando regiões com
as maiores taxas.
7 - Transformar São Paulo em Cidade Amiga do Idoso, obtendo o selo pleno do Programa São Paulo Amigo do Idoso.
ID Programa: 3005
Programa: Promoção da sustentabilidade ambiental
Objetivo: Promover o aumento de áreas verdes; a redução de resíduos enviados a aterros, tornando São Paulo cada vez mais
sustentável.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
23 - Plantar 200 mil árvores no município, com prioridade para as 10 Prefeituras Regionais com menor cobertura vegetal.
24 - Reduzir em 500 mil toneladas o total dos resíduos enviados a aterros municipais no período de 4 anos, em comparação ao total
do período 2013-2016.
31 - 27.500 famílias beneficiadas com Urbanização Integrada em Assentamentos Precários.

ID Programa: 3006
Programa: Direitos da pessoa com deficiência
Objetivo: Promover a requalificação dos espaços públicos, assegurando a acessibilidade às pessoas com deficiência.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
1 - Aumentar a cobertura da Atenção Básica à Saúde para 70% na cidade de São Paulo.
26 - Aumentar em 10% a participação dos modos ativos de deslocamento (de bicicleta, a pé e outros modos ativos), até 2020.
34 - Melhorar as condições de acessibilidade em 200 equipamentos públicos existentes.
35 - Valorização do Centro com intervenções urbanísticas visando a requalificação e revitalização de espaços livres e passeios
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Texto

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300301 PPA 2018-2021

ID Programa: 3007
Programa: Garantia dos direitos da população idosa
Objetivo: Criar mecanismos para que o respeito aos idosos prepondere e eles tenham a possibilidade plena de exercício de seus
direitos, coibidas todas as formas de discriminação.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
21 - Garantir 100% de encaminhamentos das denúncias recebidas contra populações vulneráveis.
7 - Transformar São Paulo em Cidade Amiga do Idoso, obtendo o selo pleno do Programa São Paulo Amigo do Idoso.
8 - Garantir 15.000 vagas de atividades para idosos com objetivo de convívio e participação na comunidade.
ID Programa: 3008
Programa: Ações preventivas em áreas de risco e defesa civil
Objetivo: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas,
combater à desertificação, bem como deter e reverter a degradação do solo e a perda de biodiversidade
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
31 - 27.500 famílias beneficiadas com Urbanização Integrada em Assentamentos Precários.
32 - Reduzir em 15% (3,4 km²) as áreas inundáveis da cidade.

ID Programa: 3009
Programa: Melhoria da mobilidade urbana universal
Objetivo: Implementar um sistema de transporte rápido, moderno e acessível para que possa se deslocar com qualidade pela cidade.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
25 - Reduzir o índice de mortes no trânsito para valor igual ou inferior a 6 a cada 100 mil habitantes ao ano até 2020.
27 - Aumentar em 7% o uso do transporte público em São Paulo até 2020.
28 - Reduzir em 15% (156.649 ton) a emissão de CO2, em 50% (37 ton) a emissão de material particulado e em 40% (1.999 ton) a
emissão de NOx pela frota de ônibus municipais até 2020.
ID Programa: 3010
Programa: Manutenção e desenvolvimento da educação
Objetivo: Garantir condições adequadas de funcionamento das unidades educacionais, contemplando desde o espaço físico,
mobiliários, fortalecimento da gestão escolar, remuneração dos profissionais da educação e respeito às normas de acessibilidade e
segurança, limpeza; ampliar o acesso na primeira etapa da educação infantil (creche) priorizando o atendimento nas regiões com
maior vulnerabilidade social do município e ampliar a jornada escolar para a permanência de alunos em tempo integral; garantir o
atendimento especializado, sempre que necessário, para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
12 - Expandir em 30% (85,5 mil) as matrículas em creche na Rede Municipal de Ensino.
13 - Atingir IDEB de 6,5 nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
14 - Atingir IDEB de 5,8 nos anos finais do Ensino Fundamental.
15 - 95% dos alunos com, no mínimo, nível de proficiência básico na Prova Brasil, nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.
16 - Alcançar 95% dos alunos alfabetizados ao final do segundo ano do Ensino Fundamental (EF).
17 - 100% (46) dos CEUs transformados em polos de inovação em tecnologias educacionais e práticas pedagógicas.
18 - Todo aluno e todo professor em escolas municipais de Ensino Fundamental com acesso à internet de alta velocidade.
ID Programa: 3011
Programa: Modernização, desburocratização e inovação tecnológica do serviço público
Objetivo: Implementar a inovação tecnológica na gestão pública para maior transparência, eficiência e qualidade nos serviços
públicos prestados aos cidadãos.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
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públicos em 145 mil m².
49 - Garantir que 100% dos dados publicados pela Prefeitura estejam disponíveis em formato aberto, integrando ferramentas básicas
de acessibilidade.

