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Secretaria de Fazenda – Prefeitura de Sorocaba

A Cidade
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No próximo ano de 2014 Sorocaba completará 360 anos de sua fundação;



A história econômica e social de Sorocaba é marcada pelos ciclos do
tropeirismo e algodão, e pela expansão ferroviária e industrial (têxtil e
metalúrgica);



Importante destacar que em Sorocaba nasceu a primeira metalúrgica da
América Latina, a Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, sendo berço
das principais famílias industriais da história do Brasil como: Mattarazzo,
Pereira Ignácio e Ermírio de Moraes; e



Mais recentemente, Sorocaba se destacou frente ao processo de
expansão e diversificação econômica da cidade, notadamente no que diz
respeito ao seu parque industrial, favorecido pela inauguração do Parque
Tecnológico de Sorocaba (PTS).

Localização
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A cidade localiza-se na região
sudoeste do estado de São Paulo,
a 87 quilômetros de distância da
capital do Estado;



As principais rodovias de acesso
são:





Castelo Branco (SP-280),



Raposo Tavares (SP-270), e



Santos Dumont (SP 075).

É atravessada pelo Rio Sorocaba,
afluente da margem esquerda do
Rio Tietê.

Logística
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População
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É a quarta cidade mais populosa do interior de São Paulo (Campinas, São José
dos Campos e Ribeirão Preto) e a mais populosa da região sul paulista; e


população de 608.269 habitantes (SEADE/2013), e



A Região de Governo de Sorocaba conta com 18 municípios, somando 1.500.209
habitantes;

Território de 449,8 km²,





369,6 km² de área urbana e
80,2 km² de área rural.

Integra a Macrometrópole Paulista, com mais de 31,5 milhões de habitantes.


aproximadamente 75 % da população do estado. Segunda área urbana mais
populosa do mundo,


densidade populacional superada apenas por Tóquio

Economia
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Produto Interno Bruto – PIB (2011) de R$ 17,9 bilhões;


32º PIB do Brasil, 11° maior do estado de São Paulo e o 6º maior entre as
cidades do interior paulista (2011), e



per capita R$ 30.196,




acima da média do Brasil (R$ 21.535).

A indústria representa 31,0% da economia sorocabana, exportando para
mais de 115 países;


A indústria em Sorocaba apresenta participação relativa maior que na média
estadual.

Economia (continuação)
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Perfil do PIB Municipal em 2011:
PIB de Sorocaba em 2011 (R$ mil)
PIB setor agropecuário
PIB setor industrial
PIB setor serviços
PIB impostos líquidos s/ produtos

PIB Total


20.303
5.474.846
9.165.968
3.250.865

0,1%
30,6%
51,2%
18,1%

17.911.982 100,0%

Segundo pesquisa da Fundação SEADE (Abril / 13), as Regiões
Administrativas de Sorocaba e Campinas respondem, em conjunto, por
1/3 do PIB industrial paulista e 11,2% do PIB industrial Nacional;


Eixo chamado de Corredor Asiático.

Sustentabilidade
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A cidade é considerada uma das mais sustentáveis do Brasil;


Despoluição do Rio Sorocaba;






Lei uma árvore por veículo 0 km;




Uma das 8 cidades escolhidas pela ONU

Selo Município Verde e Azul; e




Uma árvore para cada carro zero vendido

Projeto Urban LEDS;




100% esgoto coletado,
96% esgoto tratado, com previsão de 100% até 2015, e
5ª melhor cidade em saneamento (fonte: Instituto Trata Brasil, dados 2011).

Primeiro lugar no ranking das cidades paulistas em 2013.

115 km de ciclovias interligadas.


2ª maior rede de ciclovias do país, atrás somente do Rio de Janeiro.

Região Metropolitana de Sorocaba - RMS
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Encontra-se em discussão a implantação:


da Região Metropolitana de Sorocaba,



Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba, e



Agência de Desenvolvimento Metropolitano.



RMS englobaria 26 municípios, num raio de 60 km de Sorocaba;



PIB de aproximadamente R$ 47,0 bi (2011); e



Estima-se que a RMS seria, em 2010, a 15ª maior Região Metropolitana
do Brasil em termos populacionais, a frente das regiões metropolitanas
da Baixada Santista e Florianópolis.

