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Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Detalhamento da Meta 

Observações
Prioridade para implementação das ações nas subprefeituras com maior concentração de famílias em situação de pobreza e extrema 
pobreza. Busca Ativa apoiada pelas áreas de interface e sociedade civil. Disponibilização de espaços públicos e em equipamentos 
das Secretarias Fins para ações cadastrais. Gerenciamento de Entrevistadores pelas Secretarias Fins quando estes prestarem 
serviço em seus equipamentos.

280 mil famílias inscritas no Cadastro Único.

Definições de termos técnicos
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (Cadastro Único): é um instrumento que identifica 
e caracteriza as famílias de baixa renda (renda mensal de 
até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total 
de até três salários mínimos). Ele é utilizado por mais de 15 
programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa 
Família, Minha Casa Minha Vida, PRONATEC, Tarifa Social 
de Energia Elétrica, Brasil Carinhoso etc.
Busca Ativa: estratégia do Plano Brasil Sem Miséria e 
significa levar o Estado ao cidadão, sem esperar que as 
pessoas mais pobres cheguem até o poder público. Um dos 
grandes desafios do Brasil Sem Miséria é alcançar aqueles 
que não acessam os serviços públicos e vivem fora de 
qualquer rede de proteção social.

O que vai ser entregue?

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social / Coordenadoria de Gestão Benefícios.

Inserir aproximadamente 280 mil famílias com renda de até 
meio salário mínimo no Cadastro Único para atingir 773 mil 

famílias cadastradas.

Objetivo 1. Superar a extrema pobreza na cidade de São Paulo, 
elevando a renda, promovendo a inclusão produtiva e o acesso a 

serviços públicos para todos.

Texto da Meta 1 Objetivo Temático Associado

Articulação Territorial Associada

Resgate da Cidadania nos Territórios mais vulneráveis; Reordenação 
da fronteira ambiental.

Secretaria e Unidade Responsável



ficha de 
identidade
das metas

2

O Plano Brasil Sem Miséria tem como foco de atuação os 16,2 milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 70 
mensais e está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos. 

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social / Coordenadoria de Gestão Benefícios.

 Beneficiar 228 mil novas famílias com o Programa Bolsa 
Família.

Objetivo 1. Superar a extrema pobreza na cidade de São Paulo, 
elevando a renda, promovendo a inclusão produtiva e o acesso a 

serviços públicos para todos.

Programa Bolsa Família: O Programa Bolsa Família (PBF) 
é um programa de transferência direta de renda que 
beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema 
pobreza em todo o País. O Bolsa Família integra o Plano 
Brasil Sem Miséria (BSM).
Linha da extrema Pobreza: renda familiar per capita inferior 
a R$ 70 mensais.
Linha da pobreza: renda familiar per capita entre R$ 70 e R$ 
140 mensais.

O que vai ser entregue?

A SMADS (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social) faz toda a mobilização necessária e executa o 
cadastramento que viabiliza o pagamento dos benefícios pelo PBF 
(articulação com outras secretarias e agentes, capacitações, 
divulgações etc).

Texto da Meta 2

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Observações

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Resgate da Cidadania nos Territórios mais vulneráveis; 
Reordenação da fronteira ambiental.

Detalhamento da Meta
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Centro de Referência da Assistência Social – CRAS: 
unidade estatal de proteção social básica do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS, que tem o objetivo de 
assegurar a proteção integral à famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

Os CRAS serão construidos ou adaptados em imóveis alugados ou cedidos. Eles serão dotados de estrutura física com 
garantia de acessibilidade, estrutura administrativa e recursos humanos e cada unidade terá a capacidade de referenciar até 
5000 famílias.

60 CRAS em funcionamento.

Secretaria e Unidade Responsável

Observações

Detalhamento da Meta
O que vai ser entregue?Definições de termos técnicos

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social / Coordenadoria de Proteção Social Básica.

Implantar 60 Centros de Referência da Assistência Social – 
CRAS.

Objetivo 1. Superar a extrema pobreza na cidade de São 
Paulo, elevando a renda, promovendo a inclusão produtiva e o 

acesso a serviços públicos para todos.

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis.

Articulação Territorial Associada

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Texto da Meta 3 Objetivo Temático Associado
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A definição da meta – 7 unidades – responde à diretriz de garantir um equipamento em cada subprefeitura da cidade. Os 
CREAS serão construidos ou adaptados em imóveis alugados ou cedidos. Eles terão estrutura física adequada para acolher 
e garantir o atendimento e condições de privacidade, sigilo e dignidade (recepção, sala de atendimento individual e em grupo, 
sala para administração, banheiros, copa, espaço externo, almoxarifado). A capacidade de atendimento será de 
aproximadamente 80 famílias/indivíduos mês por unidade.

Secretaria e Unidade Responsável

Observações

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social / Coordenadoria de Proteção Social Especial.

Implantar 7 Centros de Referência Especializada da 
Assistência Social – CREAS.

Objetivo 1. Superar a extrema pobreza na cidade de São 
Paulo, elevando a renda, promovendo a inclusão produtiva e 

o acesso a serviços públicos para todos.

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS: unidade pública e estatal, que oferta 
serviços especializados e continuados a famílias e 
indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos 
(violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio 
aberto, dentre outros).

7 CREAS em funcionamento.

O que vai ser entregue?

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis.

Articulação Territorial Associada

Texto da Meta 4 Objetivo Temático Associado
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal do 

Trabalho e do Empreendedorismo.

Garantir 100.000 vagas do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).

Objetivo 1. Superar a extrema pobreza na cidade de São Paulo, 
elevando a renda, promovendo a inclusão produtiva e o acesso a 

serviços públicos para todos.

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 5 Objetivo Temático Associado

Articulação Territorial Associada

Resgate da cidadania nos Territórios mais vulneráveis.

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Observações
Público-alvo: beneficiários dos programas de transferência de renda e alunos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) inscritos no 
Cadastro Único / Beneficiários do Seguro Desemprego (MTE). Um Grupo de Trabalho intersecretarial definirá diretrizes de execução 
levando em conta as necessidades específicas de populações mais vulneráveis como: juventude, mulheres vítimas de violência, negros, 
índios, transexuais, população de rua.

Detalhamento da Meta

PRONATEC: Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego criado pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo 
de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológica.                                                     
Cadastro Único: é um instrumento que identifica e caracteriza as 
famílias de baixa renda (renda mensal de até meio salário mínimo 
por pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos). É 
utilizado por mais de 15 programas sociais do Governo Federal, 
como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de 
Energia Elétrica, Brasil Carinhoso etc.                                                              

Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?

100 mil vagas pactuadas com o Governo Federal. Articulação 
entre Secretarias para otimizar a concretização das matrículas 
com mobilização do público-alvo, segundo as diretrizes de 
execução do Programa.
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O Centro de Apoio ao Trabalho realiza sobretudo atendimentos relacionados à intermediação de mão de obra. Porém, dentro 
da perspectiva de geração de renda, a formalização de micro empreendedores individuais se configura em uma nova 
modalidade de formalização de agentes econômicos, direcionada aos trabalhadores autônomos e que não se enquadram nos 
vínculos empregatícios estipulados pela CLT. Esta nova modalidade tem por objetivo a formalização e a promoção de cursos e 
palestras. O público atendido prioritariamente nesses espaços refere-se àquele considerado de alta vulnerabilidade. 
Serão definidas diretrizes específicas para definição de público-alvo, levando em conta recortes de gênero, juventude e étnico-
racial.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal do Trabalho e do Empreendedorismo / 
Coordenação do Trabalho / Supervisão Geral de Inclusão de 

Mão de Obra.

Formalizar aproximadamente 22.500 microempreendedores 
individuais.

Objetivo 1. Superar a extrema pobreza na cidade de São 
Paulo, elevando a renda, promovendo a inclusão produtiva e o 

acesso a serviços públicos para todos.

Texto da Meta 6 Objetivo Temático Associado

Articulação Territorial Associada

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Observações

Secretaria e Unidade Responsável

Detalhamento da Meta
O que vai ser entregue?

Microempreendedor Individual (MEI): é a pessoa que 
trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno 
empresário. É necessário faturar no máximo até R$ 60 mil 
por ano e não ter participação em outra empresa como sócio 
ou titular. O MEI também pode ter um empregado contratado 
que receba o salário mínimo ou o piso da categoria.

Formalização de aproximadamente 22.500 
microempreendedores individuais.

Definições de termos técnicos

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis
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Detalhamento da Meta

Os polos de apoio presencial são as unidades operacionais para o desenvolvimento descentralizado de atividades 
pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância pelas instituições públicas de ensino 
superior no âmbito do Sistema UAB. Mantidos por municípios ou governos de estado, os polos oferecem a infraestrutura 
física, tecnológica e pedagógica para que os alunos possam acompanhar os cursos à distância.

Definições de termos técnicos
Universidade Aberta do Brasil (UAB): Sistema UAB 
funciona como articulador entre as instituições de ensino 
superior e os governos estaduais e municipais, com o 
objetivo de atender as demandas locais por educação 
superior.                            

O que vai ser entregue?

32 polos da UAB.

Observações

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Educação.

Valorizar o profissional da educação por meio da 
implantação de 32 polos da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB).

Objetivo 2. Alcançar ao final de 2015 o índice no IDEB de 
5,4 (anos iniciais) e 5,3 (anos finais) do Ensino Fundamental 

e garantir a alfabetização na idade certa (até 8 anos) para 
todos os alunos matriculados na educação básica.

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 7 Objetivo Temático Associado

Articulação Territorial Associada
Fortalecimento das centralidades locais e das redes de 

equipamentos públicos.
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Educação.

Ampliar a jornada escolar de 100 mil alunos da Rede 
Municipal de Ensino, aderindo ao programa federal Mais 

Educação.

Objetivo 2. Alcançar ao final de 2015 o índice no IDEB de 
5,4 (anos iniciais) e 5,3 (anos finais) do Ensino Fundamental 

e garantir a alfabetização na idade certa (até 8 anos) para 
todos os alunos matriculados na educação básica.

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis.

Texto da Meta 8 Objetivo Temático Associado 

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Os módulos do Programa Mais Educação são voltados à educação básica e visam a ampliação da permanência do aluno na 
escola participando de atividades de acompanhamento pedagógico ligadas ao meio ambiente, lazer e esporte, cultura e artes, 
cultura digital e outras.

Programa Mais Educação: instituído pela Portaria
Interministerial nº 17/2007, integra as ações do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) como uma estratégia 
do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada 
escolar e a organização curricular, na perspectiva da 
Educação Integral.

O que vai ser entregue?

435 módulos de jornada extendida implantados e em 
funcionamento. Cada módulo atende a 230 alunos que 
passam a contar com o período extendido da jornada escolar 
em suas unidades de ensino.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Observações
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Educação.

Ampliar a Rede CEU em 20 unidades.

Objetivo 2. Alcançar ao final de 2015 o índice no IDEB de 5,4 
(anos iniciais) e 5,3 (anos finais) do Ensino Fundamental e 

garantir a alfabetização na idade certa (até 8 anos) para todos 
os alunos matriculados na Educação Básica.

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada
Fortalecimento das centralidades locais e das redes de 

equipamentos públicos; resgate da cidadania nos territórios 
mais vulneráveis.

Texto da Meta 9 Objetivo Temático Associado

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

As novas unidades CEU serão construídas em áreas ainda não cobertas pela rede, preferencialmente a partir da identificação 
de novas possibilidades de uso para equipamentos públicos já existentes, como os Centros Esportivos. A partir da identificação 
desses equipamentos, serão elaborados e implementados projetos visando a sua adequação. Cada nova unidade contará com 
quadra poliesportiva, teatro, playground, piscinas, biblioteca, telecentro e espaços para oficinas, ateliês e reuniões. Os espaços 
serão abertos à comunidade, inclusive aos finais de semana. 

Observações

Detalhamento da Meta

Rede CEU: Centro Educacional Unificado que se constitui 
em um complexo educacional, esportivo e cultural 
caracterizado como espaço público múltiplo.

O que vai ser entregue?Definições de termos técnicos

20 unidades da Rede CEU, promovendo novos usos para 
equipamentos públicos existentes e integrando as políticas 
públicas nesses espaços. 
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Observações
Estruturação da política de expansão de vagas em creches como um direito das crianças e das mulheres, articulada ao Programa 
Brasil Carinhoso e a um projeto educacional comprometido com uma educação não sexista, não racista e não homofóbica.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Centro de Educação Infantil: unidade de educação 
municipal para crianças de 0 a 3 anos de idade.

O que vai ser entregue?

CEI construído, estruturado, equipado e com as vagas abertas.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Educação.

Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de 
financiamento e construir 243 Centros de Educação Infantil 
– CEI (71 em andamento com o governo do Estado e 172 

em parceria com o MEC).

Objetivo 3. Ampliar em 150 mil a oferta de vagas para a educação 
infantil, assegurando a universalização do atendimento em pré-
escola para crianças de 04 e 05 anos, atendendo a demanda 

declarada por creches em 01/01/2013 e consolidando o Modelo 
Pedagógico Único.

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis.

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 10 Objetivo Temático Associado

Articulação Territorial Associada

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis
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Articulação Territorial Associada

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Educação.

Construir 65 Escolas Municipais de Educação Infantil 
(EMEIs) e um Centro Municipal de Educação Infantil 

(CEMEI).

Objetivo 3. Ampliar em 150 mil a oferta de vagas para a educação 
infantil, assegurando a universalização do atendimento em pré-escola 
para crianças de 04 e 05 anos, atendendo a demanda declarada por 
creches em 01/01/2013 e consolidando o Modelo Pedagógico Único.

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis.

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 11 Objetivo Temático Associado

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

A meta será atingida com a construção de novos equipamentos com recursos do município e de parceria com o Governo do Estado de 
São Paulo. Estruturação da política de expansão de vagas em creches como um direito das crianças e das mulheres, articulada ao 
Programa Brasil Carinhoso e a um projeto educacional comprometido com uma educação não sexista, não racista e não homofóbica.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

EMEI: Centro Municipal de Educação Infantil: unidade de 
educação municipal para crianças de 4 a 5 anos de idade.
CEMEI: Centro Municipal de Educação Infantil: unidade de 
educação municipal para crianças de 0 a 5 anos de idade.

O que vai ser entregue?

EMEIs e CEMEIs construídos, equipados e com vagas abertas.

Observações
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Educação.

Expandir a oferta de vagas para educação infantil por meio 
dos novos CEUs.

Objetivo 3. Ampliar em 150 mil a oferta de vagas para a 
educação infantil, assegurando a universalização do 

atendimento em pré-escola para crianças de 04 e 05 anos, 
atendendo a demanda declarada por creches em 01/01/2013 e 

consolidando o Modelo Pedagógico Único.