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017

1 - Aumentar a cobertura da Atenção Básica à Saúde para 70% na cidade de São Paulo.
10 - Contribuir para a redução dos crimes de oportunidade em 10% (42.901) na cidade de São Paulo.
18 - Todo aluno e todo professor em escolas municipais de Ensino Fundamental com acesso à internet de alta velocidade.
2 - Reduzir em 5% (7 óbitos prematuros em 100.000 residentes) a taxa de mortalidade precoce por Doenças Crônicas Não
Transmissíveis selecionadas, contribuindo para o aumento da expectativa de vida saudável.
20 - Aumentar em 15% (142.820) o público frequentador do Sistema Municipal de Bibliotecas.
3 - Certificar 75% (630) dos estabelecimentos municipais de saúde conforme critérios de qualidade, humanização e segurança do
paciente.
36 - Reduzir o tempo médio de emissão dos alvarás de aprovação e execução de construções de 532 dias para 210 dias.
38 - Gerar oportunidades de inclusão produtiva, por meio das ações de qualificação profissional, intermediação de mão de obra e
empreendedorismo, para 70 mil pessoas que vivem em situação de pobreza, especialmente para a população em situação de rua.
4 - Reduzir o tempo médio de espera para exames prioritários para 30 dias na cidade de São Paulo.
40 - Reduzir o tempo para abertura e formalização de empresas de baixo risco para 5 dias.
41 - Implantar o Padrão Poupatempo em todas as 32 regionais.
43 - Garantir que 100% dos novos processos sejam eletrônicos, reduzindo custos e tempos de tramitação.
49 - Garantir que 100% dos dados publicados pela Prefeitura estejam disponíveis em formato aberto, integrando ferramentas básicas
de acessibilidade.
5 - Diminuir a taxa de mortalidade infantil em 5% (0,6 óbitos em 1.000 residentes) na cidade de São Paulo, priorizando regiões com
as maiores taxas.
52 - Reduzir de 90 para 70 dias o tempo médio de atendimento dos cinco principais serviços solicitados às Prefeituras Regionais, em
relação aos últimos quatro anos.
7 - Transformar São Paulo em Cidade Amiga do Idoso, obtendo o selo pleno do Programa São Paulo Amigo do Idoso.
33 - Implantar um novo padrão de uso racional da água e eficiência energética em 100% dos novos projetos de edificações.
ID Programa: 3012
Programa: Transparência e participação social na administração pública
Objetivo: Fomentar a participação social na construção das políticas públicas e a transparência ativa por parte dos órgãos públicos
para que o acesso à informação seja cada mais difundido e conhecido pelos cidadãos.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
21 - Garantir 100% de encaminhamentos das denúncias recebidas contra populações vulneráveis.
3 - Certificar 75% (630) dos estabelecimentos municipais de saúde conforme critérios de qualidade, humanização e segurança do
paciente.
49 - Garantir que 100% dos dados publicados pela Prefeitura estejam disponíveis em formato aberto, integrando ferramentas básicas
de acessibilidade.
50 - Aumentar em 50% (2,65) o Índice de Integridade da Prefeitura de São Paulo.
51 - Duplicar as visualizações (34,5 milhões) do portal da Prefeitura Municipal de São Paulo e o número de seguidores nas mídias
sociais (300 mil) institucionais.
ID Programa: 3013
Programa: Prevenção e proteção às vítimas da violência
Objetivo: Reduzir a violência e combater o crime, com especial atenção para os crimes praticados contra as minorias, fomentando
assim o bem-estar e qualidade de vida de todos.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
10 - Contribuir para a redução dos crimes de oportunidade em 10% (42.901) na cidade de São Paulo.
21 - Garantir 100% de encaminhamentos das denúncias recebidas contra populações vulneráveis.
22 - Alcançar 150 empresas que façam a adesão voluntária ao selo municipal de princípios de direitos humanos e diversidade na
cidade de São Paulo.
8 - Garantir 15.000 vagas de atividades para idosos com objetivo de convívio e participação na comunidade.
ID Programa: 3015
Programa: Promoção da cidade como centro de investimentos, eventos e destino turístico de referência global
Objetivo: Atuar para que São Paulo seja reconhecida como "Cidade Global", referência internacional como centro de negócios e
destino turístico.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
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PROPOSTA Nº 300301 PPA 2018-2021

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300301 PPA 2018-2021

19 - Aumentar em 15% (504.535) o público total frequentador dos equipamentos culturais.
44 - Viabilizar R$ 5 bilhões de impacto financeiro para a Prefeitura de São Paulo por meio de projetos de desestatização e de
parcerias com o setor privado.
47 - Aumentar em 10% (R$ 1,17 bilhão) o valor acumulado de Investimento Estrangeiro Direto em relação aos últimos quatro anos.

