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EIXOS TEMÁTICOS

METAS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS

A estrutura do Programa de Metas 2021-2024 foi organizada em forma de eixos temáticos, objetivos estratégicos, metas e 

iniciativas, na seguinte correspondência:

ESTRUTURA DO PROGRAMA

I

II

III

IV

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/programa_de_metas/programa_de_metas_20212024/

LINK PARA BAIXAR O PROGRAMA DE METAS 2021-2024



ESTRUTURA DO PROGRAMA

EIXOS TEMÁTICOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

METAS

INICIATIVAS

São os vetores de organização do PdM. Os eixos apresentam a visão de cidade para

o quadriênio 2021-2024, com base nos principais desafios enfrentados pela metrópole

hoje.

Onde queremos chegar: é o impacto vislumbrado a partir da implementação das

diferentes metas. Traduzem os propósitos de melhoria da qualidade de vida da

população e de transformação da cidade.

Como queremos chegar: são os desdobramentos dos Objetivos Estratégicos em

finalidades específicas. Estão diretamente relacionadas às atribuições da Prefeitura e
exprimem entregas e serviços tangíveis à cidade e à população. O indicador
associado a cada meta é o elemento central para medir o avanço e qualidade do

PdM e constitui unidade de medida diretamente correspondente à redação da meta.

O que faremos para chegar: atividades ou projetos que garantam a efetivação das

metas. Devem detalhar as entregas que contribuem diretamente para o cumprimento

das metas estabelecidas.



OS EIXOS TEMÁTICOS DO PROGRAMA DE METAS

SP JUSTA E INCLUSIVA

SP SEGURA E BEM CUIDADA

SP ÁGIL

SP INOVADORA E CRIATIVA

SP GLOBAL E SUSTENTÁVEL

SP EFICIENTE



Regionalização

• Nesta versão inicial do Programa de Metas 2021-2024 foram consideradas as entregas 

planejadas para toda a cidade de São Paulo;

• Após a realização das audiências públicas e a partir das contribuições apresentadas 

durante o ciclo participativo, será feito um trabalho interno de revisão, com foco 

em detalhar as entregas previstas para cada região do município;

• A versão final do Programa de Metas 2021-2024 (prevista para junho) contemplará os 

esforços de regionalização, detalhando, quando possível, os quantitativos e as principais 

entregas previstas para cada Subprefeitura.



Encaminhe suas propostas!

Identifique o tema, a Subprefeitura e insira quantas propostas quiser.

Propostas com horizonte de 

médio prazo:

o PdM 2021-2024 

o PPA 2022-2025

Propostas com horizonte de

curto prazo:

o PLOA 2022 / Orçamento 

Cidadão (incorporação à Lei 

Orçamentária do próximo 

ano).

Discuta! Participe! Contribua!

AS PROPOSTAS DEVEM SER INSERIDAS NA PLATAFORMA PARTICIPE+

(https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/).

https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/


Todas as metas que contribuam para a mitigação dos efeitos da 

pandemia de covid-19 e/ou para a retomada social e econômica 

do Município, distribuídas de maneira transversal pelos seis eixos 

norteadores do Programa de Metas 2021-2024, estão 

identificadas com o selo ao lado.

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE RETOMADA PÓS-PANDEMIA DE COVID 19



O PROGRAMA 

DE METAS02
2021 - 2024



Tem como premissa o entendimento de que a cidade é o 

primeiro espaço de pertencimento das pessoas que nascem 

e/ou escolhem São Paulo para viver. Busca a construção de 

uma cidade acolhedora de tal forma que as cidadãs e cidadãos 

“sintam-se em casa” em todos os espaços públicos que 

ocuparem e compartilharem; segura na preservação física e 

material das pessoas; amigável nos territórios e próxima na 

prestação de serviços.

SP SEGURA E 
BEM CUIDADA



Recuperar 20.000.000 de metros quadrados de

vias públicas utilizando recapeamento, micro 

pavimentação e manutenção de pavimento rígido.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir qualidade e segurança das vias públicas e da infraestrutura 

viária.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INICIATIVAS

A. Recuperar 20.000.000 de metros quadrados de vias públicas utilizando 

recapeamento, micro pavimentação e manutenção de pavimento rígido.