Texto da Meta 12 Objetivo Temático Associado

Articulação Territorial Associada

Resgate da Cidadania nos territórios mais vulneráveis.

Secretaria e Unidade Responsável

Estruturação da política de expansão de vagas em creches como um direito das crianças e das mulheres, articulada ao 
Programa Brasil Carinhoso e a um projeto educacional comprometido com uma educação não sexista, não racista e não 
homofóbica.

Rede CEU: Centro Educacional Unificado que se constitui 
em um complexo educacional, esportivo e cultural 
caracterizado como espaço público múltiplo.

O que vai ser entregue?

37.130 novas vagas para educação infantil em 20 novos CEUs.

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Observações
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Educação.

Expandir a oferta de vagas para educação infantil por meio 
da rede conveniada e outras modalidades de parcerias.

Objetivo 3. Ampliar em 150 mil a oferta de vagas para a 
educação infantil, assegurando a universalização do 

atendimento em pré-escola para crianças de 04 e 05 anos, 
atendendo a demanda declarada por creches em 01/01/2013 e 

consolidando o Modelo Pedagógico Único.

Texto da Meta 13 Objetivo Temático Associado

Articulação Territorial Associada

Resgate da Cidadania nos territórios mais vulneráveis.

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Observações
Rede Conveniada representa os convênios firmados com instituições não governamentais para operação e manutenção das 
unidades municipais. Pretende-se ainda firmar acordos e parcerias com empresas privadas, em observância ao estabelecido no 
art. 389 § 2º da CLT, e ainda outras parcerias como PPPs. Estruturação da política de expansão de vagas em creches como um 
direito das crianças e das mulheres, articulada ao Programa Brasil Carinhoso e a um projeto educacional comprometido com 
uma educação não sexista, não racista e não homofóbica.

Rede Conveniada: Instituições não governamentais que 
oferecem o serviço de educação infantil.
Parcerias: Convênios e acordos com empresas privadas e 
Parcerias Público-Privadas – PPP.

O que vai ser entregue?

43 mil novas vagas para educação infantil na rede conveniada e 
através de outras modalidades de parcerias.
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Observações
A Rede Hora Certa compõe a atenção ambulatorial especializada definida como um conjunto de ações e serviços que visam 
atender aos principais problemas de saúde e agravos da população. É necessária a disponibilidade de profissionais 
especializados de nível superior e médio para a realização dos procedimentos tais como: cirurgia ambulatoriais, 
procedimentos traumato-ortopédicos, ações especializadas em odontologia, citopatologia, radiodiagnóstico, exames 
ultrassonográficos e outros. O principal objetivo da Rede Hora Certa é conseguir reduzir o tempo de espera para exames, 
consultas e procedimentos especializados, incluindo as cirurgias eletivas.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Objetivo Temático Associado

Rede Hora Certa: serviços de atenção ambulatorial 
especializada com recursos tecnológicos de apoio 
diagnóstico e terapêutico e procedimentos cirúrgicos de 
pequeno e médio porte.

O que vai ser entregue?

32 unidades da Rede Hora Certa instalada com ambulatório 
de especialidades.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal da Saúde.

Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de 
financiamento, construir e instalar 32 unidades da Rede 

Hora Certa distribuídas em cada uma das subprefeituras.

Objetivo 4. Ampliar o acesso, aperfeiçoar a qualidade, 
reduzir as desigualdades regionais e o tempo de espera e 

fortalecer a atenção integral das ações e serviços de saúde.

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Texto da Meta 14

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis.

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis
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Secretaria e Unidade Responsável Objetivo Territorial Associado

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Texto da Meta 15 Objetivo Temático Associado

Desenvolver o processo de inclusão do módulo do prontuário 
eletrônico do paciente (PE) na rede municipal de saúde, integrada 

ao Sistema SIGA. 

Objetivo 4. Ampliar o acesso, aperfeiçoar a qualidade, reduzir as 
desigualdades regionais e o tempo de espera e fortalecer a atenção 

integral das ações e serviços de saúde.

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Observações
Desenvolver o processo de inclusão do módulo prontuário eletrônico do paciente no SIGA que disponibilizará as informações em tempo real 
para o planejamento e acompanhamento de atividades para a implantação de novos modelos assistenciais; aperfeiçoa a organização do 
processo de trabalho assistencial, possibilitando subsídios para a agilização de tomadas de decisão clínica e melhoria na qualidade 
assistencial; integra as atividades administrativas e assistenciais, permitindo redução de custos; utiliza o Cartão Nacional de Saúde como 
elemento integrador dos diversos níveis do sistema. O prontuário eletrônico deve estar de acordo com as orientações e determinações da 
Resoluções CFM nº 1821/2007, 1638/2002.

Secretaria Municipal da Saúde.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?

Prontuário eletrônico do paciente: é o repositório de informações 
a respeito da saúde do indivíduo, de forma processável 
eletronicamente.
SIGA: Sistema Integrado de Gestão e Assistência à Saúde.

Prontuário eletrônico do paciente com o registro da história clínica, 
exame físico, medicamentos, resultado de exames clínicos, 
procedimentos, dentre outros, implantados em todos os serviços 
ambulatoriais e hospitalares com a informatização dos consultórios 
de cada serviço.
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Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Observações

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 16 Objetivo Temático Associado

3 hospitais funcionando.

Definições de termos técnicos

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal da Saúde / Autarquia Hospitalar Municipal.

Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de 
financiamento e construir 3 novos hospitais, ampliando em 750 o 

número de leitos do sistema municipal de saúde.

Objetivo 4. Ampliar o acesso, aperfeiçoar a qualidade, reduzir as 
desigualdades regionais e o tempo de espera e fortalecer a 

atenção integral das ações e serviços de saúde.

O que vai ser entregue?

Articulação Territorial Associada

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis.

Secretaria e Unidade Responsável
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal da Saúde / Autarquia Hospitalar Municipal.

Recuperar e adequar 16 hospitais municipais, com a ativação de 
250 leitos.

Objetivo 4. Ampliar o acesso, aperfeiçoar a qualidade, reduzir as 
desigualdades regionais e o tempo de espera e fortalecer a 

atenção integral das ações e serviços de saúde.

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis.

Texto da Meta 17 Objetivo Temático Associado

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Articulação Territorial AssociadaSecretaria e Unidade Responsável

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Observações

Recuperação: envolve os aspectos físicos e estruturais das 
instalações e dos equipamentos.
Adequação: garantir que a estrutura e funcionamento dos 
hospitais estejam de acordo com as normas vigentes.

O que vai ser entregue?

250 leitos ativados em 16 hospitais recuperados.
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal da Saúde / Coordenação da Atenção Básica.

Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de 
financiamento, construir e instalar 43 novas Unidades Básicas de 

Saúde – segundo o modelo da UBS Integral.

Objetivo 4. Ampliar o acesso, aperfeiçoar a qualidade, reduzir as 
desigualdades regionais e o tempo de espera e fortalecer a 

atenção integral das ações e serviços de saúde.

Texto da Meta 18 Objetivo Temático Associado

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Diretrizes: integração da atividade programática com o atendimento não agendado, rompendo a segmentação e fragmentação da situação 
da UBS com as AMA; promoção da saúde de forma intersetorial e com a comunidade; organização das condições para coordenar a 
continuidade do cuidado com os outros pontos de atenção da rede, quando necessário. 

Observações

Articulação Territorial Associada

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis.

Detalhamento da Meta

43 Unidade Básica de Saúde – UBS em funcionamento.

Definições de termos técnicos

Unidades Básicas de Saúde Integral: são a porta de entrada 
preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desses 
postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, 
sem que haja a necessidade de encaminhamento para hospitais.

O que vai ser entregue?

Secretaria e Unidade Responsável
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal da Saúde

Reformar e ampliar os serviços de 14 Prontos Socorros e 6 AMA-
24h existentes, transformando-os em UPA

Objetivo 4. Ampliar o acesso, aperfeiçoar a qualidade, reduzir as 
desigualdades regionais e o tempo de espera e fortalecer a 

atenção integral das ações e serviços de saúde

Articulação Territorial Associada

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 19 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Secretaria e Unidade Responsável

Observações
A implatação das UPA nos Pronto Socorros e AMA prevê a modelagem física e estrutural, bem como a organização dos processos de 
trabalho segundo critérios estabelecidos em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Esta meta visa adequar 20 
serviços nesta modelagem.

As Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h: são estruturas 
de complexidade intermediária entre as UBS e as portas de 
urgência hospitalares.

O que vai ser entregue?

UPA em funcionamento.
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Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Observações
A estratégia de atendimento está diretamente relacionada ao trabalho do Serviço Móvel de Urgência – SAMU, que organiza o fluxo de 
atendimento e encaminha o paciente ao serviço de saúde adequado à situação.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h: são estruturas de 
complexidade intermediária entre as UBS e as portas de urgência 
hospitalares.

O que vai ser entregue?

UPA III em funcionamento.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal da Saúde

Implantar 5 novas UPA III (3 hospitalares e 2 isoladas)
Objetivo 4. Ampliar o acesso, aperfeiçoar a qualidade, reduzir as 

desigualdades regionais e o tempo de espera e fortalecer a 
atenção integral das ações e serviços de saúde

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis

Texto da Meta 20 Objetivo Temático Associado

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Cultura / Gabinete / Departamento 
de Expansão Cultural

Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de 
financiamento,  construir e instalar pelo menos 1 

equipamento cultural nos 19 distritos que não possuem 
qualquer tipo de equipamento público de cultura

Objetivo 5. Ampliar o acesso da população à cultura, por 
meio de equipamentos e ações, a partir da sua 

descentralização no território 

Observações

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 21 Objetivo Temático Associado

Equipamentos Culturais: bibliotecas, CEUs, cinemas, Casas 
de Cultura.

O que vai ser entregue?
Pelo menos 1 equipamento cultural em cada um dos 19 
distritos que não possuem qualquer tipo destes 
equipamentos.

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Articulação Territorial Associada
Fortalecimento das centralidades locais e das redes de 

equipamentos públicos

Definições de termos técnicos
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Detalhamento da Meta

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Cultura / Gabinete / Curadoria da 
Virada

Alcançar um calendário anual que inclua uma Virada 
Cultural no Centro, 2 Descentralizadas e mais 3 outros 

eventos temáticos

Objetivo 5. Ampliar o acesso da população à cultura, por 
meio de equipamentos e ações, a partir da sua 

descentralização no território 

Texto da Meta 22

Secretaria e Unidade Responsável

Objetivo Temático Associado

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Articulação Territorial Associada
Requalificação da Área Central; Fortalecimento das 

centralidades locais e das redes de equipamentos públicos

Observações

Definições de termos técnicos
Virada Cultural: evento gratuito que atrai anualmente um 
público circulante de milhões de pessoas durante 24 horas 
de programação cultural ininterrupta na região central da 
cidade.

O que vai ser entregue?

Viradas Culturais realizadas no Centro e fora dele, Festa 
anual de São João e mais dois eventos de diferentes 
temáticas.
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Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Implantar dois novos Centros Culturais de Referência - um na Zona Sul e um na Zona Leste - que atenderão público estimado de 85 mil 
pessoas/mês, através da realização de programação cultural específica e da oferta de outros programas já desenvolvidos pela Secretaria 
Municipal de Cultura, como Programa Vocacional e Programa de Iniciação Artística (PIÁ). A implantação dos equipamentos leva em conta a 
necessidade de ampliar a oferta de equipamentos em duas regiões que concentram grande número de atores e iniciativas culturais. 

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Cultura / Gabinete / Gerência 
Técnica de Obras 

Viabilizar dois novos Centros Culturais de Referência Objetivo 5. Ampliar o acesso da população à cultura, por meio de equipamentos 
e ações, a partir da sua descentralização no território 

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 23 Objetivo Temático Associado

Observações

Articulação Territorial Associada

Fortalecimento das centralidades locais e das redes de equipamentos públicos

Secretaria e Unidade Responsável

Definições de termos técnicos

Centros Culturais de Referência: equipamento cultural que 
contará com os seguintes espaços: Cinema; Área expositiva; 
Centro de Memória e Documentação; Biblioteca; Centro de 
estudo de idiomas; Centro de artes digitais; Telecentro; 
Teatro; Quadras esportivas; Pista de skate.

O que vai ser entregue?

Esse equipamento deverá ser construído em módulos distintos e independentes, 
de maneira que sua utilização possa ser iniciada enquanto a construção ainda se 
realiza. 
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Secretaria e Unidade Responsável

Criação de edital para lançamento do programa municipal de Pontos de Cultura. Não há um modelo único de instalações físicas ou de 
programação e atividade. Um aspecto comum a todos os Pontos é a transversalidade da cultura e a gestão compartilhada entre poder 
público e a sociedade civil. A adesão à rede de Pontos de Cultura é voluntária, realizada a partir de chamamento público, em editais lançados 
pelo Ministério da Cultura, pelos governos dos Estados ou pelas Prefeituras. Outras instituições públicas podem ser responsáveis pelo 
chamamento público. A Coordenadoria de Juventude da SMDHC se apresenta como potencial parceira e articuladora do público para o 
cumprimento desta meta.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Pontos de cultura: é a ação prioritária do Programa Cultura Viva. 
É a referência de uma rede horizontal de articulação, recepção e 
disseminação de iniciativas culturais. Como um parceiro na 
relação entre estado e sociedade, e dentro da rede, o Ponto de 
Cultura agrega agentes culturais que articulam e impulsionam um 
conjunto de ações em suas comunidades.

O que vai ser entregue?

Pontos de Cultura em funcionamento.

Observações

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Cultura / Gabinete
 / Departamento de Expansão Cultural

Ampliar a rede de Pontos de Cultura na cidade, com a inclusão de 
300 novos pontos

Objetivo 5. Ampliar o acesso da população à cultura, por meio de 
equipamentos e ações, a partir da sua descentralização no território 

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Texto da Meta 24

Articulação Territorial Associada
Fortalecimento das centralidades locais e das redes de equipamentos 

públicos

Objetivo Temático Associado
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Cultura / Gabinete

Criar e efetivar o Fundo Municipal de Fomento à Cultura
Objetivo 5. Ampliar o acesso da população à cultura, por 

meio de equipamentos e ações, a partir da sua 
descentralização no território 

Texto da Meta 25 Objetivo Temático Associado

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Observações
Apoiar financeiramente projetos e ações de diferentes atores culturais da cidade, consolidados nas diretrizes do Plano 
Municipal de Cultura.

Detalhamento da Meta

ArticulaçãoTerritorial Associada

O que vai ser entregue?Definições de termos técnicos
Fundo Municipal de Fomento à Cultura: tem por objetivo 
fomentar projetos e ações culturais na cidade, a partir de 
diretrizes definidas pelo Conselho Municipal de Cultura e 
consolidadas no Plano Municipal de Cultura. O Fundo deve 
permitir a transferência de recursos dos fundos de cultura 
estadual e federal, bem como a utilização dos recursos em 
diferentes ações: curadoria, desenvolvimento de projetos, 
programação cultural etc.