ID Programa: 3017
Programa: Promoção de atividades esportivas, recreativas e de lazer
Objetivo: Aumentar o bem-estar e a qualidade de vida dos paulistanos, através de práticas que devem ser difundidas em todas as
partes do Munícipio com atuação direta da Prefeitura.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
11 - Ampliar em 20% a taxa de atividade física na cidade de São Paulo.
ID Programa: 3018
Programa: Promoção da cidadania, voluntariado e valorização da diversidade
Objetivo: Difundir em todo o Município ações de promoção da cidadania e da diversidade, além de incorporar o novo impulso de
voluntariado, tanto dos cidadãos, quanto das empresas, para a consecução das políticas públicas da cidade.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
21 - Garantir 100% de encaminhamentos das denúncias recebidas contra populações vulneráveis.
22 - Alcançar 150 empresas que façam a adesão voluntária ao selo municipal de princípios de direitos humanos e diversidade na
cidade de São Paulo.
6 - Criar 2.000 novas vagas para atendimento humanizado em saúde e assistência social especificamente para pessoas em situação
de uso abusivo de álcool e outras drogas.
ID Programas: 3019
Programa: Promoção do crescimento econômico e geração de postos de trabalho e oportunidades
Objetivo: Gerar oportunidades para que mais pessoas ascendam socialmente.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
38 - Gerar oportunidades de inclusão produtiva, por meio das ações de qualificação profissional, intermediação de mão de obra e
empreendedorismo, para 70 mil pessoas que vivem em situação de pobreza, especialmente para a população em situação de rua.
39 - Aumentar em 10% (1.353), entre 2017 e 2019, a quantidade de empresas abertas relacionadas à cadeia de economia criativa
em comparação ao triênio 2013-2015.
40 - Reduzir o tempo para abertura e formalização de empresas de baixo risco para 5 dias.
ID Programas: 3021
Programa: Qualidade, eficiência e sustentabilidade do orçamento público
Objetivo: Reforçar a ideia de eficiência na gestão dos recursos públicos e de responsabilidade do processo de planejamento e
execução orçamentária, de modo a tornar o orçamento público sustentável em suas duas dimensões: receitas e despesas.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
45 - Aumentar em 20% (R$ 224,58), no período de 2017 a 2020, o investimento público per capita em relação ao período de 2013 a
2016.
48 - Ampliar em 10% (R$ 989 milhões) a arrecadação da dívida ativa do município, em relação aos últimos quatro anos.
46 - Reduzir 20% das despesas operacionais (R$ 96,6 milhões) em relação ao triênio anterior (2014/2016).
ID Programas: 3022
Programa: Requalificação e promoção da ocupação dos espaços públicos
Objetivo: Promover espaços públicos mais inclusivos, humanos, seguros, resilientes e sustentáveis.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
10 - Contribuir para a redução dos crimes de oportunidade em 10% (42.901) na cidade de São Paulo.
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ID Programa: 3016
Programa: Nutrição e segurança alimentar
Objetivo: Reduzir o nível de insegurança alimentar presente na população mais vunerável no município de São Paulo
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
37 - Melhorar a classificação de São Paulo no Mapa de Insegurança Alimentar de Média para Baixa.
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ID Programas: 3023
Programa: Proteção à população em situação de vulnerabilidade
Objetivo: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; garantir o atendimento humanizado
à população vulnerável.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
19 - Aumentar em 15% (504.535) o público total frequentador dos equipamentos culturais.
6 - Criar 2.000 novas vagas para atendimento humanizado em saúde e assistência social especificamente para pessoas em situação
de uso abusivo de álcool e outras drogas.
7 - Transformar São Paulo em Cidade Amiga do Idoso, obtendo o selo pleno do Programa São Paulo Amigo do Idoso.
8 - Garantir 15.000 vagas de atividades para idosos com objetivo de convívio e participação na comunidade.
9 - Assegurar acolhimento para, no mínimo, 90% da população em situação de rua.
ID Programas: 3025
Programa: Apoio a escola e ao aluno
Objetivo: Proporcionar condições de acesso e permanência na Rede Municipal de Ensino a todos os estudantes, independente de
classe social e local de moradia, por meio de programas de apoio ao aluno e às famílias, tais como alimentação escolar, leve leite,
transporte escolar e fornecimento de material e uniforme escolar, é o grande objetivo desse programa.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
12 - Expandir em 30% (85,5 mil) as matrículas em creche na Rede Municipal de Ensino.
13 - Atingir IDEB de 6,5 nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
14 - Atingir IDEB de 5,8 nos anos finais do Ensino Fundamental.
15 - 95% dos alunos com, no mínimo, nível de proficiência básico na Prova Brasil, nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.
16 - Alcançar 95% dos alunos alfabetizados ao final do segundo ano do Ensino Fundamental (EF).
17 - 100% (46) dos CEUs transformados em polos de inovação em tecnologias educacionais e práticas pedagógicas.
18 - Todo aluno e todo professor em escolas municipais de Ensino Fundamental com acesso à internet de alta velocidade.
ID Programas: 3026
Programa: Acesso à educação e qualidade do ensino – formação, avaliação e aprimoramento do ensino
Objetivo: Aprimorar a qualidade da oferta educacional, no que se refere às condições de atendimento e ao aprendizado de seus
alunos, contando com um sistema educacional mais equitativo e inclusivo; aperfeiçoar as práticas dos profissionais da educação, por
meio da valorização profissional e de processos de formação continuada; obter informações sobre os conhecimentos e saberes dos
estudantes e indicar elementos que permitam a reorganização e o aperfeiçoamento das propostas pedagógicas; e alinhar, a partir de
uma construção coletiva, o trabalho pedagógico das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino com a nova proposta de
Base Nacional Comum Curricular.
Metas vinculadas ao Programa de Metas 2017-2020:
12 - Expandir em 30% (85,5 mil) as matrículas em creche na Rede Municipal de Ensino.
13 - Atingir IDEB de 6,5 nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
14 - Atingir IDEB de 5,8 nos anos finais do Ensino Fundamental.
15 - 95% dos alunos com, no mínimo, nível de proficiência básico na Prova Brasil, nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.
16 - Alcançar 95% dos alunos alfabetizados ao final do segundo ano do Ensino Fundamental (EF).
17 - 100% (46) dos CEUs transformados em polos de inovação em tecnologias educacionais e práticas pedagógicas.
18 - Todo aluno e todo professor em escolas municipais de Ensino Fundamental com acesso à internet de alta velocidade.
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35 - Valorização do Centro com intervenções urbanísticas visando a requalificação e revitalização de espaços livres e passeios
públicos em 145 mil m².
41 - Implantar o Padrão Poupatempo em todas as 32 regionais.
42 - Duplicar os pontos de WiFi Livre (criando mais 120 pontos) na cidade de São Paulo.
52 - Reduzir de 90 para 70 dias o tempo médio de atendimento dos cinco principais serviços solicitados às Prefeituras Regionais, em
relação aos últimos quatro anos.
53 - Garantir ações concentradas de zeladoria urbana em 200 eixos e marcos estratégicos na cidade de São Paulo.
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Justificativa
Com o objetivo de aprimorar o PPA 2018/2021 introduzimos essa emenda com um nível de detalhe maior que o enviado
anteriormente.