Educação
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Sorocaba possui:


5 universidades, sendo 2 comunitárias (PUC e UNISO), 1 privada (UNIP) e 2
públicas (UNESP e UFSCAR),



8 faculdades,


A (FATEC-SO) é considerada a melhor Faculdade de Tecnologia do Brasil e a 7ª melhor
instituição do país segundo ranking baseado nas notas dos alunos no Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes (ENADE) 2011.



Mais de quatrocentas escolas públicas, municipais e privadas, de ensino
fundamental a médio, muitas com cursos profissionalizantes, e



Senai, Senac, Escolas Técnicas Estaduais “Rubens de Faria” e “Fernando
Prestes” e o Colégio Politécnico de Sorocaba (instituição filantrópica), e em
2014 será implantado o IFESP – Instituto Federal de Tecnologia de São Paulo.

Parque Tecnológico
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O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) é um ambiente criado para atrair
empresas intensivas em tecnologia, instituições de ensino e pesquisa,
assim como empresas de consultoria ou organizações, públicas e/ou
privadas, que possam oferecer serviços de apoio técnico e de mercado.


Área de 1,2 milhão de m².

Trem Sorocaba – São Paulo
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Características do serviço:










87,65 km de extensão em via dupla,
previsão de 4 Estações - Água Branca [São Paulo], São Roque, Brigadeiro Tobias
[Sorocaba] e Sorocaba,
velocidade comercial de 160 km/h,
tempo de viagem estimado entre São Paulo e Sorocaba de 51 minutos;
intervalo previsto de 15 minutos entre trens,
total de 54 viagens estimadas por dia, e
a tarifa deverá ser inferior ao custo de uma viagem de carro de Sorocaba a São
Paulo e competitiva com o valor da passagem de ônibus.

Fonte: site da CPTM

Aeroporto
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Aeroporto importante para manutenção de aeronaves, principalmente de
jatos executivos e helicópteros; e




De janeiro a março de 2013 o aeroporto recebeu 16.167 aeronaves o que
representa 179 voos diários.

A Embraer possui no local o Centro de Serviços para jatos executivos com
20 mil metros quadrados de área.


investimento estimado em US$ 25 milhões.

Trânsito
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A frota circulante na cidade já cresce mais que o dobro em relação à
capital paulista, são 1,52 habitante por veículo;



É a 10ª maior cidade do país na relação veículo/habitante;



Até Outubro de 2013, a frota no município já somava 403.700 veículos,
apresentando, nos últimos anos, crescimento médio de 8% a.a.;



São emplacados mensalmente, em média, 2.100 veículos ou 25.000
veículos por ano (média 2012-2013); e



Sorocaba possui uma das frotas de ônibus de Transporte Coletivo mais
novas do Brasil, com 2,57 anos e 402 ônibus. Integração tarifária.
Integração modal com bicicletas (gratuita) e mais de 100 Km de ciclovias.

PPA 2014 - 2017
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Apresenta Visão de Futuro que expressa a Sorocaba que Queremos em
quatro eixos:


Cidade Humana e Educadora,



Cidade Viva e Bonita,



Cidade Moderna e de Oportunidades, e



Cidade da Gestão Eficiente.

O Município e as PPPs
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Normas Gerais


Lei 11.079 / 04 Art. 28 - A União não poderá conceder garantia e realizar
transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e Municípios se a
soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das
parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a
1% (um por cento) da receita corrente líquida do exercício ou se as
despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subseqüentes
excederem a 1% (um por cento) da receita corrente líquida projetada para
os respectivos exercícios.



Lei 12.024 / 09 

3% (três por cento)



MP 575 / 12 

5% (cinco por cento)

Limite
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Para o Município de Sorocaba, considerando a legislação vigente, o
somatório das Contraprestações das PPP’s não pode ultrapassar o
seguinte limite:
Contraprestação
RCL Municipal (projeções)

Limite 5 %
Variação

2012

2013

2014

Real

Proj.

Proj.

R$ 1.463,3 mi

R$1.608,9 mi

R$ 1.888,1 mi

R$ 73,2 mi

R$ 80,4 mi

R$ 94,4 mi

9,9 %

17,4 %

Previsão de Investimentos no Município
18



Projetos











BRT
Hospital
Infraestrutura viária
Creches
Iluminação Pública
Resíduos Sólidos
Saneamento
Operação Urbana - Centro (*)
Total

(*) Lançamento de Cepac

(R$ milhões)

190,0
250,0
150,0
100,0
10,0
200,0
106,5
--1.006,5

