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PPllaannoo  PPlluurriiaannuuaall  22..000022  ––  22..000055    

IInncclluussããoo  SSoocciiaall  
 

Objetivo Geral     

Principais secretarias envolvidas: SAS, SEHAB, SDTS, SEMAB, SEME, SMC, SSO, SGM e SMCIS 

 

Promover atendimento integral à população de baixa renda, buscando a inclusão social dos extratos ora 
excluídos, com ênfase ao atendimento à criança e ao adolescente, à população idosa, portadores de deficiência 
e desempregados, através de políticas compensatórias e com programas específicos para a redução das 
situações de risco e de alta vulnerabilidade. 

Reduzir o déficit habitacional do município e repensar a ocupação do espaço urbano, através da retirada da 
população de áreas de risco, do reassentamento de famílias, da regularização de áreas clandestinas e 
investimento em programas de habitação popular, buscando melhorar as condições de moradia no município. 

Com base nestes eixos foram elaborados os seguintes programas para os anos de 2002 a 2005: 

 

 

Programa 1: Combate à pobreza, à desigualdade e ao desemprego 

Objetivo: Criar condições favoráveis para que a população de baixa renda, em virtude de inadequada 
distribuição de renda, agravada pelo desemprego, possa rever a sua trajetória pessoal, tendo condições de 
optar por alguma capacitação ocupacional ou mesmo atividade de natureza comunitária. Com isso, visa-se ao 
aumento na qualidade de vida, à redução da violência e à ampliação do mercado de trabalho. 

 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos 8,8 20,0 50,0 100,0 178,8

 

AÇÃO 1: Ampliação do Começar de Novo 

META: Atendimento de aproximadamente 100.000 cidadãos 
INDICADOR: cidadãos atendidos 

 

AÇÃO 2: Viabilizar acesso ao crédito à população de baixa renda objetivando ocupação e renda à mesma. 

META 1: Concessão de empréstimos  
META 2: Implantação de 20 agências 

INDICADOR:  cidadãos atendidos 

 

AÇÃO 3: Ação Coletiva de Trabalho 

META  : Oferecer 25 mil vagas a pessoas desempregadas há mais de oito meses e que tenham mais de dezoito anos 
INDICADOR: cidadãos atendidos 

 

AÇÃO 4: Continuidade do Economia Solidária 

META : Fomentar iniciativas locais para a geração de emprego e renda  
INDICADOR: cidadãos atendidos 

 

AÇÃO 5: Criar Central de Intermediação e Capacitação de mão-de-obra  

META : Facilitar a recolocação de desempregados no mercado de trabalho 
INDICADOR: projeto implementado 

 

AÇÃO 6: Implementar projeto de reestruturação produtiva e relações de trabalho 

META : Revitalizar atividades produtivas e estimular novos regimes de contratação de mão-de-obra 
INDICADOR: projeto implementado 
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AÇÃO 7: Bolsa Auxílio para Desportistas Olímpicos  

META :  Apoiar o desenvolvimento das diversas modalidades esportivas  
INDICADOR: Cidadão atendido 

 

 

PROGRAMA 2: Merenda escolar e leve-leite              
Objetivo: Ampliar a oferta da merenda escolar e do leve-leite, melhorando sua qualidade e com ênfase no 
combate à desnutrição infantil. 
 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos 17,0 21,5 25,0 38,0 101,5

 

AÇÃO 1: Ampliação do programa leve leite          

META: Ampliar a distribuição do leite em pó integral para toda a rede 
INDICADOR : criança atendida 

 

AÇÃO 2: Ampliação da oferta de merenda nos equipamentos sociais 

META: Oferecer merenda escolar para todos os alunos da rede  
INDICADOR : criança atendida 

 

 

PROGRAMA 3: Segurança Pública 
Objetivo: Aumentar a segurança preventiva e valorizar a cidadania.  