As ações de recapeamento na cidade 

de São Paulo utilizam sistemas 

digitais capazes de monitorar a 

qualidade das vias e identificar o 

serviço necessário a ser realizado, de 

acordo com o desgaste do asfalto. O 

recapeamento é o serviço de remoção 

do asfalto antigo na rua e aplicação de 

nova camada de asfalto em seu lugar, 

garantindo a qualidade da via e 

aumentando a vida útil da estrutura. 

Onde houver necessidade também é 

realizada reforma de guias e sarjetas. 

A micro pavimentação ocorre quando 

não há um desgaste extremo da via, 

sendo realizada a restauração 

(chamada micro fresagem) da camada 

mais superficial do asfalto, 

recuperando a alinhando a 

pavimentação da mesma. O pavimento 

rígido, por sua vez, consiste de piso 

de placas de concreto, sendo utilizado 

principalmente em túneis e ruas da 

região central de grande circulação. 

Sua manutenção é mais complexa e 

específica, diferindo do recapeamento 

e tapa buraco tradicional, realizados 

em vias de asfalto.

M  E  T  A

32

SP SEGURA E BEM CUIDADA



Reduzir o Tempo Médio de Atendimento do serviço 

de Tapa Buraco para 10 dias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir qualidade e segurança das vias públicas e da infraestrutura 

viária.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INICIATIVAS

A. Reduzir o Tempo Médio de Atendimento do serviço de Tapa Buraco para 10 dias.

O serviço de tapa buraco é realizado 

com a remoção do asfalto velho de 

toda a área ao redor do buraco, 

preenchendo-se então o local com 

asfalto novo. Esse serviço é medido 

por meio do tempo médio de 

atendimento (TMA) que afere em 

quanto tempo, em média, a Prefeitura 

realizou o serviço requerido, e devido 

à sazonalidade dos serviços de 

zeladoria da cidade, o indicador será 

apurado a partir da média anual do 

tempo de atendimento. 

O TMA será contabilizado 

considerando a média de dias 

transcorridos, desde a solicitação, de 

todos os pedidos concluídos nos 12 

meses anteriores ao mês de 

referência. Nesse indicador, não são 

contabilizadas a manutenção de 

buracos abertos por concessionárias. 

O TMA de março de 2021 é de 20 dias.

M  E  T  A

33

SP SEGURA E BEM CUIDADA



Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem 

asfalto.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir qualidade e segurança das vias públicas e da infraestrutura 

viária.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INICIATIVAS

A. Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto.

A pavimentação de ruas de terra 

regulares (oficiais) é realizada com 

uso de pedra britada ou resíduos da 

demolição de obras, seguida pela 

aplicação de camada de asfalto, 

conforme normas técnicas que 

regulam a pavimentação de ruas. 

Quando esses elementos ainda não 

existem na rua, a pavimentação 

também inclui a construção de guia, 

sarjeta, boca de lobo e galeria para 

drenagem de água das chuvas.

M  E  T  A

34

SP SEGURA E BEM CUIDADA



Realizar 160 obras de recuperação ou reforço em 

pontes, viadutos ou túneis.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir qualidade e segurança das vias públicas e da infraestrutura 

viária.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INICIATIVAS

A. Realizar inspeções especiais em pontes, viadutos e/ou túneis;

B. Realizar obras de manutenção e recuperação em pontes, viadutos e/ou túneis;

C. Realizar inspeções visuais em pontes, viadutos e/ou túneis. 

Uma “unidade estrutural” é uma 

estrutura independente, do ponto de 

vista da engenharia. Assim, um único 

viaduto, por exemplo, pode ser 

constituído de duas unidades 

estruturais: uma ponte no sentido 

centro-bairro, estruturalmente 

segregada de outra ponte no sentido 

bairro-centro.

M  E  T  A

35

SP SEGURA E BEM CUIDADA



Propõe medidas de aprimoramento do espaço viário urbano 

para a melhoria das condições de deslocamento da população, 

de forma que o uso dos diferentes modais seja acessível, 

confortável e seguro. A heterogeneidade dos territórios da 

cidade impõe o desafio de construir soluções inovadoras e 

inteligentes, adequadas às diferentes condicionantes regionais, 

e que permitam tanto a chegada nos diferentes destinos com 

eficiência, como a fruição e o convívio coletivo nos seus 

espaços públicos.