Fundo Municipal de Cultura instituído e repassando 
recursos
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Texto da Meta 26 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?
300 Bolsas no valor de R$1.000,00 mensais por um período 
de até 24 meses concedidas

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Observações

Detalhamento da Meta

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Cultura / Gabinete / Núcleo de 
Fomentos

Apoiar 300 artistas por meio do programa Bolsa Cultura
Objetivo 5. Ampliar o acesso da população à cultura, por 

meio de equipamentos e ações, a partir da sua 
descentralização no território 

Objetivo Territorial Associado
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Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Secretaria e Unidade Responsável

Observações

Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?

Projetos apoiados pelos Programas de Fomento

Detalhamento da Meta

Articulação Territorial Associada

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Cultura / Gabinete

Atingir 160 projetos anuais dos programas de Fomento ao 
Teatro, Dança e Cinema

Objetivo 5. Ampliar o acesso da população à cultura, por 
meio de equipamentos e ações, a partir da sua 

descentralização no território 

Texto da Meta 27 Objetivo Temático Associado
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Definições de termos técnicos
Detalhamento da Meta

Articulação Territorial Associada
Fortalecimento das centralidades locais e das redes de 

equipamentos públicos; Reordenação da fronteira ambiental

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Texto da Meta 28 Objetivo Temático Associado

Observações

Apoiar a realização de projetos dos grupos e coletivos localizados nas regiões mais carentes e desprovidas de equipamentos 
culturais. Implantação potencializando a articulação dos grupos fomentados pelo programa VAI com a rede de equipamentos 
culturais (públicos e não públicos), atores e iniciativas culturais do entorno. Considerar a Coordenadoria de Juventude da 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania como potencial parceira e articuladora do público para esta meta.

Programa VAI: tem por finalidade apoiar financeiramente, 
por meio de subsídio, atividades artístico-culturais, 
principalmente de jovens de baixa renda e de regiões do 
Município desprovidas de recursos e equipamentos culturais.
Programa VAI2: terá por finalidade apoiar financeiramente 
grupos e coletivos mais consolidados, cujo escopo de 
atividades não permite mais seu enquadramento no VAI.

O que vai ser entregue?

Projetos subsidiados de acordo com as regras dos programas 

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Cultura / Gabinete / Núcleo de 
Fomentos

Atingir 500 projetos fomentados pelo Programa para 
Valorização das Iniciativas Culturais (VAI) e pelo VAI 2

Objetivo 5. Ampliar o acesso da população à cultura, por meio 
de equipamentos e ações, a partir da sua descentralização no 

território 
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Engloba a desapropriação de terrenos, a construção  de unidades e a entrega destas às famílias demandantes, tendo como uma das diretrizes 
de priorização o recorte de gênero.

55 mil Unidades prontas para o uso em Conjuntos Habitacionais de 
Interesse Social (HIS).

O que vai ser entregue?

Texto da Meta 29

Definições de termos técnicos
Unidades Habitacionais de Interesse Social: unidades 
habitacionais definidas pelo inciso XIII do Art. 146 da Lei nº 
13.430/02 (PDE) construídas em terrenos desapropriados ou em 
áreas públicas desafetadas.

Observações

Detalhamento da Meta

Objetivo Temático Associado

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Habitação  / Superintendência de Habitação 
Popular

Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de 
financiamento  e produzir 55 mil Unidades Habitacionais Objetivo 6. Garantir acesso a moradia adequada

Articulação Territorial Associada

Estruturação do Arco do Futuro; Resgate da cidadania nos territórios 
mais vulneráveis; Requalificação da área central

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis
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Observações
Engloba a implantação de infraestrutura urbana nos assentamentos precários, possibilitando o acesso dos moradores aos serviços urbanos, a 
consolidação geotécnica e/ ou remoções em áreas de risco.

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Programa Urbanização de Favelas: Qualificação urbanística e o 
reconhecimento formal dos assentamentos precários e/ou informais, 
garantindo a melhoria da qualidade de vida da população moradora.

O que vai ser entregue?

Assentamentos dotados de infraestrutura, tendo sido eliminadas 
todas as áreas de risco.

Secretaria Municipal de Habitação  / Superintendência de Habitação 
Popular

Beneficiar 70 mil familias no Programa de Urbanização de Favelas Objetivo 6. Garantir acesso a moradia adequada

Texto da Meta 30 Objetivo Temático Associado

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis
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Observações
O Programa engloba o diagnóstico fundiário, levantamentos topográficos, projetos de regularização fundiária, cadastramento e coleta de 
documentação.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 31 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Regularização Fundiária: Reconhecimento formal dos 
assentamentos precários e/ou informais, garantindo a segurança 
na posse da população moradora.

O que vai ser entregue?

Títulos de posse ou de propriedade e emissão de autos de 
regularização.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Habitação / Superintendência de Habitação 
Popular  /  Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo

Beneficiar 200 mil famílias no Programa de Regularização 
Fundiária Objetivo 6. Garantir acesso a moradia adequada

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis
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O que vai ser entregue?

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Texto da Meta 32 Objetivo Temático Associado

Implantar 18.000 novos pontos de iluminação pública eficiente   Objetivo 7. Implantar um Programa Territorializado de Prevenção da 
Violência e da Criminalidade

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Novo Ponto de Iluminação Pública Eficiente:  Criação de Ponto de 
iluminação em ruas, vielas ou praças com lâmpadas de vapor de sódio, 
com baixo consumo de energia elétrica.

18 mil novos pontos de Iluminação Pública instalados em local onde não 
existia iluminação, todos equipados com lâmpadas de vapor de sódio de 
70 a 250 W.

Observações
Instalação de novos postes com fiações sendo alguns subterrâneos e outros aéreos, e com lâmpadas de vapor de sódio de 70 a 250W. Inicialmente 
priorizar locais com altos índices de criminalidade tomando como referencia o INFOCRIM (mapeamento dos pontos de criminalidade na cidade ) e 
também locais de grande concentração de pessoas (equipamentos de educação e saúde, saídas e entrada das estações do metrô e trem, pontos de 
ônibius etc.).

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Secretaria Municipal de Serviços  / Departamento de Iluminação Pública Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis; Reordenação da 
fronteira ambiental

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos
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Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?
Detalhamento da Meta

Observações

A ampliação do efetivo será acompanhada das diretrizes de formação em Direitos Humanos e mediação de conflitos

Realização de concurso de ingresso e tomada de posse de 2.000 
novos guardas civis municipais.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Segurança Urbana

Ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal em 2 mil novos 
integrantes

Objetivo 7. Implantar um Programa Territorializado de Prevenção 
da Violência e da Criminalidade

Texto da Meta 33 Objetivo Temático Associado

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis
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Observações
Será constituído um grupo mobilizador estratégico para planejar as ações. Inicialmente haverá um processo formativo de 250 agentes para 
que atuem como multiplicadores perante toda a GCM. 

Capacitar 6.300 agentes da Guarda Civil Metropolitana em Direitos 
Humanos e 2.000 em Mediação de Conflitos

Objetivo 7. Implantar um Programa Territorializado de Prevenção 
da Violência e da Criminalidade

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania; Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana Associa-se a todas articulações territoriais

6.300 GCMs capacitados.
Mediação de Conflitos: forma de lidar com um conflito, na qual o 
mediador ajuda as pessoas a se comunicarem melhor, a 
negociarem e, se possível, a chegarem a um acordo.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Texto da Meta 34 Objetivo Temático Associado

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis
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Operação Delegada reformulada e efetivo para o patrulhamento 
norturno ampliado.

Detalhamento da Meta

Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis; 
Requalificação da área central

Operação Delgada: acordo entre a Prefeitura e o Governo do 
Estado em que o policial militar faz hora extra oficialmente e recebe 

pagamento da prefeitura de São Paulo

Articulação Territorial Associada

Observações

O que vai ser entregue?

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Segurança Urbana

Reformular a Operação Delegada utilizando 1/3 do efetivo para o 
patrulhamento noturno em áreas com altos índices de violência

Objetivo 7. Implantar um Programa Territorializado de Prevenção 
da Violência e da Criminalidade

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 35

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis



ficha de 
identidade
das metas

36

Articulação Territorial Associada

Observações

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?

Sistema de informações das diversas instituições com base de 
dados integrada.

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Integrar os sistemas das diversas instituições municipais para 
melhorar o aproveitamento das informações (Guarda Civil 

Metropolitana, Companhia de Engenharia de Tráfego, SAMU, 
Defesa Civil)

Objetivo 7. Implantar um Programa Territorializado de Prevenção 
da Violência e da Criminalidade

Reordenação da Fronteira Ambiental

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 36 Objetivo Temático Associado
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Especial de Políticas Para as Mulheres

Obter terreno, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de 
financiamento, construir e instalar uma Casa da Mulher Brasileira 

em São Paulo 

Objetivo 7. Implantar um Programa Territorializado de Prevenção 
da Violência e da Criminalidade

Articulação Territorial Associada

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Observações

A Casa da Mulher Brasileira conta com delegacias especializadas de atendimento à mulher, juizados e varas, defensorias, promotorias, 
psicólogas, assistentes sociais, sociólogas, educadoras e equipe para orientação ao emprego e renda, além de uma brinquedoteca e um 
espaço de convivência.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 37 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos
Casa da Mulher Brasileira: Programa do governo federal que 
oferece em um espaço de referência serviços especializados de 
assistência à mulher vitima de violência

O que vai ser entregue?

1 Casa da Mulher Brasileira em funcionamento.

Secretaria e Unidade Responsável



ficha de 
identidade
das metas

38

Observações

Hoje existe sob gestão da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres uma Casa Abrigo. A Casa comporta 5 famílias, que tem o 
direito de permanecer pelo período mínimo de 3 meses. Pretende-se, com a construção de uma nova Casa Abrigo, aumentar o número de 
famílias atendidas nessa modalidade de serviço, tendo em vista o diagnóstico apresentado pelas gestoras dos Centros de Referência da 
Mulher de falta de vagas em Casa Abrigo na cidade. Além da Casa Abrigo, a Casa de Passagem complementará o serviço público de 
atendimento à mulher vítima de violência a partir do oferecimento de uma alternativa emergencial.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 38 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos
Casa Abrigo: é um espaço de garantia de defesa e proteção de 
mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, que correm risco 
de morte. O local, por ser sigiloso, garante a integridade física e 
psicológica de mulheres e de seus dependentes, com atendimento 
multidisciplinar que favorece o resgate da autoestima e a 
reconstrução da autonomia da mulher. A permanência neste local é 
temporária, até que a mulher reúna condições para retormar o 
curso de sua vida.
Casa de Passagem: é um espaço preparado e equipado para 
receber as mulheres em situação de violência doméstica e seus 
filhos. Passado o período que estas famílias podem ficar na Casa 
de Passagem, elas serão encaminhadas para programas socias da 
Prefeitura de São Paulo. O objetivo da Casa de Passagem é que 
durante a estadia, a vida da mulher seja reorganizada, e o judiciário 
entre em contato com o agressor para fazer cumprir a Lei Maria da 
Penha.

O que vai ser entregue?

Casa Abrigo e Casa de Passagem construídas

Secretaria e Unidade Responsável

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Especial de Políticas Para as Mulheres

Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de 
financiamento, construir e instalar mais uma Casa Abrigo e uma 

Casa de Passagem para ampliar a capacidade de atendimento de 
proteção às mulheres vítimas de violência

Objetivo 7. Implantar um Programa Territorializado de Prevenção 
da Violência e da Criminalidade

Articulação Territorial Associada

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação / 
Coordenadoria de Gestão do Esporte de Alto Rendimento / 
Coordenadoria de Gestão Estratégica dos Equipamentos

Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de 
financiamento, construir e instalar 2 Centros Olímpicos de 

Iniciação e Formação

Objetivo 8. Promover a prática de atividades esportivas, 
recreativas e de lazer

Articulação Territorial Associada

Estruturação do Arco do Futuro

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Observações

Os terrenos que serão utilizados para a construção dos Centros são de administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 
Recreação e atualmente são destinados para lazer e recreação. 

Detalhamento da Meta

Texto da Meta  39 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos
Centro Olímpico de Iniciação e Formação: Equipamento que 
permite o treinamento de modalidades olímpicas em suas 
categorias de base/formação com recurso humanos compatíveis e 
metodologia utilizada pelo Centro Olímpico de Treinamento e 
Pesquisa.
Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa: equipamento 
voltado ao esporte de alto rendimento, nos moldes de um clube, 
com foco em esportes olímpicos, tendo crianças e jovens de 7 a 
17 anos participando das principais competições municipais, 
estaduais, nacionais e até internacionais, sem nenhum custo para 
atletas ou seus pais.

O que vai ser entregue?

2 Centros Olímpicos de Iniciação e Formação em funcionamento.
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ArticulaçãoTerritorial Associada

Detalhamento da Meta

Construção de equipamento (parque) e contratação de equipe de 
segurança, limpeza e monitoria

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação / 
Coordenadoria de Gestão das Políticas e Programas de Esporte e 
Lazer - Esportes Radicais / Coordenadoria de Gestão Estratégica 

dos Equipamentos

Criar 1 Parque de Esportes Radicais Objetivo 8. Promover a prática de atividades esportivas, recreativas 
e de lazer

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Texto da Meta 40 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos
Parque de Esportes Radicais: parque voltado às práticas de skate, 
parkour, bmx, escalada e outras modalidades

O que vai ser entregue?

Observações

Requalificação da Área Central

Secretaria e Unidade Responsável



ficha de 
identidade
das metas

41

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Atividades de esportes, lazer e recreação (Ex. futebol, vôlei, jogos, atividades lúdicas). A equipe de suporte contará com 
segurança, lizempa e monitores. A capacidade de atendimento vai variar de acordo com o tamanho do equipamento, beneficiando 
de 400 a 2000 pessoas.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação / 
Coordenadoria de Gestão das Políticas e Programas de 

Esporte e Lazer

Abrir 32 equipamentos esportivos para uso 24 horas nos 
finais de semana por meio do programa "Revirando a 

Virada”

Objetivo 8. Promover a prática de atividades esportivas, 
recreativas e de lazer

Articulação Territorial Associada

Fortalecimento das centralidades locais e das redes de 
equipamentos públicos

Secretaria e Unidade Responsável

Observações

Detalhamento da Meta

Revirando a Virada: abertura das unidade da Secretaria 
Municipal de Esportes (centro educacionais, balneários, 
minibaleneário, estádios e parques) para 24h de esportes 
durante os finais de semana.

Texto da Meta 41 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?