Autor
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AURÉLIO NOMURA

EMENDA AO PROJETO DE LEI 687/2017
PROPOSTA Nº 300317 PPA 2018-2021

Texto
Acrescente-se no quadro “Consolidado Geral – Programas” do anexo II - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021 os seguintes programas e respectivos valores:

3004 - Benefícios e Previdência de Funcionários
Valor 2018: 10.999.345.183
Valor 2019: 12.065.111.365
Valor 2020: 13.768.293.407
Valor 2021: 15.463.268.514
3024 - Suporte Administrativo
Valor 2018: 7.203.674.895
Valor 2019: 7.426.967.244
Valor 2020: 7.720.495.274
Valor 2021: 7.909.872.517

9999 - Reserva de Contingência
Valor 2018: 165.000.000
Valor 2019: 165.000.000
Valor 2020: 165.000.000
Valor 2021: 165.000.000

Justificativa
Para não restar dúvida acerca do compromisso da Municipalidade com a sustentabilidade financeira e com a transparência das
informações, apresenta-se esta emenda, com a relação dos programas que não constavam no Anexo II e assim qualificar ainda mais
a análise do Plano Plurianual.

Autor

AURÉLIO NOMURA
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0000 - Encargos Especiais
Valor 2018: 5.302.207.494
Valor 2019: 5.867.796.637
Valor 2020: 6.132.161.220
Valor 2021: 6.250.351.805