SP ÁGIL



Reduzir o índice de mortes no trânsito para 

4,5 por 100 mil habitantes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Atingir grau de excelência em segurança viária, com foco na diminuição 

do número de acidentes e de vítimas fatais no trânsito.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em dezembro de 2020, o valor do 

índice era de 6 por 100 mil 

habitantes.

INICIATIVAS

A. Implantar 10 projetos de redesenho urbano para promoção da segurança viária;

B. Conduzir campanhas de comunicação e ações de educação de trânsito anualmente;

C. Intervir em pontos críticos de mortes no trânsito em conjunto com as demais obras de intervenção no viário realizadas pela Prefeitura;

D. Garantir que 100% dos ônibus do sistema de transporte público municipal tenham adesivos indicando locais de pouca visibilidade (pontos 

cegos) para o condutor;

E. Intensificar a fiscalização eletrônica;

F. Implementar programa de renovação de semáforos em 16 vias com alto índice de mortes no trânsito;

G. Ampliar o serviço DSV Digital da Prefeitura, permitindo a solicitação de recursos de multas de trânsito em segunda instância (recursos à JARI), 

com vistas à redução do tempo transcorrido entre a prática da infração e a aplicação das penalidades de trânsito;

H. Regulamentar o uso de baú nos serviços de motofrete, com o objetivo de melhorar as condições de segurança de motociclistas;

I. Implantar 100 minirrotatórias, com o objetivo de induzir o desenvolvimento de menores velocidades pelos veículos;

J. Implantar 2.800 novas faixas de travessia para pedestres;

K. Enviar mensagens educativas quanto aos efeitos do excesso de velocidade aos motoristas que respeitam a velocidade regulamentada apenas 

nas proximidades dos equipamentos de fiscalização eletrônica;

L. Expandir o número de boxes para aumentar a segurança de motociclistas em semáforos;

M. Implementar programa de segurança que envolva ações concomitantes de aumento do tempo de travessia para os pedestres nos semáforos e 

intensificação da fiscalização de trânsito em 32 vias;

N. Implementar mecanismo de fiscalização para excesso de peso de cargas transportadas em caminhões;

O. Reduzir a velocidade máxima regulamentada de 50 Km/h para 40 Km/h em 24 vias.

M  E  T  A

37

SP ÁGIL



Realizar a manutenção de 1.500.000 metros 

quadrados de calçadas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Estimular a mobilidade ativa de maneira segura para a população, com 

prioridade para deslocamentos a pé e de bicicleta.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INICIATIVAS

A. Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas.

O Plano Emergencial de Calçadas 

(PEC - Decreto nº 58.845/2019), define 

as principais rotas a serem 

recuperadas pelo Município, com 

destaque para pontos públicos e 

privados de maior circulação de 

pedestres, próximos a comércios, 

locais de geração de emprego e de 

escolas e hospitais, além da 

integração com serviços de 

transporte público em todas as 

regiões da cidade. Os critérios 

utilizados para escolha das calçadas 

levaram em consideração as 

denúncias no SP156, densidade de 

viagens a pé e atendimento a 

equipamentos públicos. 

A construção ou reforma das 

calçadas que fazem parte das rotas 

atende às especificações definidas 

pelo Decreto nº 59.671/2020, 

garantindo acessibilidade e 

segurança nas áreas de passeio.

M  E  T  A

38

SP ÁGIL



Implantar 9 projetos de redesenho urbano para pedestres, 

com vistas à melhoria da caminhabilidade e segurança, em 

especial, das pessoas com deficiência, idosos e crianças.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Estimular a mobilidade ativa de maneira segura para a população, com 

prioridade para deslocamentos a pé e de bicicleta.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INICIATIVAS

A. Implantar 2 projetos de Rotas Escolares;

B. Implantar 2 projetos de Ruas Completas;

C. Implantar 5 projetos de Rotas Acessíveis para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida.

Estão previstos três tipos de projetos de 

redesenho urbano para pedestres:

● As Rotas Escolares constituem 

intervenções urbanas com foco na 

proteção de crianças em idade 

escolar, por meio de ações de 

moderação de tráfego, instalação 

de travessias para pedestres e 

adequações em calçadas que 

melhorem a experiência das 

crianças e cuidadores no trajeto 

casa-escola;