32 equipamentos com atividades no período de 24 horas nos 
finais de semana.
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

Requalificar 50 equipamentos esportivos entre Centros 
Desportivos da Comunidade (CDC) e Clubes-Escola  

Objetivo 8. Promover a prática de atividades esportivas, 
recreativas e de lazer

Articulação Territorial Associada
Fortalecimento das centralidades locais e das redes de 

equipamentos públicos

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

A Secretaria de Esportes já entregou 20 endereços de CDC potencialmente aptos a serem integrados a outros equipamentos públicos 
que funcionariam simultaneamente a eles. Há um grupo intersecretarial formado para identificar os Centros que poderiam passar pela 
requalificação e para definir a integração entre CDCs e equipamentos de outras áreas, como educação ou saúde, por exemplo. Por 
requalificação entende-se rerforma básica e,  quando possível,  implantação de novos serviços e/ou equipamentos na área a ser 
qualificada.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 42 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Clube Desportivo da Comunidade (CDC): unidades esportivas 
em terrenos municipais, mas de administração indireta. A gestão 
do espaço é feita por entidades da comunidade local com 
reconhecida vocação para o trabalho esportivo, legalmente 
constituídos em forma de associação comunitária ou eleitos pela 
própria população do bairro. São menores que os equipamentos 
diretamente administrados pela prefeitura.
Clube Escola: tem o objetivo de oferecer ao munícipe em idade 
escolar a oportunidade de participar das atividades esportivas, 
recreativas e de lazer, nos Clubes Esportivos Municipais.
Clubes Esportivos Municipais: estruturas públicas que oferecem 
diversas atividades para a saúde, bem-estar, lazer e recreação da 
população de todas as regiões de São Paulo.

O que vai ser entregue?

50 equipamentos requalificados.

Observações
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Fortalecimento das centralidades locais e das redes de 
equipamentos públicos

Secretaria e Unidade Responsável

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

Instalar 5 Centros de Iniciação Esportiva (CIE) Objetivo 8. Promover a prática de atividades esportivas, 
recreativas e de lazer

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Parceria com o Ministério do Esporte.Estrutura composta por ginásio / ginásio e quadra ou ginásio e estrutura para algumas modalidades 
de atletismo para desenvolver programas de iniciação esportiva. A definição dos locais onde serão instalados os Centros seguiirão os 
seguintes critérios: a) área disponível e apta a receber a estrutura mínima; b) localização em regiões mais vulneráveis da cidade; c) não 
utilização do mesmo espaço para outros projetos da Prefeitura, como por exemplo creches ou CEUs; d) preservação das características 
de uso do espaço pela comunidade (gestão compartilhada). 

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 43 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

CIE: Centro de Iniciação Esportiva. 

O que vai ser entregue?

Instalação de 5 Centros de Iniciação Esportiva (CIEs). 

Observações

Articulação Territorial Associada
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Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Acessibilidade: Condição para utilização, com segurança e 
autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 
transportes e dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
informação, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.            
Caminho Seguro: Percurso segragado da via destinado a 
circulação de pedestres de forma a permitir seu deslocamento com 
segurança e autonomia, inclusive para pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida.                                                                         
Rotas Turísticas: Caminho seguro no entorno de pontos turísticos.                                                                                                       

O que vai ser entregue?

850 mil m2 de passeio público acessíveis.
pelos Programas Caminho Seguro e Rotas Turísticas

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 44

Padronização e readequação de passeios públicos em vias estruturais, em rotas estratégicas e diante de próprios municipais, com 
adequações em acessibilidade e um conjunto de intervenções: implantação de rampas, colocação de piso tátil, e outras medidas, 
implementando novo conceito de passeio público, organizando a localização do mobiliário urbano, garantindo livre circulação de pedestre e 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A execução do serviço seguirá os padrões estabelecidos pela Portaria Intersecretarial 
04/SMSP/SMPED publicada em 06/2008 que  estabelece  diretrizes executivas para passeios públicos em concreto moldado "in loco".

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras  / 
Assessoria Técnica de Obras e Serviços

Tornar acessíveis  850 mil m² de passeios públicos 

Objetivo 9. Garantir a acessibilidade e mobilidade urbana nos 
espaços públicos e de uso público no que tange às dimensões 

arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental e 
atitudinal

Observações

Articulação Territorial Associada

Estruturação do Arco do Futuro; Fortalecimento das centralidades 
locais e das redes de equipamentos públicos; Requalificação da 

área central; 
Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis

Detalhamento da Meta
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Observações
O atendimento deverá ser 24 horas e direcionado às pessoas surdas ou com deficiência auditiva e surdocegas, conforme 
estabelecido pela Lei  14.441/07. A Central atenderá toda a cidade e o atendimento virtual será no 156. Atendimento deverá 
proporcionar a comunicação dos munícipes surdos ou com deficiência auditiva e surdocegos nos serviços municipais a partir 
de modalidade presencial e virtual .  

Texto da Meta 45

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Definições de termos técnicos
Tradução /Interpretação da Libras/Português: Serviço de 
mediação entre surdo ou com deficiência auditiva, usuário 
da Libras e o atendente do órgão público.                                                                     
Guia-Interpretação: Fornecimento de Guia-Intérprete para 
atendimento presencial ao municipe surdocego nos serviços 
municipais.

O que vai ser entregue?

Central de Libras, Intérpretes e Guias Intérpretes em 
funcionamento.

Detalhamento da Meta

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida e Secretaria Executiva de 

Comunicação

Efetivar o funcionamento da Central de Libras, Intérpretes e 
Guias-Intérpretes – CELIG no período de 24h/dia

Objetivo 9. Garantir a acessibilidade e mobilidade urbana 
nos espaços públicos e de uso público no que tange às 
dimensões arquitetônica, comunicacional, metodológica, 

instrumental e atitudinal

Objetivo Temático Associado
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Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Observações

Programa BPC na Escola tem quatro eixos principais: 1) identificar, entre os beneficiários do BPC até 18 anos, aqueles que estão na 
escola e aqueles que estão fora da escola; 2) identificar as principais barreiras para o acesso e a permanência na escola das pessoas 
com deficiência beneficiárias do BPC; 3) desenvolver estudos e estratégias conjuntas para superação dessas barreiras; e 4) manter 
acompanhamento sistemático das ações e programas dos entes federados que aderirem ao programa. A meta é garantir vagas para 
crianças de 0 a 5 anos (dentro da governabilidade do município) e garantir o acompanhamento em todas as idades (0 a 18) pela ação 
intersetorial - Educação, Assistência Social, Saúde e Direitos Humanos.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Educação

Garantir a oferta de vagas a todas as crianças beneficiárias do 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e 

seu acompanhamento nos moldes do BPC Escola

Objetivo 9. Garantir a acessibilidade e mobilidade urbana nos 
espaços públicos e de uso público no que tange às dimensões 

arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental e 
atitudinal

Texto da Meta 46 Objetivo Temático Associado

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis

Vagas garantidas e acompanhamento das crianças beneficiárias 
do BPC.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

BPC: Benefício da Politica de Assistencia Social que garante o 
pagamento de 1 salário mínimo a todas as pessoas com 
deficiência (em qualquer idade).
BPC na Escola: tem como objetivo desenvolver ações 
intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na 
escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 
anos, beneficiários do BPC.

O que vai ser entregue?
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Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis

Ônibus com plataforma elevatória ou veículo de piso baixo com 
acesso por rampa.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Frota Acessível: ônibus com acesso para as pessoas com 
mobilidade reduzida, em duas modalidades - veículos com piso 
baixo e rampa de acesso ou com plataforma elevatória (e.g. 
"elevador" para veículos com degraus de acesso).

O que vai ser entregue?

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Observações

Realização da renovação da frota de ônibus realizada pela empresa contratada mediante as regras estabelecidas em contrato (pela 
gestora SPTrans). Todo veículo novo obrigatoriamente deve ser acessível.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Transportes / Gestão de Contratos e 
Diretoria de Planejamento

Ampliar a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, 
garantindo 100% da frota acessível

Objetivo 9. Garantir a acessibilidade e mobilidade urbana nos 
espaços públicos e de uso público no que tange às dimensões 

arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental e 
atitudinal

Texto da Meta 47 Objetivo Temático Associado
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Observações
A ação de revitalização prevê a modernização dos equipamentos, atualização do acervo bibliográfico, produção e aquisição de novos 
materiais, ações de formação continuada dos professores, desenvolvimento de técnicas para o acompanhamento e supervisão  do 
trabalho realizado nas Salas de Apoio e acompanhamento a Inclusão.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?

CEFAI: Centros de formação e Acompanhamento a Inclusão - é 
responsável por desenvolver ações de formação e projetos, 
produzir materiais, orientar e supervisionar as Salas de Apoio e 
Acompanhamento à Inclusão (SAAI), além de dispor de acervo 
bibliográfico e de disponibilizar equipamentos específicos para 
alunos com necessidades educacionais especiais. 
SAAI: Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - atende a 
alunos com necessidades educacionais que podem ou não se 
relacionar com deficiências, limitações ou disfunções no processo 
desenvolvimento, assim como com situação de superdotação ou 
altas habilidades. Este espaço se constitui como um serviço de 
apoio pedagógico especializado, desenvolvido por professores 
especializados. A Unidade Educacional é quem requisita a 
instalação desta sala e disponibiliza o serviço para os alunos da 
própria escola ou de outras Unidades da Rede Municipal de 
Ensino de seu entorno, onde não exista tal atendimento.

13 CEFAIs revitalizados

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Educação

Revitalizar os Centros de Formação e Acompanhamento à 
Inclusão (CEFAI) ampliando a oferta de vagas para crianças com 

necessidades especiais

Objetivo 9. Garantir a acessibilidade e mobilidade urbana nos 
espaços públicos e de uso público no que tange às dimensões 

arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental e 
atitudinal

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis

Texto da Meta 48 Objetivo Temático Associado

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial

Criar e efetivar a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial

Objetivo 10. Promover uma cultura de cidadania e tolerância, 
reduzindo as manifestações de discriminação de todas as 

naturezas

Articulação Territorial AssociadaSecretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Observações
A implementação da Secretaria tornará possivel a institucionalização das politicas de promoção da igualdade racial tendo como 
instrumento o Plano Municipal da Igualdade Racial do municipio de São Paulo.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 49 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?

Secretaria instituída e em funcionamento.
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial;  Secretaria 
Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Cultura

Viabilizar a implementação das Leis Federais 10.639/2003 e 
11.645/2008 que incluem no currículo oficial da rede de ensino a 

temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena

Objetivo 10. Promover uma cultura de cidadania e tolerância, 
reduzindo as manifestações de discriminação de todas as 

naturezas

Articulação Territorial AssociadaSecretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Observações
A capacitação deverá atender os profissionais da educação inicialmente nas Diretorias Regionais de Ensino onde há uma maior 
concentração de população negra ou indígena.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 50 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos
Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008: Leis que incluíram no 
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da a temática 
da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

O que vai ser entregue?

Implementação das leis federais no currículo oficial da rede de 
ensino através da qualificação dos profissionais da educação.
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Observações
Construir o projeto de lei, através da elaboração do organograma, da exposição de motivos e da minuta do projeto, que irá propor a 
criação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres para a Câmara dos Vereadores.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 51 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?

Secretaria instituída e em funcionamento.

Secretaria e Unidade Responsável

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Especial de Políticas Para as Mulheres

Criar e efetivar a Secretaria Municipal de Políticas Para as 
Mulheres

Objetivo 10. Promover uma cultura de cidadania e tolerância, 
reduzindo as manifestações de discriminação de todas as 

naturezas

Articulação Territorial Associada

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis
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A reestruturação consiste em reformular as atividades realizadas no espaço, formar e capacitar as gestoras, para que os Centros 
cumpram a proposta de favorecer o processo de reflexão coletiva sobre a situação e a condição das mulheres com vistas a estimular a 
análise e o debate sobre a desigualdade entre os gêneros e os caminhos para a sua superação. Todo o processo de reestruturação 
ocorrerá através de convênio que será firmado com o Governo Federal cujo objetivo é a promoção da autonomia econômica e do 
empreendedorismo das mulheres, através da formação de grupos de geração de renda ou cooperativas por meio dos CCMs. Ações 
previstas: capacitação e formação das mulheres da região para organização de grupos de geração de renda ou cooperativas na 
perspectiva de gênero e da Economia Solidária; parcerias com incubadoras de cooperativas populares, para a realização de cursos de 
formação e posterior incubação dos projetos criados nos CCMs; produção de material didático a partir da experiência do projeto. Haverá, 
nessa construção, o incentivo a iniciativas para geração de trabalho e renda em atividades não tradicionalmente consideradas femininas. 
Pretende-se, também, que após a estruturação dos Centros, estes sirvam como espaço para que se promova a ampliação e a inserção 
das mulheres no mercado de trabalho através de programas como o Pronatec.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 52 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos
Centros de Cidadania da Mulher (CCM): é um espaço de 
qualificação e formação em cidadania ativa, no qual as mulheres 
podem se organizar para defender seus direitos sociais, 
econômicos e culturais, propor e participar de ações e projetos que 
estimulem a implementação de políticas de igualdade e 
potencializar, por meio do controle social, os serviços públicos 
existentes, de tal modo a atender a suas necessidades e da sua 
comunidade, com vistas a superação das desigualdades de 
gênero.

O que vai ser entregue?

5 Centros de Cidadania da Mulher reestruturados e com as 
diretrizes de atuação redefinidas.

Observações

Secretaria e Unidade Responsável

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Especial de Políticas Para as Mulheres

Reestruturar os 5 Centros de Cidadania da Mulher, redefinindo 
suas diretrizes de atuação

Objetivo 10. Promover uma cultura de cidadania e tolerância, 
reduzindo as manifestações de discriminação de todas as 

naturezas

Objetivo Territorial Associado

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis
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Observações

Articulação Territorial Associada

Detalhamento da Meta

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 53 Objetivo Temático Associado

Um conjunto de ações que compreende a produção e distribuição 
anual de diversos materiais como panfletos, pequenos cartões, 
cartazes, broches, camisetas, spots de radio, peças de audiovisual 
para TV e filmetes para internet.

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Definições de termos técnicos
Diversidade Sexual: designa as várias formas de expressão da 
sexualidade humana.
Homofobia: ódio ou aversão que gera discriminação e/ou violência 
contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 
(LGBT).

O que vai ser entregue?

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

 Desenvolver ações permanentes de combate à homofobia e 
respeito à diversidade sexual

Objetivo 10. Promover uma cultura de cidadania e tolerância, 
reduzindo as manifestações de discriminação de todas as 

naturezas
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Ouvidoria com: serviço de atendimento presencial com equipe multidisciplinar (advogados, assistentes sociais e psicólogos) e serviço 
telefônico gratuito. Por meio destes serviços, a ouvidoria fará o recebimento e registro de violações a direitos humanos, orientações e 
encaminhamentos. 

Ouvidoria funcionando.

