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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

 
 
O presente projeto de lei objetiva instituir, no Município de São Paulo, o Programa Ação 

Coletiva de Trabalho - PACT, com o objetivo de conceder atenção especial aos trabalhadores 
desempregados há mais de 8 (oito) meses, com idade superior a 18 (dezoito) anos, 
preferencialmente na faixa etária de 21 (vinte e um) a 39 (trinta e nove) anos, visando a sua 
reinserção no mercado de trabalho. 

 
O Programa Ação Coletiva de Trabalho – PACT consiste na concessão de auxílio 

pecuniário, em valor a ser fixado em decreto, correspondente a, no máximo, um salário mínimo e 
meio, além de seguro de vida coletivo e atendimento de despesas de alimentação e deslocamento, 
incluindo também a prática de atividades de capacitação ocupacional e laborativas, desenvolvidas 
junto aos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta ou outras instituições com as 
quais a Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade - SDTS estabeleça convênios 
ou parcerias, obedecida a legislação vigente, pelo prazo mínimo de 3 (três) meses e máximo de 9 
(nove) meses. 

 
Trata-se de medida voltada aos desempregados sem rendimentos próprios, pertencentes 

a famílias de baixa renda, de inquestionável alcance social, como a seguir se demonstrará. 
 
Inicialmente, cabe observar que o Município de São Paulo vem sendo um dos mais 

severamente atingidos pelas recentes transformações sócio-econômicas decorrentes do 
rompimento de várias cadeias produtivas (desindustrialização), bem como da descentralização 
produtiva e da reestruturação empresarial, passando a acumular novos problemas, em acréscimo 
àqueles já enfrentados, de grande proporção e múltipla natureza. 

 
Nesse contexto, o desemprego, que atinge todo o país e particularmente a cidade de São 

Paulo, vem ganhando vulto e assumindo graves proporções, afetando, atualmente, cerca de 16% 
(dezesseis por cento) da população paulistana economicamente ativa, de acordo com a Pesquisa 
de Emprego e Desemprego da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (FUNDAÇÃO 
SEADE) e do Departamento Intersindicial de Estatística e Estudos Sócio-econômicos (DIEESE), 
datada de junho de 2001, segundo a qual o tempo médio de procura por emprego, no corrente 
ano, é de 48 (quarenta e oito) semanas na região metropolitana de São Paulo. 

 
Estima-se, por oportuno, que existem aproximadamente 172.000 (cento e setenta e dois 

mil) desempregados há mais de 8 (oito) meses, maiores de 18 (dezoito) anos, residentes na cidade 
de São Paulo e com renda familiar até 5 (cinco) salários mínimos.  

 
Destarte, o agravamento dessa situação e das condições de trabalho demanda pronto 

enfrentamento, requerendo atenção especial aos trabalhadores desempregados, notadamente 
aqueles à procura de uma nova ocupação há mais tempo, com pouca escolaridade e pertencentes 
a famílias de baixa renda, os quais, sem dúvida, deparam-se com maiores dificuldades para 
retornarem ao mercado de trabalho. 

 
Assim, voltado a esse segmento da população, a Administração Municipal elaborou o 

Programa Ação Coletiva de Trabalho PACT, a cargo da Secretaria do Desenvolvimento, 
Trabalho e Solidariedade, com o objetivo primordial de ampliar a capacitação ocupacional do 



desempregado, priorizando a faixa etária de 21 (vinte e um) a 39 (trinta e nove) anos, ainda não 
alcançada pelos demais programas sociais instituídos neste Município, tendo como meta, neste 
ano, o atendimento de até 10.000 (dez mil) desempregados. 

 
A medida integra um conjunto de políticas públicas articuladas entre si, com a finalidade 

de combater a pobreza, a exclusão e as desigualdades sociais, promovendo melhores condições 
de capacitação ocupacional e suporte à renda, inclusive com o exercício de atividades práticas, a 
serem desenvolvidas junto aos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta ou em 
instituições conveniadas ou parceiras. 

 
Por outro lado, destina-se a um público-alvo diferenciado dos demais programas sociais 

já implementados, como o Começar de Novo e o Bolsa Trabalho, não exigindo freqüência escolar 
do participante, requisito previsto para o Bolsa Trabalho, dirigido a jovens desempregados com 
idade entre 16 (dezesseis) e 20 (vinte) e que estejam estudando em escola pública, caso ainda não 
concluído o 2° grau. Naturalmente, não é permitida a percepção cumulativa de benefícios entre 
esses três programas sociais. 

 
Não há, porém, incompatibilidade entre este programa e o de Garantia de Renda 

Familiar Mínima Municipal (PGRFMM) e outros em fase de elaboração ou de regulamentação, 
voltados à concessão de crédito popular, à oportunidade solidária e à capacitação ocupacional. 

 
Nessas condições, desponta um conjunto inovador de oportunidades e de ações 

municipais integradas à estratégia paulistana de desenvolvimento social, que se tornam 
participativas por intermédio de parcerias inéditas com diversos segmentos e instituições 
representativas da sociedade, inscrevendo-se o Programa Ação Coletiva de Trabalho na 
perspectiva de urgente e inadiável combate à pobreza, à exclusão e às desigualdades sociais. 

 
Cumpre, afinal, salientar que a medida em pauta observa as disposições contidas na Lei 

Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000. 
 
Segundo o pronunciamento da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico - 

SF, em atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da lei supracitada, o impacto orçamentário-
financeiro foi estimado em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no presente exercício, 
considerando-se o início do Programa a partir de outubro do corrente ano e, para os dois 
exercícios subseqüentes, foi calculado em R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ao 
ano. 

 
Consoante observa a referida Secretaria, as despesas decorrentes desta propositura não 

afetarão as metas fiscais de resultado nominal e primário, sendo também compatíveis com o 
orçamento do exercício de 2001, com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 
n° 13.103, de 22 de dezembro de 2000). 

 
Evidenciado, pois, o relevante interesse público de que se reveste a medida e amparada 

nas razões que a fundamentam, destacando seu grande alcance social, submeto a presente 
propositura à consideração dessa Egrégia Casa Legislativa, que certamente lhe conferirá o seu 
aval. 