● As Ruas Completas, por sua vez, 

são projetos urbanísticos 

completos, com o objetivo de 

democratizar o uso do espaço 

urbano por todos os modos de 

transporte ativos e coletivos (em 

especial a pé, por bicicleta e por 

transporte público) e respeitando 

as vocações de cada região objeto 

das intervenções;

● As Rotas Acessíveis, por fim, 

abrangem requalificações de 

calçadas, instalação de pisos 

táteis, adequações de 

acessibilidade nas travessias, 

instalação de botoeiras sonoras 

nos semáforos, entre outras 

intervenções que facilitem o 

acesso por pessoas com 

deficiência ou mobilidade 

reduzida.

M  E  T  A

39

SP ÁGIL



Implantar 6 Territórios CEU.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Estimular a mobilidade ativa de maneira segura para a população, com 

prioridade para deslocamentos a pé e de bicicleta.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INICIATIVAS

A. Instituir mecanismo de participação em cada Território;

B. Elaborar Plano de intervenção urbano e integração dos serviços públicos;

C. Implementar o Plano (elaboração dos projetos específicos, realização de 

obras e instalação de equipamentos, implementação das ações de 

integração de políticas públicas);

D. Realizar o monitoramento de indicadores de forma permanente.

A criação dos Territórios CEU 

consiste na elaboração e 

implementação de planos de 

intervenção urbana de maneira 

participativa com a comunidade do 

entorno dos Centros Educacionais 

Unificados, tendo estes como 

unidade nuclear do desenvolvimento 

local. 

Cada plano de intervenção poderá 

contemplar as seguintes ações de 

acordo com a realidade do local: i) 

obras de alargamento de calçadas, 

acalmamento de tráfego e melhorias 

de iluminação; ii) Implantação de 

mobiliário urbano e ampliação da 

oferta de espaços lúdicos, em 

especial para a Primeira Infância; iii) 

redesenho urbano para melhoria das 

condições de convívio e lazer, 

integração de áreas verdes e 

recuperação de espaços 

degradados; iv) melhorias de micro 

drenagem de águas pluviais; v) 

ações de integração das políticas 

públicas no território.

M  E  T  A

40

SP ÁGIL



Implantar 300 quilômetros de estruturas 

cicloviárias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Estimular a mobilidade ativa de maneira segura para a população, com 

prioridade para deslocamentos a pé e de bicicleta.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INICIATIVAS

A. Implantar 300 quilômetros de estruturas cicloviárias

A expansão da malha cicloviária

ocorrerá principalmente pela 

implantação de ciclovias e 

ciclofaixas, No entanto, a alternativa 

das ciclorrotas também será 

considerada, especialmente em 

locais incompatíveis com os outros 

tipos de estrutura, de modo a 

possibilitar maior acesso, 

conectividade e facilidade de uso da 

rede.

M  E  T  A

41

SP ÁGIL



Implantar o Aquático - Sistema de Transporte 

Público Hidroviário, na represa Billings.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma 

segura, acessível e sustentável.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INICIATIVAS

A. Conduzir estudos econômico-financeiros de viabilidade do modelo.

B. Conduzir estudos técnicos de navegabilidade da represa e definir os modelos de 

embarcação mais adequados.

C. Revisar o contrato de concessão do serviço de transporte público para previsão da operação 

do transporte hidroviário.

D. Obter as licenças ambientais necessárias.

E. Executar as compensações ambientais necessárias.

F. Construir viário de acesso e corredores de ônibus para conectividade do transporte 

hidroviário à rede de transporte público por ônibus.

G. Construir atracadouros integrados a terminais de ônibus para embarque e desembarque na 

rede de transporte público hidroviário.

O Aquático será um sistema de 

transporte público por embarcações 

na represa Billings, integrado ao 

Bilhete Único. Associa-se à 

construção de atracadouros 

integrados a terminais de ônibus, 

viário de acesso e corredores de 

ônibus para conectividade à rede de 

transporte público.