ArticulaçãoTerritorial AssociadaSecretaria e Unidade Responsável

Detalhamento da Meta

Observações

Definições de termos técnicos
Ouvidoria de Direitos Humanos: canal de atendimento direto à 
população para recebimento de denúncias sobre violações aos 
direitos humanos e encaminhamento à rede de garantia de 
direitos.

O que vai ser entregue?

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Implantar a Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos e Combate à 
Discriminação e à Intolerância

Objetivo 10. Promover uma cultura de cidadania e tolerância, 
reduzindo as manifestações de discriminação de todas as 

naturezas

Texto da Meta 54 Objetivo Temático Associado

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis
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Objetivo Temático Associado

Detalhamento da Meta

Capacitação dos profissionais da educação do ensino fundamental de escolas localizadas nas regiões mais vulneráveis (segundo o 
Sistema Integrado de Monitoramento dos Direitos Humanos do Município de São Paulo - 2012). As escolas formarão grupos de trabalhos 
compostos por professores, funcionários e gestores. Além disso, será produzida uma série com três vídeos sobre educação em direitos 
humanos para serem utilizados em escolas e na televisão. Os vídeos serão produzidos pela secretaria em parceria/convênio com 
produtores especializados.

O que vai ser entregue?

Observações

3.300 profissionais da educação capacitados;
549 escolas de ensino fundamental que inserem EDH em seu 
Projeto Político Pedagógico; 
Produção de 1 série de 3 vídeos sobre EDH. 

Definições de termos técnicos

Educação em direitos humanos (EDH): promove a formação 
para a cidadania, para o conhecimento e acesso aos direitos, e 
para  a democracia.

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;  Secretaria 
Municipal de Educação

Implementar a Educação em Direitos Humanos
Objetivo 10. Promover uma cultura de cidadania e tolerância, 

reduzindo as manifestações de discriminação de todas as 
naturezas

Articulação Territorial AssociadaSecretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 55
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Criar a Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça no âmbito 
do Executivo municipal

Objetivo 10. Promover uma cultura de cidadania e tolerância, 
reduzindo as manifestações de discriminação de todas as 

naturezas

Articulação Territorial AssociadaSecretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 56 Objetivo Temático Associado

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Os trabalhos da Comissão Municipal da Verdade, da Memória e da Justiça, em colaboração com as Comissões federal e estadual, 
deverão contribuir para: a) esclarecimento sobre casos de graves violações de direitos humanos ocorridas no município; b) localização e 
identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos; c) adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de 
direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Comissão da Verdade: criada inicialmente em âmbito federal pela 
Lei federal n° 12.528/2011, tem como objetivo examinar e 
esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no 
período entre 18/09/1946 e 05/10/1988 (art. 8º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias), a fim de efetivar o direito 
à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação 
nacional.

O que vai ser entregue?

Comissão criada e em funcionamento. 

Observações
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Observações

Requalificar espaço público de uma centralidade urbana.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 57 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Requalificação da área central

Programa de Requalificação do Espaço Público: urbanização e 
qualificação de espaços públicos que configuram uma centralidade 
urbana apropriada pelos cidadãos.

O que vai ser entregue?

Espaços de convivência, de caráter multiuso.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; Subprefeitura 
da Sé

Requalificar a infraestrutura e os espaços públicos do Centro, 
incluindo a renovação dos calçadões e projetos estratégicos no 

Vale do Anhangabaú, Parque D. Pedro II, Pátio do Pari e os 
arredores do Mercado Municipal  

Objetivo 11. Requalificar os espaços públicos

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Serviços

Implantar 42 áreas de conexão wi-fi aberta, com qualidade e 
estabilidade de sinal Objetivo 11. Requalificar os espaços públicos

ArticulaçãoTerritorial Associada

Requalificação da área central;  Fortalecimento das centralidades 
locais e das redes de equipamentos públicos

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis

Observações
Serão instalados roteadores, antenas e concentradores capazes de fornecer acesso de qualidade à internet, com velocidade mínima de 
512 kbps, podendo chegar a 2 Mbps, em praças ou outros equipamentos públicos, de acordo com as prioridades definidas. O número 
máximo de usuários simultâneos será calculado com base no fluxo de pessoas que transitam e na média de uso, garantindo qualidade e 
estabilidade de sinal.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 58 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos
Área de conexão wi-fi aberta: área de acesso livre e gratuito à 
internet por tecnologia wi-fi, principalmente a partir de PCs, 
Laptops, celulares.

O que vai ser entregue?
Áreas públicas, de dimensão variável, onde munícipes e visitantes 
poderão acessar livremente a internet a partir de diversos 
dispositivos.
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Observações

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 59 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Fortalecimento das centralidades locais e das redes de 
equipamentos públicos

Programa de Requalificação do Espaço Público: urbanização e 
qualificação de espaços públicos que configuram uma centralidade 
urbana apropriada pelos cidadãos.

O que vai ser entregue?

1 Programa de requalificação criado em cada subprefeitura.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Criar 32 programas de requalificação do espaço público e melhoria 
de bairro Objetivo 11. Requalificar os espaços públicos

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis
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Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

A Agência São Paulo de Desenvolvimento será consituída por quadro técnico qualificado que irá identificar as possibilidades de 
projetos, emitir relatórios técnicos e orientar ações para promoção e potencialização de vocações regionais. As representações 
nas subprefeituras atuarão localmente, interagindo com os Núcleos de Desenvolvimento Local (representações da sociedade 
civil), as Casas do Empreendedor (apoio local aos empreendedores), os Centros de Tecnologia e demais projetos de 
desenvolvimento. Atendimento ao público com utilização da estrutura da subprefeitura. Recorte de gênero para definição de 
público-alvo nas ações da Agência.

Observações

Detalhamento da Meta
O que vai ser entregue?

Agência SP: dará apoio ao desenvolvimento de projetos e 
incentivos aos micro e pequenos empreendedores.
Representações da Agência SP: estruturas 
descentralizadas de apoio aos empreendedores locais com 
assessoria jurídica, técnica e financeira (agentes de 
microcrédito), para dar celeridade ao processo de 
formalização, regularização, abertura de empresas e 
concessão de crédito.

Agência São Paulo de Desenvolvimento composta por Conselho 
Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. 
Representações da Agência São Paulo de Desenvolvimento nas 
subprefeituras compostas por equipes de 3 pessoas e 
representação de agentes de microcrédito.

Definições de termos técnicos

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal do Trabalho e do Empreendedorismo / 
Coordenadoria do Desenvolvimento Econômico e do 

Trabalho

Criar e efetivar a Agência São Paulo de Desenvolvimento Objetivo 12. Promover o crescimento econômico e a geração de 
postos de trabalho na cidade de São Paulo

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 60 Objetivo Temático Associado

Articulação Territorial Associada

Estruturação do Arco do Futuro
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

Detalhamento da Meta

Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico

Criar uma agência de promoção de investimentos para a cidade 
de São Paulo a partir da expansão da atuação da Companhia 

São Paulo de Parcerias - SPP

Objetivo 12. Promover o crescimento econômico e a 
geração de postos de trabalho na cidade de São Paulo

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Estruturação do Arco do Futuro

Observações

Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos
Companhia São Paulo de Parcerias - SPP:  Sociedade de 
Economia Mista, autorizada pela Lei nº 14.517, de 16 de outubro 
de 2010, que tem por objeto viabilizar, garantir a implementação 
e atuar em outras atividades relacionadas ao Programa Municipal 
de Parcerias Público-Privadas 

O que vai ser entregue?

Escopo de atuação da Companhia São Paulo de Parcerias 
– SPP alterado.

Texto da Meta 61
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Observações
Os incentivos serão concedidos às empresas que se instalarem na área delimitada em lei a ser aprovada. O perímetro exato 
desta área depende de deliberação da Câmara Municipal.

Texto da Meta 62 Objetivo Temático Associado

Secretaria e Unidade Responsável

Empresas participando do Programa de incetivos fiscais na 
Zona Leste e extremo sul do Município.

ArticulaçãoTerritorial Associada

Estruturação do Arco do Futuro

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Incentivos Fiscais: Redução da carga tributária concedida 
a certas empresas que atendem a critérios previstos em lei, 
com o objetivo de incentivar sua instalação em determinado 
local ou região.

O que vai ser entregue?

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento 
Econômico

Criar e efetivar o Programa de Incentivos Fiscais nas 
Regiões Leste e extremo Sul

Objetivo 12. Promover o crescimento econômico e a geração 
de postos de trabalho na cidade de São Paulo

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades
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Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

Os Centros Tecnológicos são constituídos por Condomínio Empresarial, para empresas associadas ao Projeto, de micro, 
pequeno e médio portes, em regime de pós-incubação ou não. A estrutura será modular com módulo-padrão de cerca de 200 
m2; Centro de Serviços; Escolas Técnicas: parcerias com instituições tradicionais de formação de mão de obra qualificada 
(ETEC, IFSP); Centro de exposição e Memoria (para abrigar memória local); Administração: Espaço para administração do 
Centro de inovação; Casa do empreendedor (apoio local aos empreendedores). Funcionará de maneira articulada às ações da 
Agência SP. 

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal do Trabalho e do Empreendedorismo / 
Coordenadoria do Desenvolvimento Econômico e do 

Trabalho

Criar 1 Centro Tecnológico Municipal na Zona Leste e apoiar 
a criação do Centro Tecnológico Estadual do Jaguaré

Objetivo 13. Promover a cidade de São Paulo como centro de 
tecnologia e Inovação

Secretaria e Unidade Responsável

Estruturação do Arco do Futuro

Texto da Meta 63

Observações

Objetivo Temático Associado

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Centro Tecnológico: unidades de apoio ao 
empreendedorismo inovador e de capacitação por meio da 
extensão tecnológica, que articulam pesquisa aplicada e 
educação tecnológica e profissional orientadas para o 
desenvolvimento das vocações econômicas locais e a 
melhoria da qualidade de vida, principalmente das 
populações em situação de baixa renda e pobreza extrema.

O que vai ser entregue?

1 Centro Tecnológico na Zona Leste.
Apoio ao Governo do Estado de SP para a criação do Centro 
Técnológico Estadual do Jaguaré.

Articulação Territorial Associada
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VAI TEC: Programa de bolsas e premiação de projetos com 
fico na apropriação crítica de tecnologias de informação e 
cultura digital.

O que vai ser entregue?

Apoio a projetos de tecnologia inovadora e cultura digital 
implementados por meio de bolsas e/ou prêmios

Articulação Territorial Associada

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

Objetivo Temático Associado

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

O Programa visa o apoio a projetos de cultura digital que possam funcionar como articulação de micro-redes territoriais a partir 
dos telecentros.

A implementação do projeto será realizada de dois modos:

- bolsas para desenvolvimento de tecnologias inovadoras, abertas e colaborativas.
- Seleção de projetos de uso de tecnologias da informação e comunicação apresentados por coletivos, pequenos 
empreendedores e associações da sociedade civil para serem implementados nos telecentros, laboratórios de garagem, 
espaços para ciência de bairro e pontos de cultura digital.

Os recursos serão originados da reformulação completa do programa de inclusão digital da Prefeitura de São Paulo." 

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

SES/SEMTE

Implantar o Programa VAI TEC para o incentivo de 
desenvolvedores de tecnologias inovadoras, abertas e 

colaborativas

Objetivo 13. Promover a cidade de São Paulo como centro de 
tecnologia e Inovação

Secretaria e Unidade Responsável

Estruturação do Arco do Futuro

Texto da Meta 64

Observações
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Educação

Apoiar a implantação da UNIFESP e do IFSP nas Zonas Leste e 
Norte, respectivamente, por meio de doação de terreno

Objetivo 13. Promover a cidade de SP como centro de tecnologia e 
Inovação

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 65 Objetivo Temático Associado

Objetivo Territorial Associado

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

O que vai ser entregue?

Doação de 2 terrenos para construção da UNIFESP e do IFSP.

Estruturação do Arco do Futuro

Definições de termos técnicos

UNIFESP: Universidade Federal de São Paulo.
IFSP: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Observações

Detalhamento da Meta
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Observações

Engloba a implantação de infraestrutura urbana nos assentamentos precários, possibilitando o acesso dos moradores aos serviços urbanos, a 
consolidação geotécnica e/ ou remoções em áreas de risco.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Habitação  / Superintendência de Habitação Popular

Concluir as fases I e II e iniciar a fase III do Programa de Mananciais, 
beneficiando 70.000 famílias

Objetivo 14. Proteger os recursos naturais da cidade, 
conservando as áreas de mananciais, ampliando o sistema de 

áreas verdes, preservando os recursos hídricos e monitorando as 
áreas de risco

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 66

Definições de termos técnicos

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

Qualificação urbanística e o reconhecimento formal dos assentamentos 
precários e/ou informais, garantindo a melhoria da qualidade de vida da 
população moradora.

O que vai ser entregue?

Objetivo Temático Associado

Articulação Territorial Associada

Reordenação da fronteira ambiental

Detalhamento da Meta

Assentamentos saneados dotados de infraestrutura, tendo sido 
eliminadas todas as áreas de risco.



ficha de 
identidade
das metas

67

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

Observações

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Incentivos Fiscais: Redução da carga tributária concedida a certas 
empresas e munícipes que atendem a critérios previstos em lei, com o 
objetivo de incentivar o uso de tecnologias verdes.

O que vai ser entregue?

Um Projeto de Lei que permita o uso dos mecanismos de isenção fiscal 
para o fortalecimento do uso de tecnologias verdes em carros e edifícios.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Finanças

Criar e efetivar um programa de incentivos fiscais para carros elétricos e 
prédios verdes

Objetivo 14. Proteger os recursos naturais da cidade, conservando as 
áreas de mananciais, ampliando o sistema de áreas verdes, preservando 

os recursos hídricos e monitorando as áreas de risco

Associa-se a todas articulações territoriais

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 67 Objetivo Temático Associado

Articulação Territorial Associada
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O Sistema de Áreas Verdes do Município (SISMAVE) é constituído pelo conjunto de espaços significativos ajardinados e arborizados, de propriedade pública ou 
privada, necessários à manutenção da qualidade ambiental urbana tendo por objetivo a preservação, proteção, recuperação e ampliação desses espaços. Nesse 
sentido, o desenvolvimento de um sistema de contrapartidas que apóie a consolidação deste sistema, com a ampliação da oferta de áreas verdes públicas à 
população, proporcionará a melhoria do bem estar social e ambiental na cidade.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 68 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

Criar um sistema de contrapartida para fins de implantação de áreas verdes e 
financiamento de terrenos para parques

O que vai ser entregue?

Um Projeto de Lei que possibilite a exigência de contrapartida para 
apoio ao financiamento de implantação de parques e áreas verdes.

