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LEI Nº 13.257, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 

 
 

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2002/05, 
e dá outras providências. 

 
 
HÉLIO BICUDO, Vice-Prefeito, em exercício no cargo de Prefeito do Município de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em 
sessão de 27 de dezembro de 2001, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 
 
 
Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2002/2005, em cumprimento ao 
disposto nos artigos 69, inciso X e 137, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, na 
forma dos seguintes Anexos: 
 
a) Anexo I – Diagnóstico sócio-econômico; 
 
b) Anexo II –  Previsão das Receitas, hipóteses adotadas e metodologia de cálculos; 
 
c) Anexo III – Definição do volume de recursos para o Plano Plurianual 2002/2005; 
 
d) Anexo IV – Definição dos "Objetivos", "Programas", "Ações", "Metas" e "Indicadores"; 
 
e) Anexo V – Consolidação geral do Plano Plurianual 2002/2005. 
 
Art. 2º Os valores constantes do Plano Plurianual 2002/2005 são os de junho de 2001. 
 
Art. 3º Os programas, projetos, atividades e ações previstos para o exercício de 2002 foram 
incorporados ao Projeto de Lei do Orçamento Anual daquele exercício, com a codificação pre-
vista na Portaria Interministerial n.º 163, de 04 de maio de 2001, do Secretário do Tesouro Na-
cional do Ministério da Fazenda e do Secretário de Orçamento Federal do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, e Portaria n.º 180, de 21 de maio de 2001, do Secretário do 
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. 
 
Art. 4º A inclusão de novos programas, projetos, atividades e ações será proposta pelo Poder 
Executivo por meio de projeto de lei específica. 
 
Parágrafo único. O projeto de lei conterá, no mínimo: 
 
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda 
da sociedade que se queira atender com a inclusão; 
 
b) a indicação dos recursos que financiarão a inclusão proposta. 
 
Art. 5º O Poder Executivo promoverá as medidas necessárias à efetiva execução, no período, 
do Plano Plurianual, que poderá ser revisado ou modificado, ao longo de sua vigência, median-
te lei específica, em decorrência de alterações de prioridades ou do contexto social, econômico 
ou financeiro. 
 
Art. 6º Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2002, revogadas as disposições em con-
trário. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 28 de dezembro de 2001, 448º da funda-
ção de São Paulo. 
 
HÉLIO BICUDO, Prefeito em Exercício 
 
ANNA EMÍLIA CORDELLI ALVES, Secretária dos Negócios Jurídicos 
FERNANDO HADDAD, Respondendo pelo Cargo de Secretário de Finanças e Desenvolvimen-
to Econômico 
 
Publicada na Secretaria do Governo Municipal em 28 de dezembro de 2001 
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, Secretário do Governo Municipal 
 
 
 
 
 