M  E  T  A

42

SP ÁGIL



Implantar o BRT (Bus Rapid Transit) da Zona Leste.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma 

segura, acessível e sustentável.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INICIATIVAS

A. Elaborar projetos executivos e demais estudos.

B. Desapropriar terrenos particulares.

C. Executar as obras.

BRT (Bus Rapid Transit, ou Ônibus 

de Trânsito Rápido) é um corredor de 

ônibus de alta capacidade que 

proporciona serviço de transporte 

eficiente, seguro e confortável. O 

sistema opera de forma frequente, 

utilizando pistas exclusivas. O 

pagamento da tarifa é feito fora dos 

ônibus, em plataformas de embarque 

que ficam no mesmo nível dos 

veículos e são dispostas de maneira 

alinhada com o eixo central do 

corredor.

M E T A

43

SP ÁGIL



Implantar 40 quilômetros de novos 

corredores de ônibus.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma 

segura, acessível e sustentável.

INICIATIVAS

A. Corredor Itaquera - Líder.;

B. Corredor Celso Garcia;

C. Corredor Itaim - São Mateus;

D. Corredor Miguel Yunes;

E. Corredor Nossa Senhora do Sabará.

M  E  T  A

44

SP ÁGIL



Implantar 4 novos terminais de ônibus.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma 

segura, acessível e sustentável.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INICIATIVAS

A. Terminal Jardim Miriam;

B. Novo Terminal São Mateus;

C. Novo Terminal Itaquera;

D. Terminal Itaim.

Além dos terminais contabilizados 

para esta meta, há outros previstos 

na meta de implantação do Aquático 

- Sistema de Transporte Hidroviário 

na represa Billings.

M  E  T  A

45

SP ÁGIL



Implantar 50 quilômetros de faixas 

exclusivas de ônibus.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma 

segura, acessível e sustentável.

INICIATIVAS

A. Implantar 50 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus.

M  E  T  A

46

SP ÁGIL



Aumentar em 420 quilômetros a extensão de vias 

atendidas pelo Sistema Municipal de Ônibus.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma 

segura, acessível e sustentável.

INICIATIVAS

A. Aumentar em 420 quilômetros a extensão de vias atendidas pelo sistema 

de transporte público municipal por ônibus.

M  E  T  A

47

SP ÁGIL



Garantir que 100% dos ônibus da frota operacional estejam 

equipados com ar-condicionado, acesso à internet sem fio e 

tomadas USB para recarga de dispositivos móveis.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma 

segura, acessível e sustentável.

INICIATIVAS

A. Entregar 4.000 novos ônibus para a frota do transporte público municipal.

M  E  T  A
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Busca a criação de uma identidade global para a cidade enquanto 

ator ativo e comprometido com a preservação da Mata Atlântica e 

o desenvolvimento sustentável, por meio de ações práticas para a 

desaceleração das mudanças climáticas, como a redução da 

emissão de poluentes, a valorização de cadeias sustentáveis de 

produção e consumo e o firmamento de compromissos 

internacionais para a construção de um futuro próspero e saudável 

para as próximas gerações.

SP GLOBAL 
E SUSTENTÁVEL



Atingir 100% de cumprimento das metas individuais de 

redução da emissão de poluentes e gases de efeito estufa 

pela frota de ônibus do transporte público municipal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental do Município e 

promover a utilização sustentável do espaço público.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INICIATIVAS

A. Reduzir em 22% a emissão estimada de óxidos de nitrogênio pelo sistema 

de transporte público municipal;

B. Reduzir em 31,5% a emissão estimada de material particulado pelo 

sistema de transporte público municipal;

C. Reduzir em 10,5% a emissão estimada de dióxido de carbono pelo sistema 

de transporte público municipal;

D. Publicar 3 versões do inventário de emissões e remoções antrópicas de 

gases de efeito estufa;

E. Publicar relatórios técnicos anuais sobre a implementação do Plano de 

Ação Climática de São Paulo (PlanClima-SP);

As metas individuais para redução de 

emissão de poluentes e gases de 

efeito estufa pela frota de ônibus do 

transporte são fixadas pela Lei 

Municipal nº 14.933/2009 e referem-se 

a três principais itens, cujo valor base 

e meta de redução são os seguintes 

(considerando dezembro/2020):

● Óxidos de nitrogênio: 3.826 

toneladas, reduzir em 22%.

● Material particulado: 43.86 

toneladas, reduzir em 31,5%.

● Dióxido de carbono: 1.089.868 

toneladas, reduzir em 10,5%.

M  E  T  A
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