Objetivo 14. Proteger os recursos naturais da cidade, conservando 
as áreas de mananciais, ampliando o sistema de áreas verdes, 

preservando os recursos hídricos e monitorando as áreas de risco

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

Observações

Secretaria e Unidade Responsável

Reordenação da fronteira ambiental; Resgate da cidadania nos 
territórios mais vulneráveis; Estruturação do Arco do Futuro

Articulação Territorial Associada
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente / Departamento de 
Parques e Áreas Verdes e Departamento de Planejamento Ambiental

Readequar 34 Parques e Unidades de Conservação Municipais
Objetivo 14. Proteger os recursos naturais da cidade, conservando as 

áreas de mananciais, ampliando o sistema de áreas verdes, 
preservando os recursos hídricos e monitorando as áreas de risco

Texto da Meta 69 Objetivo Temático Associado

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Reordenação da fronteira ambiental

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

Adequar e requalificar parques e unidade de conservação nos aspectos de acessibilidade, bebedouros, equipamentos, edificações e obras 
emergenciais. Muitos parques se encontram depredados, sem equipamentos adequados para a população sem acessibilidade conforme exigencias 
do Ministério Público. Há urgência para a contenção de margens de córregos e de encostas que estão pondo em risco edificações e usuários.

Observações

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Readequar: requalificar parques implantados nos aspectos de 
acessibilidade, edificações de apoio (sanitários e guaritas) e obras 
emergenciais de contenção de córrego, encostas e taludes em erosão. 
Instalação de bebedouros em parques já implantados para o 
atendimento da solicitação do Ministério Público. Instalação e 
readequação de playgrounds e equipamentos de idosos para o uso da 
população.

O que vai ser entregue?

Área verde aberta à população com acessibilidade universal, conforto, 
segurança, equipamentos para atividades e bebedouros.
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Reordenação da Fronteira Ambiental

Atualmente, existem cerca de 300  NUDECs. Para chegar ao número de 400, será realizado o mapeamento das áreas pelo IPT, cadastramento de 
pessoas da comunidade e treinamento. O mapeamento será priorizado para as áreas de risco 4 - perigo eminente (morro/encosta).

Núcleos de Defesa Civil: grupos locais cuja finalidade é desenvolver um 
processo de orientação permanente junto à população

Detalhamento da Meta
 Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?

1 - Banco de dados com as informações inerentes as lideranças e áreas 
de riscos.
2 - Treinamento das lideranças cadastradas para em caso de ocorrências 
adotarem providências no sentido de alertar os demais moradores da 
comunidade e contatar a Defesa Civil

Observações

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Criar 400 Núcleos de Defesa Civil - NUDEC
Objetivo 14. Proteger os recursos naturais da cidade, conservando as 

áreas de mananciais, ampliando o sistema de áreas verdes, preservando 
os recursos hídricos e monitorando as áreas de risco

Objetivo Territorial AssociadoSecretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 70 Objetivo Temático Associado
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Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

Observações

O que vai ser entregue?

Complementar a abrangência da coleta seletiva nos distritos que já contam com circuitos e efetivar a coleta seletiva para os que ainda não são 
atendidos por nenhuma modalidadecom implantação de pontos de entrega voluntária.

Detalhamento da Meta

Serviço de coleta seletiva disponibilizado para todos os distritos. 
Modalidade será avaliada ao longo do processo.

Definições de termos técnicos
Modalidades de coleta seletiva: coleta pode ser feita pelos caminhões 
disponibilizados pelas concessionárias, pelos caminhões alugados pela 
Prefeitura e cedido às cooperativas ou misto (distrito atendido por 2 
modalidades).
Circuito: trajeto pelo qual é feita a coleta seletiva.
Ponto de Entrega Voluntária: local onde o munícipe pode fazer o 
descarte dos resíduos recicláveis

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Serviços / Autoridade Municipal de Limpeza 
Urbana

Ampliar a coleta seletiva municipal para os 21 distritos que ainda não são 
atendidos

Objetivo 15. Ampliar os índices de coleta seletiva oficial no município de 
2% (2012) para 10%

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 71

Articulação Territorial Associada

Objetivo Temático Associado

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis;
Reordenação da fronteira ambiental
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Serviços /  Autoridade Municipal de 
Limpeza Urbana

Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de 
financiamento e construir 4 novas centrais de triagem 

automatizadas

Objetivo 15. Ampliar os índices de coleta seletiva oficial no 
município de 2% (2012) para 10%

Articulação Territorial Associada

Associa-se a todas articulações territoriais

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

Observações

As centrais de triagem automatizadas contam com dispositivos para triagem automatizada, com maior capacidade de processamento de 
material. Trata-se de conjunto de processos de separação automática por meio de equipamentos providos de sensores ópticos, separador 
magnético, separador balístico e sistemas de aspiração, entre outros, que promovem a classificação e seleção automática dos materiais, 
de acordo com suas características físicas. A triagem automática permite separar as frações de Politereftalato de Etileno (PET); Plástico 
filme; Polietileno de Alta Densidade (PEAD); Plásticos mistos; Metais ferrosos e não-ferrosos; Embalagens acartonadas para produtos 
líquidos e semilíquidos (tetrapak).

Texto da Meta 72 Objetivo Temático Associado

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Central de Triagem: é o equipamento que promove a triagem do 
material coletado pelos caminhões a serviço da PMSP, no âmbito 
do Programa de Coleta Seletiva.

O que vai ser entregue?

4 Centrais de Triagem Automatizados. 
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Observações

A concepção do ecoponto é oferecer ao munícipe uma opção para a entrega voluntária de resíduos, sobretudo os provenientes de pequenas 
reformas e materiais inservíveis, como sofás, colchões, eletrodomésticos. O equipamento é entregue devidamente cercado e com portão de acesso 
e totem de identificação, equipado com baias para o recebimento de resíduos volumosos, caçambas para resíduos da construção civil e containers 
para o acondicionamento de material reciclável, em uma área impermeabilizada, com iluminação e vigilância (horário de operação: 2a.feira a sábado 
das 6h às 22h e aos domingos e feriados das 6h às 18h).
As áreas onde serão implantadas os novos ecopontos priorizam os distritos que ainda não dispõem desse equipamento.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 73

Definições de termos técnicos

Ecoponto: Equipamento com aproximadamente 800 m², com acesso 
para veículos e caminhões, localizado próximo a áreas com histórico 
de descarte irregular de resíduos para a recepção voluntária de 
pequenos volumes de resíduos da construção civil e demolição (até 1 
m³), resíduos volumosos (móveis inservíveis, colchões, restos de poda) 
e materiais recicláveis, cuja operação é realizada pelas empresas 
contratadas para a realização dos serviços de limpeza indivisíveis 
(varrição, lavagem de vias, remoção de objetos volumosos e outros).

O que vai ser entregue?

Ecoponto funcionando, devidamente cercado e com portão de acesso e 
totem de identificação, equipado com baias para o recebimento de 
resíduos volumosos, caçambas para resíduos da construção civil e 
containers para o acondicionamento de material reciclável, em uma 
área impermeabilizada, com iluminação e vigilância (horário de 
operação 2a.feira a sábado das 6h às 22h e aos domingos e feriados 
das 6h às 18h).

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Serviços / Autoridade Municipal de Limpeza 
Urbana

Implantar 84 novos Ecopontos Objetivo 15. Ampliar os índices de coleta seletiva oficial no município 
de 2% (2012) para 10%

Objetivo Temático Associado

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Associa-se a todas articulações territoriais

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades
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Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

Texto da Meta 74 Objetivo Temático Associado

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

A meta inclui a implantação de vias segredadas em pavimento rigído com largura de 3,5m e 7m nas paradas para ultrapassagem, pré-
embarque em todas as paradas ao longo do corredor e nos terminais e tecnologia para informação ao usuário. Prevê também a redução 
do número de linhas para um máximo de 3 a 5 linhas por corredor; enterrar a fiação; realizar ciclovias ao longo dos corredores.

Observações

O que vai ser entregue?

Corredores de ônibus implantados com pavimento rigído, 
ultrapassagem nas paradas com pré-embarque, teconologia para 
informação ao usuário e implantação de terminais para a 
troncalização com os bairros.

Corredores a serem implantados:
Corredor Capelinha / Vila Sônia
Corredor Leste Radial 1
Corredor Leste Radial 2
Corredor Leste Aricanduva
Corredor Berrini (Trechos 1 e 2)
Binário Santo Amaro
Binário Santo Amaro Terminal
Complexo Viário Jardim Ângela
Corredor Leste Itaquera 1
Corredor Leste Itaquera 2
Corredor Leste Itaquera 3
Corredor Celso Garcia (Trechos 1,2 e 3)

Corredor Celso Garcia Alternativa
Corredor Leste (Radial 3)
Perimetral Itaim Pta. / S. Mateus (Trechos 1, 2 e 3)
Perimetral Pinheiros / Tatuapé (Trecho 1)
Corredor 23 de Maio (Trechos 1, 2 e 3)
Corredor Belvira Marin (Trecho 2)
Corredor Miguel Yunes
Corredor Sabará
Corredor Sabará / Vitor Manzini
Corredor Cocaia Binário (trecho 1)
Corredor Cocaia Ponte
Corredor Cocaia (Trechos 2 e 3)

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Transportes / Diretoria de Planejamento da 
São Paulo Transporte

Projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e 
construir 150 km de novos corredores de ônibus

Objetivo 16. Ampliar as áreas de circulação exclusiva e qualificar o 
sistema de ônibus municipal, aumentando a velocidade média dos 

horários de pico de 14km/h (ago/2012) para 25km/hora

Articulação Territorial Associada
Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis;

Estruturação do Arco do Futuro;
Fortalecimento das centralidades locais e das redes de 

equipamentos públicos

Secretaria e Unidade Responsável
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Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis

Observações
A implantação das novas modalidades consiste na emissão de cartões (bilhetes) com validade no período à atualização tecnológica de todo o sistema 
de bilhetagem.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Bilhete Único Mensal: bilhete de validade mensal, com o qual o valor 
pago dá direito ao deslocamento por toda a cidade, sem limitação de 
viagens no período.
Bilhete Único Semanal: como o mensal, porém para o período de uma 
semana.
Bilhete Único Diário: analogamente, com validade para um dia.

O que vai ser entregue?

Um instrumento de política tarifária que permitirá aos usuários o 
deslocamento, sem restrição, por toda a cidade  pelo período adquirido 
(diário, semanal ou mensal). Esse instrumento é composto por novos 
cartões, novos aplicativos e atualização tecnológica do Sistema Bilhete 
Único. 

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

Secretaria e Unidade Responsável

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Transportes / São Paulo Transporte - Diretoria de 
Tecnologia

Implantar as novas modalidades temporais de Bilhete Único (Diária, 
Semanal e Mensal)

Objetivo 16. Ampliar as áreas de circulação exclusiva e qualificar o 
sistema de ônibus municipal, aumentando a velocidade média dos 

horários de pico de 14km/h (ago/2012) para 25km/hora

Texto da Meta 75 Objetivo Temático Associado

Articulação Territorial Associada
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Observações
O plano inicial consiste em operação 24h por dia nos 150 km de novos corredores a serem implantados. Contudo a implantação do 
horário de funcionamento 24hs tende a ser ampliado com operação de linhas noturnas ou preferencialmente linhas diuturnas a corredores 
já existentes/requalificados. A ampliação também pode incluir linhas alimentadoras dos corredores com operação 24h (além das linhas 
noturnas já existentes).

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 76 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Linha Noturna: linha de ônibus com programação de partidas no 
período noturno .
Linha diuturna: linha de ônibus com operação initerrupta (24h).

O que vai ser entregue?

Corredores de ônibus operando 24h/dia com linhas noturnas ou 
diuturnas.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Transportes / São Paulo Transporte

Implantar horário de funcionamento 24h no transporte público 
municipal

Objetivo 16. Ampliar as áreas de circulação exclusiva e qualificar o 
sistema de ônibus municipal, aumentando a velocidade média dos 

horários de pico de 14km/h (ago/2012) para 25km/hora

Articulação Territorial Associada
Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis;

Estruturação do Arco do Futuro;
Fortalecimento das centralidades locais e das redes de 

equipamentos públicos

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Transportes / Companhia de Engenharia 
de Tráfego / São Paulo Transporte

Implantar 150 km de faixas exclusivas de ônibus
Objetivo 16. Ampliar as áreas de circulação exclusiva e qualificar o 
sistema de ônibus municipal, aumentando a velocidade média dos 

horários de pico de 14km/h (ago/2012) para 25km/hora

Articulação Territorial Associada

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis; Estruturação 
do Arco do Futuro; Fortalecimento das centralidades locais e das 

redes de equipamentos públicos

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

Observações
As diretrizes do Plano Diretor Estratégico estabelecem a prioridade do transporte público sobre o individual. Neste contexto, a secretaria 
tem como proposta a ampliação das faixas exclusivas à direita nos principais eixos de transporte da cidade.
O programa prevê a instalação de mais 150 km de faixas à direita em eixos de transporte cuja frequencia dos ônibus estejam acima de 40 
ônibus por sentido no horário pico.  Os atuais recursos de vigilância, como radares, câmeras de vigilância, sensores de massa veicular e 
outros, tornam possível assegurar um nível de respeito às faixas exclusivas à direita. Os conflitos com veículos nas conversões à direita, o 
acesso e saídas das garagens e as operações de cargas e descargas deverão ser mantidos sob controle através de fiscalização 
adequada. A implatanção de faixas exclusivas à direita requer como medida prévia a proibição de estacionamento nesta faixa, para que a 
mesma seja dedicada exclusivamente aos ônibus. 

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 77 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos
Faixa exclusiva de ônibus à direita: Faixa de trânsito reservada 
ao tráfego exclusivo de ônibus em tempo integral ou em horários 
pré-determinados.

O que vai ser entregue?

150 Km de faixas exclusivas de ônibus, sinalizadas e com 
tratamento prioritário para o transporte coletivo.
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Articulação Territorial Associada

Estruturação do Arco do Futuro

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 78 Objetivo Temático Associado

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Transportes / Diretoria de Planejamento da 
Companhia de Engenharia de Tráfego

Implantar uma rede de 400 km de vias cicláveis
Objetivo 17. Melhorar a mobilidade urbana universal reduzindo o índice 

de lentidão no trânsito e diminuindo o número de mortes em acidentes de 
trânsito

A meta inclui a instalação de estacionamentos para bicicletas e a implantação de um sistema de compartilhamento que será gerenciado pelo bilhete 
único.

Observações

Calçadas Compartilhadas: calçada onde é autorizada pelo orgão de 
trânsito a circulação de bicicleta e regulamentada com sinalização 
vertical.

Ciclofaixas:faixas uni ou bidirecionais dedicadas à circulação exclusiva 
de bicicletas, definidas por sinalização horizontal que as caracteriza (sem 
separação física), acompanhadas por sinalização vertical. 