 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos l 3,2 4,0 4,0 4,0 15,2

 

 

AÇÃO 1: Ampliar a segurança preventiva e as campanhas educativas  

META: Redução da violência e revalorização da cidadania 
 
INDICADOR : qualidade de vida 

 

 

AÇÃO 2:  Construção, melhoria, reforma e manutenção dos equipamentos dos Corpos de Bombeiros e da Guarda Civil Metropolitana  

META: Redução do tempo para o atendimento 
INDICADOR : qualidade do atendimento 

 

 

PROGRAMA 4: Ações Intersecretariais para a Inclusão Social 
Objetivo: Realizar atividades e projetos nas áreas da cultura, lazer, esportes, abastecimento e comunicação, 
visando à integração social.  

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos 32,1 30,0 32,0 34,0 128,1

 

AÇÃO 1: Ampliação do Fundo Municipal de Assistência Social      

META : Destinar recursos municipais e transferidos a programas de assistência social  
INDICADOR : programas atendidos 
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AÇÃO 2:  Ampliação de equipamentos sociais para o atendimento a populações marginalizadas, discriminadas e excluídas 

META : Melhorar o atendimento em equipamentos de assistência social 
INDICADOR : qualidade do atendimento 

 

AÇÃO 3: Ampliação de atividades esportivas e culturais e de educação ambiental 

META: Redução da violência e revalorização da cidadania  
INDICADOR : atividade realizada 

 

AÇÃO 4: Implementação de canal de TV de caráter educativo/cultural      

META: Disseminar informação sócio-cultural e veicular programas educativos do município 
INDICADOR : projeto implementado 

 

AÇÃO 5: Criação de programas sociais visando à promoção da alimentação a baixo custo     

META: Melhorar a alimentação da população de baixa renda 
INDICADOR :  programas implantados 

 

 

PROGRAMA 5: PROVER –Programa de Verticalização de Favelas  
Objetivo: Execução e  recuperação de áreas degradadas, construção de unidades habitacionais em favelas. 

 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos 51,5 48,0 0,0 0,0 99,5

 

 

AÇÃO: Execução e recuperação de área degradada e construção de unidades habitacionais nas favelas: Nicarágua/Vila da Paz; City Jaraguá 
(diversos setores)  

META: Construção de 1800 unidades e demarcação de 400 lotes para regularização  
INDICADOR: Unidade construída e lote demarcado 

 

PROGRAMA 6 : Lote Legal   
Objetivo: Urbanização e Regularização de loteamentos irregulares. 

 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos l 22,0 26,2 0,0 0,0 48,2

 

AÇÃO:  Urbanização e regularização de loteamentos irregulares 

META: Urbanização de 12.906 lotes 
INDICADOR: lote regularizado e urbanizado 

 

 

PROGRAMA 7: Habitações populares  
Objetivo: Redução do déficit de unidades habitacionais para a camada mais baixa da população, a baixo custo. 

 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos 52,3 100,0 135,0 145,0 432,3

 

 

AÇÃO 1: Construção de Unidades Habitacionais em regime de mutirão 

META:  Construção de 18.000 unidades 
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INDICADOR: lote regularizado e urbanizado 

 

 

AÇÃO 2: Produção de unidades habitacionais no Programa Morar Perto 

META : Produzir 7000 unidades 
INDICADOR: unidades produzidas 

 

AÇÃO 3: Implementar o Programa de Locação Social  e dar continuidade ao sub-programa de  cortiços  

META :  Implementar  3500 unidades 
INDICADOR: unidade produzida 

 

AÇÃO 4: Produzir unidades habitacionais em parceria com a CDHU 

META : Produção de 5000 unidades 
INDICADOR:  unidade produzida 

 

AÇÃO 5: Produzir unidades habitacionais no Programa de Arrendamento Residencial (PAR)    

META : Viabilizar e incentivar o programa em São Paulo 
INDICADOR: projeto concluído 

 

AÇÃO 6: Continuidade das Atividades da Comissão Permanente Acessibilidade 

META : Discussão de políticas de universalização do acesso aos bens públicos 
INDICADOR: atividades realizadas 

. 