400 km de infraestutura cicloviária de circulação (ciclovias, ciclofaixas, 
ciclorrotas, calçadas compartilhadas), sendo 50 km em vias adjacentes 
ou que atravessam Unidades de Conservação na Zona Sul.

Ciclorrotas:Vias favoráveis à circulação de bicicletas sem a necessidade 
de implantação de infraestrutura física de circulação de bicicletas 
(ciclovia, ciclofaixa). 

Ciclovias:pistas uni ou bidirecionais dedicadas à circulação exclusiva de 
bicicletas, totalmente segregadas dos demais fluxos viários (veículos e 
pedestres). 



ficha de 
identidade
das metas

79

Observações
Orientar a ampliação da rede de semáforos operando em tempo real ao longo dos principais corredores de transporte e trânsito do município (60% 
transporte, 40% trânsito).

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 79 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Automação Semafórica: programação semafórica dos cruzamentos 
conectada ao sistema de controle centralizado operando em tempo real.

O que vai ser entregue?

Cruzamentos de corredores de transporte e trânsito com automação 
semafórica implantada.

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Transportes /  São Paulo Transporte /  
Companhia de Engenharia de Tráfego

Modernizar a rede semafórica
Objetivo 17. Melhorar a mobilidade urbana universal reduzindo o índice 

de lentidão no trânsito e diminuindo o número de mortes em acidentes de 
trânsito

Articulação Territorial Associada

Associa-se a todas articulações territoriais

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades
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Operação Urbana Consorciada: é um instrumento de política urbana 
previsto na Lei nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade (art. 
4º, inc. V, "p", e art. 32 e ss.). O art. 32, parágrafo único, da Lei define a 
operação urbana consorciada como "o conjunto de intervenções e 
medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação 
dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores 
privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações 
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental".

Prolongamento da Av. Roberto Marinho realizado.
Túnel de interligação da Av. Roberto Marinho com a Rodovia dos 
Imigrantes construído.
Prolongamento da Av. Chucri Zaidan realizado.

Observações

A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada realizará o prolonagamento da Av. Roberto Marinho até a altura da Via Lino de Moraes Leme, 
desembocando em um túnel de 2.450m de extensão que fará a interligação com a Rodovia dos Imigrantes nos 2 sentidos. Na região será construído 
um Parque Linear de 3500m de extensão e 350.000m² de área, circundado por uma via perimetral. Também ocorrerá a implantação de vias paralelas 
à Roberto Marinho. Outro eixo da Operação Urbana é o prolongamento da Av.Chucri Zaidan até a Av. João Dias, com a construção de duas pontes 
para a interligação com o bairro, 1 em cada sentido.

Definições de termos técnicos

Estruturação do Arco do Futuro

O que vai ser entregue?

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

Detalhamento da Meta

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

São Paulo Obras - SPObras

Realizar as obras previstas no âmbito da Operação Urbana Consorciada 
Água Espraiada (OUCAE)

Objetivo 17. Melhorar a mobilidade urbana universal reduzindo o índice 
de lentidão no trânsito e diminuindo o número de mortes em acidentes de 

trânsito

Texto da Meta 80 Objetivo Temático Associado

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

São Paulo Obras - SPObras

Projetar, licitar, licenciar e garantir a fonte de financiamento para a 
execução do Plano Viário Sul

Objetivo 17. Melhorar a mobilidade urbana universal reduzindo o índice 
de lentidão no trânsito e diminuindo o número de mortes em acidentes de 

trânsito

Texto da Meta 81 Objetivo Temático Associado

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

Observações

Articulação Territorial Associada

Plano Viário Sul: Plano de obras viárias localizadas na região do 
extremo sul da cidade de São Paulo

Alargamento de 5,7 km da Av. Guarapiranga/Estrada Guavirituba ; 
Alargamento da R. Agamenon e Estrada da Baronesa; Prolongamento de 
3,3 km da Av. Carlos Caldeira Filho; Alargamento de 4,3 km da Estrada 
do M'Boi Mirim; Alargamento de 1,2 km da Estrada da Cachoeirinha; 
Melhoramentos e alargamento de 3,1 km da Av. Dona Belmira Marin; 
Duplicação da Estrada do Alvarenga

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis

O que vai ser entregue?

Secretaria e Unidade Responsável
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Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

São Paulo Obras - SPObras

Projetar, licitar, licenciar e garantir a fonte de financiamento para 
viabilizar as obras do apoio viário norte e sul da Marginal do Rio 

Tietê

Objetivo 17. Melhorar a mobilidade urbana universal reduzindo o índice 
de lentidão no trânsito e diminuindo o número de mortes em acidentes de 

trânsito

Objetivo Temático Associado

Estruturação do Arco do Futuro

Articulação Territorial Associada

Texto da Meta 82

Secretaria e Unidade Responsável

Detalhamento da Meta

Observações

Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?
Uma via de 17,5km interligando da Via Dutra (Altura Vila Maria) até 
região de Pirituba e ligação com a Av. Gastão de Vidigal.
Implantação de nova Avenida de 8,4km desde a Av. Santos Dumont, na 
altura do Bom Retiro, até a Av. Aricanduva. 
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras

Concluir obras do complexo Nova Radial
Objetivo 17. Melhorar a mobilidade urbana universal reduzindo o índice 

de lentidão no trânsito e diminuindo o número de mortes em acidentes de 
trânsito

Articulação Territorial Associada

Texto da Meta 83

Estruturação do Arco do Futuro

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

- Implantação de pontilhão da Rua Boa Vitória e Rua Benedito Leite Ávila: construção de pontilhão com aproximadamente 18 m de comprimento para 
transposição do Córrego Itaquera Mirim.
- Implantação de uma passagem inferior sob a Av. Radial Leste: construção de passagem com aproximadamente 28 m de comprimento, interligando 
as Ruas Inajá-Guaçú e Porto Amazonas.
- Implantação de via ligando a Nova Radial Leste à Av. Águia de Haia: construção de aproximadamente 350 m de via com pista dupla incluindo 
terraplenagem, drenagem e pavimentação.
- Implantação de viaduto na confluência da antiga Radial Leste com a Nova Radial Leste - Metrô Itaquera - próximo ao Túnel Odon Pereira: construção 
de aproximadamente 240 m de viaduto.
- Ligação Itinguçú - Rua José Giordano: implantação de aproximadamente 600 m de pista simples, incluindo terraplenagem, drenagem, pavimentação 
e muro à flexão com 100 m de comprimento.
- Rua Cristina Baumann: recuperação de aproximadamente 130 m de extensão do pavimento da rua.
- Rua Porto Amazonas: alargamento da rua com implantação de aproximadamente 100 m de pista simples, incluindo drenagem e pavimentação.

Observações

Objetivo Temático Associado

As obras do Complexo Nova Radial que serão realizadas nessa etapa são:
- Alargamento da Rua Damásio Pinto: alargamento de aproximadamente 60 m da rua, para acomodar melhor os veículos ao acessarem a Nova Radial 
Leste. 
- Canalização do Córrego Verde e trechos do Córrego Chá dos Jesuítas: canalização de aproximadamente 2.500 m do Córrego Verde, entre o Rio 
Jacu e Av. Líder, e de 160 m do Córrego Chá dos Jesuítas, em galeria, por método não destrutivo, na travessia sob a Av.Radial Leste.
- Construção de alças de acesso da Rua Monsenhor Agnelo – Marginal: implantação das alças e de aproximadamente 200 m de pista simples para 
promover o acesso dos bairros da região à Nova Radial Leste, incluindo terraplenagem, pavimentação e drenagem (há previsão de construção de 
passarela para pedestres nesta área).
- Construção do Viaduto Guaianases e Sistema Viário: ligará a Av. Nova Radial Leste ao Bairro de Guaianases, para a transposição da via ferroviária 
da CPTM, com aproximadamente 350 m de extensão, 9 m de largura e 2 faixas de tráfego. 

- Implantação da 3ª paralela e de mais uma pista da Av. Nova Radial: construção da 3ª Paralela à Rua David Domingues Ferreira e paralela a Rua 
Damásio Pinto e implantação de aproximadamente 1.400 m de mais uma pista da Av. Nova Radial, nos locais onde hoje há apenas 2 faixas, incluindo 
drenagem, pavimentação e obras de arte.
- Viário de apoio da Av. do Contorno: implantação de aproximadamente 500 m de via simples, incluindo drenagem e pavimentação
- Viário de apoio Inajar Guaçu (Marginal): implantação de aproximadamente 300 m de via simples, incluindo drenagem e pavimentação
- Ligação R. Alfredo Costa: implantação de aproximadamente 300 m de via simples, incluindo drenagem e pavimentação
- Implantação de pista ligando a Rua Salvador Gianeti com a Estrada de Poá: construção de aproximadamente 259 m de pista simples, incluindo 
terraplenagem, pavimentação e drenagem.
- Implantação de pontilhão da Quinta de São Miguel: construção de pontilhão de aproximadamente 16 metros de comprimento para transposição do 
Córrego Itaquera Mirim (obras que compreendem a Subprefeitura de Guaianases).

O que vai ser entregue?
Obras Viárias Complementares ao Prolongamento da Radial Leste - 2ª 
Etapa (Subprefeituras Guaianases, Itaquera, Penha e São Miguel): 
conjunto de intervenções para acesso e apoio ao novo trecho da Radial 
Leste.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos
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Observações

Secretaria e Unidade Responsável

A Ponte da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães será construída sobre o rio Tietê reestabelece a ligação entre a parte norte da avenida com o 
bairro da Lapa e a Avenida Marginal do Tietê, numa extenção de cerca de 200 metros, além de viário complementar. Prazo de execução 2016.

Articulação Temática Associada

Definições de termos técnicos

Estruturação do Arco do Futuro

O que vai ser entregue?

Ponte Raimundo Pereira Magalhães construída.

Detalhamento da Meta

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir a 
ponte Raimundo Pereira de Magalhães

Objetivo 17. Melhorar a mobilidade urbana universal reduzindo o índice 
de lentidão no trânsito e diminuindo o número de mortes em acidentes de 

trânsito

Texto da Meta 84 Objetivo Temático Associado

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades
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Observações

O Programa  compreende a execução de serviços para redução dos pontos de alagamento e margens de córrego com situação crítica quanto à 
interdição de tráfego e erosão ou solapamento. Os locais de execução dos serviços foram definidos e priorizados em estudos realizados pela SIURB, 
SMSP, Subprefeituras e CET.  O programa está organizado em lotes regionais que reúnem intervenções em ruas / logradouros por subprefeitura: Lote 
I - Sul (Capela do Socorro, Ipiranga, Jabaquara, Santo Amaro); Lote II - Oeste/Centro/ Sudeste (Móoca, Lapa, Sé, Pinheiros); Lote III - Norte/ Noroeste 
(Casa Verde, Freguesia do Ó, Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme, Pirituba, Santana); Lote IV - Leste (Ermelino Matarazzo, Itaquera, Itaim 
Paulista, São Miguel); Lote IV - Leste (Ermelino Matarazzo, Itaquera, Itaim Paulista, São Miguel).

Articulação Territorial Associada

Programa de Redução de Alagamentos – PRA: prevê minimizar 
alagamentos em vários pontos da cidade, em função de insuficiências do 
sistema existente de
drenagem ou de margens de córregos com solapamentos. As obras e 
serviços previstos no PRA são pontuais e de rápida implantação, 
servindo como complemento aos macro-programas de drenagem da 
cidade. 

Intervenções em 79 pontos de alagamentos.

Definições de termos técnicos

Estruturação do Arco do Futuro

O que vai ser entregue?
Detalhamento da Meta

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras

Intervir em 79 pontos de alagamentos por meio do Programa de 
Redução de Alagamentos – PRA

Objetivo 18. Reduzir a ocorrência de enchentes e alagamentos, 
diminuindo o índice anual de pontos de alagamento por mm de chuva

Texto da Meta 85 Objetivo Temático Associado

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades
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Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras

Realizar intervenções de macrodrenagem nos córregos Ponte Baixa, 
Zavuvus, Sumaré/Água Preta, Aricanduva, Praça da Bandeira e Av. 

Anhaia Mello

Objetivo 18. Reduzir a ocorrência de enchentes e alagamentos, 
diminuindo o índice anual de pontos de alagamento por mm de chuva

Texto da Meta 86 Objetivo Temático Associado

Estruturação do Arco do Futuro

Secretaria e Unidade Responsável Articulação Territorial Associada

1. PONTE BAIXA (Subprefeitura do M'Boi Mirim) - Canalização de 3.080m do Córrego e implantação de 1 reservatório.
2. ZAVUVUS (Subprefeituras de Santo Amaro e Cidade Ademar) - Canalização de 3.520 m do Córrego Zavuvus com implantação de 2 reservatórios 
e um parque linear de 200.000 m².
3. SUMARÉ E ÁGUA PRETA (Subprefeitura Lapa) - Canalização de 8.800m do Córrego.
4. ARICANDUVA (Subprefeitura Aricanduva e São Mateus) - Implantação de 2 reservatórios e um Parque Linear de 360.000 m² na área do Córrego.
5. PRAÇA DA BANDEIRA (Subprefeitura Sé) - Implantação do reservatório do Anhangabaú.
6. ANHAIA MELLO (Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba) - Implantação de 2 reservatórios

Intervenções de macrodrenagem: obras de apoio à drenagem 
associadas à bacia ou à sub-bacia hidrográfica

O que vai ser entregue?
Detalhamento da Meta

Canalização de15,4 km de córregos, construção de 8 reservatórios e 2 
parques lineares com um total de 560.000 m² de área verde.

Definições de termos técnicos

Observações
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Será reaizada a elaboração de estudos de 6 seis bacias hidrográficas inscritas no território do município, com objetivo básico de recuperação dos 
cursos d’água e de suas bacias hidrográficas, de modo a integrá-las ao tecido urbano com sustentabilidade ambiental. O Programa prevê também a 
institucionalização de uma instância municipal que articule os órgãos que atuam na questão da drenagem urbana.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 87 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Bacia hidrográfica: é uma área de captação natural da água de 
precipitação que faz convergir o escoamento para um único ponto de 
saída.

O que vai ser entregue?

Levantamento realizado de informações básicas das bacias 
hidrográficas, diagnóstico hidrológico e hidráulico e desenvolvimento dos 
modelos computacionais de simulação hidráulica, proposição de medidas 
estruturais e não estruturais de implantação imediata, de curto, médio e 
longo prazos, execução de anteprojetos de intervenções, viabilidade 
ambiental das obras propostas; proposição de aprimoramento 
institucional.

Secretaria e Unidade Responsável

Observações

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano/ São Paulo Urbanismo

Desenvolver o programa de drenagem e manejo das águas pluviais, com 
a criação de uma instância municipal de regulação, articulação e 

monitoramento da drenagem urbana

Objetivo 18. Reduzir a ocorrência de enchentes e alagamentos, 
diminuindo o índice anual de pontos de alagamento por mm de chuva

Articulação Territorial Associada

Estruturação do Arco do Futuro

Eixo Temático 2. Desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades



ficha de 
identidade
das metas

88

Eixo Temático 3. Gestão descentralizada, participativa e transparente

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Criar 32 Centros de Atendimento ao Cidadão – CAC
Objetivo 19. Aproximar a Prefeitura do cidadão, descentralizando e 

modernizando a gestão, aumentando a qualidade dos espaços e 
serviços e reduzindo o tempo de espera no atendimento

Fortalecimento das centralidades locais e das redes de equipamentos 
públicos

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 88 Objetivo Temático Associado

Articulação Territorial Associada

Observação

Adequação do espaço físico, modernização do atendimento e ampliação dos serviços oferecidos.

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos

Centros de Atendimento ao Cidadão – CAC: é a modernização de 
toda a infraestrutura das atuais Praças de Atendimento que irá incluir 
adequação do espaço físico, otimização e ampliação dos serviços 
atendidos, integração dos sistemas de atendimento oferecidos.  

O que vai ser entregue?

Centros de Atendimento ao Cidadão funcionando em cada subprefeitura.
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Criar a Subprefeitura de Sapopemba
Objetivo 19. Aproximar a Prefeitura do cidadão, descentralizando e 

modernizando a gestão, aumentando a qualidade dos espaços e 
serviços e reduzindo o tempo de espera no atendimento

Texto da Meta 89 Objetivo Temático Associado

Articulação Territorial Associada

Eixo Temático 3. Gestão descentralizada, participativa e transparente

Secretaria e Unidade Responsável

Observações
A Subprefeitura de Sapopemba deverá responder as atribuições e responsabilidades definidas pela lei nº 13.399 de 01/08/2002 de criação das 
Subprefeituras. Sua criação aumentará a capilaridade do Estado, aproximando-o da população.

Definições de termos técnicos

Subprefeitura: Criadas em pela lei 13.399, são unidades do poder 
público municipal responsáveis pela maioria dos equipamentos públicos, 
como clubes da comunidade (antigos CDMs) e clubes da cidade. Têm o 
papel de receber pedidos e reclamações da população, solucionar os 
problemas apontados; preocupam-se com a educação, saúde e cultura 
de cada região, tentando sempre promover atividades para a população. 
Além disso, elas cuidam da manutenção do sistema viário, da rede de 
drenagem, limpeza urbana, vigilância sanitária e epidemiológica, entre 
outros papéis que transformam, a cada dia, essas regiões da cidade em 
locais mais humanizados e cheios de vida.
Além dos problemas cotidianos, esses pequenos "municípios" guardam 
segredos e curiosidades pouco conhecidas pela população.

O que vai ser entregue?

Subprefeitura de Sapopemba criada.

Detalhamento da Meta
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Detalhamento da Meta

Observações

Texto da Meta 90 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

156: É a Central telefônica da Prefeitura de São Paulo que fornece 
informações sobre os serviços públicos municipais.

O que vai ser entregue?

Serviço de atendimento ao cidadão reestruturado, tanto na parte externa 
do serviço como nos fluxos internos das demandas dos cidadãos.

Eixo Temático 3. Gestão descentralizada, participativa e transparente

Os serviços de atendimento ao cidadão encontram-se hoje desarticulados e sem um fluxo adequado para que as respostas sejam dadas num período 
de tempo razoável ao cidadão. A ampliação e reestruturação destes canais visam garantir um atendimento ágil e eficaz das demandas dos cidadãos.

Secretaria e Unidade Responsável

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Executiva de Comunicação

Ampliar e modernizar os serviços oferecidos por meio do 156
Objetivo 19. Aproximar a Prefeitura do cidadão, descentralizando e 

modernizando a gestão, aumentando a qualidade dos espaços e 
serviços e reduzindo o tempo de espera no atendimento

Articulação Territorial Associada
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Reordenação da fronteira ambiental

Observações

A implantação da Central de Operações da Defesa Civil permitirá aos órgãos envolvidos o aperfeiçoamento dos processos, com 
agilização no atendimento à população nas situações de emergência e no planejamento estratégico. Nesse sentido, os esforços para 
seu funcionamento compreende o desenvolvimento do projeto, a implantação de infraestrutura e do Centro, a qualificação dos 
profissionais, a instalação dos sistemas de integração e dos equipamentos e a definição de protocolos de atendimento para os órgãos 
de emergência. E, ainda o desenvolvimento de uma base de dados da Defesa Civil para coleta, sistematização e compartilhamento com 
a sociedade.

Central de operações: Centro onde se coordena as ações de 
prevenção e resposta a desastres e calamidades.

O que vai ser entregue?Definições de termos técnicos
Uma Central de operações e atendimento da Defesa Civil 
implantada no tocante a sua infraestrutura e equipamentos para 
alimentação de um sistema em um banco de dados integrados 
com diversas centrais setoriais e emergência da Cidade de São 
Paulo.

Detalhamento da Meta

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Segurança Urbana

Implantar a Central de Operações da Defesa Civil para a gestão 
de riscos e respostas a desastres

Objetivo 19. Aproximar a Prefeitura do cidadão, descentralizando 
e modernizando a gestão, aumentando a qualidade dos espaços 

e serviços e reduzindo o tempo de espera no atendimento

Articulação Territorial Associada

Texto da Meta 91 Objetivo Temático Associado

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 3. Gestão descentralizada, participativa e transparente
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Executiva de Comunicação

Implantar o Gabinete Digital, como instrumento de transparência e 
participação social

Objetivo 19. Aproximar a Prefeitura do cidadão, descentralizando e 
modernizando a gestão, aumentando a qualidade dos espaços e 

serviços e reduzindo o tempo de espera no atendimento

Articulação Territorial AssociadaSecretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 3. Gestão descentralizada, participativa e transparente

Observações
Portal na internet com quatro funcionalidades básicas: Agenda Colaborativa, Perguntas e Respostas da Prefeitura, Fórum de Discussão Pública via 
internet, com bate-papo nas redes sociais.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 92 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Gabinete Digital: Portal na internet que permite a participação do 
cidadão e interação direta com a equipe da Prefeitura.

O que vai ser entregue?

Portal na internet implantada com funcionalidades interativas.
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O SIG-SP está institucionalizado pelo Decreto nº 50.736/2009. O SIG gerido pela SMDU, envolverá informações disponibilizadas pelas secretarias e 
órgão externos, relacionados com atividades de expressão territorial. Será desenvolvido em padrões compatíveis com os sistemas livres e de 
mercado, aderentes à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), bem como à Open Geospatial Consortium (OGC).
Como sistema corporativo, produz e reproduz informação de maneira inteligente com o apoio das geotecnologias. No âmbito de SMDU e 
SPUrbanismo, produzirá um sistema integrado dos bancos de dados existentes, agregando a informação geográfica como componente de suas 
análises, seja em ambiente interno (módulo I de integração) ou externo (Infolocal).

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 93 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Sistema de Informação Geográfica (SIG): Conjunto de pessoas, 
organizações, dados, equipamentos e programas de coleta, 
processamento, análise e disseminação da informação geográfica.
Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE): Conjunto integrado de 
tecnologias; políticas; mecanismos e procedimentos de coordenação e 
monitoramento; padrões e acordos, necessário para facilitar e ordenar a 
geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a 
disseminação e o uso dos dados geoespaciais de origem federal, 
estadual, distrital e municipal.

O que vai ser entregue?

Sistema de Informação Geográfica implantado em plataforma web, 
disponível para consulta pelo público, bem como para produção pelo 
corpo técnico municipal e extramunicipal.

Secretaria e Unidade Responsável

Observações

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Implantar um Sistema de Informação Geográfica, com dados abertos e 
livre consulta pelo público

Objetivo 19. Aproximar a Prefeitura do cidadão, descentralizando e 
modernizando a gestão, aumentando a qualidade dos espaços e 

serviços e reduzindo o tempo de espera no atendimento

Articulação Territorial Associada

Eixo Temático 3. Gestão descentralizada, participativa e transparente
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Os Conselhos serão formados pelas seguintes secretarias/órgãos municipais: Desenvolvimento Econômico e Social; Igualdade Racial; 
Esporte, Lazer e Recreação; Políticas para Mulheres; Defesa do Consumidor; Transparência Pública e Combate à Corrupção; 
Comunicação.

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 94 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Conselhos: órgão colegiado envolvendo membros da sociedade 
civil e do governo para apoio à gestão de políticas públicas.

O que vai ser entregue?

Conselhos criados e atuando.

Observações

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Gabinete do Prefeito

Criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e mais 
6 novos Conselhos Temáticos

Objetivo 20. Promover a participação e o controle social na 
administração pública municipal

Articulação Territorial AssociadaSecretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 3. Gestão descentralizada, participativa e transparente



ficha de 
identidade
das metas

95

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Realizar 18 Conferências Municipais Temáticas Objetivo 20. Promover a participação e o controle social na 
administração pública municipal

Secretaria e Unidade Responsável

Texto da Meta 95

Articulação Territorial Associada

Eixo Temático 3. Gestão descentralizada, participativa e transparente

Grandes conferências temáticas realizadas, com participação direta da 
sociedade civil.

Objetivo Temático Associado

Observações

Cada conferência pressupõe minimante o seguinte conjunto de ações: elaboração de edital de convocação e regulamento, realizações de pré-
conferências regionais, mobilização da sociedade civil, definição de infra-estrutura, relatoria, publicização do relatório final com eleição de delegados, 
os quais devem ter garantidos recursos para participação nas conferências estaduais e na federal (se for o caso). 

O que vai ser entregue?
Detalhamento da Meta

Definições de termos técnicos

Conferências municipais: espaços de participação direta da sociedade 
civil para apresentação de proposições para formulação e  
acompanhamento de políticas públicas (controle social). Em geral são 
uma etapa prévia para a realização de conferências nas esferas estadual 
e federal.



ficha de 
identidade
das metas

96

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Criar Conselhos Participativos nas 32 Subprefeituras Objetivo 20. Promover a participação e o controle social na 
administração pública municipal

Articulação Territorial Associada

Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 3. Gestão descentralizada, participativa e transparente

Detalhamento da Meta

Texto da Meta 96 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Conselhos Participativos das Subprefeituras: são espaços 
institucionalizados de tomada de decisão e de controle social no que se 
refere às ações empreendidas pelos governos locais, seja no processo 
de elaboração, no processo de implantação, execução, seja no processo 
de avaliação e monitoramento.

O que vai ser entregue?

Os Conselhos de Representantes efetivados em cada subprefeitura.

Observações
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PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Texto da Meta 97 Objetivo Temático Associado

Detalhamento da Meta
Definições de termos técnicos O que vai ser entregue?

Implementar todos os Conselhos Gestores previstos em Lei Objetivo 20. Promover a participação e o controle social na administração 
pública municipal

Secretaria e Unidade Responsável

Eixo Temático 3. Gestão descentralizada, participativa e transparente

Articulação Territorial Associada

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania em conjunto com a 
Secretaria responsável pela área pertinente Reordenação da Fronteira Ambiental

Observações

Participação da população paulistana na gestão pública por meio de Conselhos Gestores, com enfoque na formulação de políticas públicas.

Conselhos Gestores: órgãos colegiados instituídos para fortalecer a 
participação popular e do poder local na formulação de políticas públicas.

Conselho gestor efetivado com participação, gerenciamento e fiscalização 
compartilhada.
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Eixo Temático 3. Gestão descentralizada, participativa e transparente

O que vai ser entregue?

Projetos de Lei apresentados à Câmara Municipal para revisão do Plano 
Diretor Estratégico.

Observações

ArticulaçãoTerritorial Associada

Associa-se a todas as articulações territoriais

Secretaria e Unidade Responsável

Definições de termos técnicos

Os projetos de lei serão construídos de forma participativa, mediante audiências públicas e outros instrumentos pertinentes ao processo de 
participação cidadã. 

Detalhamento da Meta

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Revisar o Plano Diretor Estratégico Objetivo 21. Revisar o marco regulatório do desenvolvimento urbano de 
forma participativa

Texto da Meta 98 Objetivo Temático Associado

Marco Regulatório: é o conjunto de instrumentos de planejamento e 
gestão urbana que serve para definir as diretrizes das políticas públicas e 
controlar o desenvolvimento da cidade.
Plano Diretor Estratégico: é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana do Município. Deve ordenar o 
cumprimento das funções sociais da cidade e das propriedades urbanas, 
integrar ao processo de planejamento municipal e orientar o plano 
plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual.
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Sera realizada a avaliação da lei vigente e proposição de projeto de lei de sua revisão por meio de um processo participativo envolvendo a sociedade 
e os diversos segmentos sociais. 

5. Detalhamento da Meta

Texto da Meta 99 Objetivo Temático Associado

Definições de termos técnicos

Marco Regulatório: é o conjunto de instrumentos de planejamento e 
gestão urbana que serve para definir as diretrizes das políticas públicas e 
controlar o desenvolvimento da cidade.
Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo: também conhecida 
como lei de zoneamento, trata das regras de quanto, como e onde 
podem ser construídas determinadas atividades no território municipal. É 
um instrumento que estabelece parâmetros objetivos para o 
cumprimento da função social da propriedade com base no que for 
estabelecido no Plano Diretor.

O que vai ser entregue?

Projeto de Lei apresentado à Câmara Municipal.

Secretaria e Unidade Responsável

Observações

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Revisar a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Objetivo 21. Revisar o marco regulatório do desenvolvimento urbano de 
forma participativa

Articulação Territorial Associada

Associa-se a todas as articulações territoriais

Eixo Temático 3. Gestão descentralizada, participativa e transparente
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Os projetos de lei serão construídos de forma participativa, mediante audiências públicas e outros instrumentos pertinentes. 

Detalhamento da Meta

PROGRAMA DE METAS 2013-2016

FICHA DE IDENTIDADE DA META

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Revisar os Planos Regionais Estratégicos Objetivo 21. Revisar o marco regulatório do desenvolvimento urbano de 
forma participativa

Texto da Meta 100 Objetivo Temático Associado

Marco Regulatório: é o conjunto de instrumentos de planejamento e 
gestão urbana que serve para definir as diretrizes das políticas públicas e 
controlar o desenvolvimento da cidade.
Plano Regional Estratégico: Instrumento de planejamento urbano 
baseado no Plano Diretor Estratégico com abrangência no território de 
cada subprefeitura do Município de São Paulo

Eixo Temático 3. Gestão descentralizada, participativa e transparente

O que vai ser entregue?

Projeto de Lei apresentados à Câmara Municipal para revisão dos 
Planos Regionais Estratégicos.

Observações

ArticulaçãoTerritorial Associada

Associa-se a todas as articulações territoriais

Secretaria e Unidade Responsável

Definições de termos técnicos


