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Reduzir as desigualdades em uma cidade do tamanho e da complexidade de São Paulo não é tarefa
fácil.Compreenderagestãopública,emmeioàsconjunturaseconômicasepolíticasdenossotempo,
com a identificação das oportunidades e o enfrentamento das dificuldades, que se apresentaram ao
longodagestão,foiumdesafiocumprido.
OProgramadeMetas2013Ͳ2016reconheceuoslimitesdeseu horizontetemporalparafazerfrente
aum histórico de ações desordenadas e concentradoras sobre o território paulistano. Ao mesmo
tempo,propôsͲse a dar os primeiros passos no sentido da construção de um processo de
planejamentoparticipativo e transparente que apontasse os eixos de superação das desigualdades
sociais,econômicaseregionais.
O esforço de elaboração e execução do Programa de Metas 2013Ͳ2016 foi o de ir além da lista de
metas,apontouobjetivosestratégicos,eixosestruturantesearticulaçõesterritoriaissobreosquaisse
pretendealcançarresultadosefetivos.
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recortedeobjetivos,comautilizaçãoparaissodefiltrosapresentadosnapáginainicialdaplataforma.
Aoselecionar,porexemplo,otemaeducação,ousuário(a)podiavisualizaroconjuntodasmetasaele
relacionadaseseurespectivoandamento.
Cada meta, por sua vez, subdivideͲse em diversas entregas parciais, ou seja,produtos ou resultados
esperados,quesãochamadasdeprojetos.Comumalocalizaçãoparticular,podemservisualizadosem
um mapa. Isso nos levava ao outro possívelolhar sobre o Programa de Metas 2013Ͳ2016, o olhar
territorial.
Sabendo da importância do acompanhamento dos investimentos próximos àresidência e/ou ao
trabalho dos cidadãos, por meio da plataforma, era possível selecionar diretamente os projetospor
subprefeitura.Indicandoasubprefeituradesejada,eramapresentadastodasasmetaseasprevisões
deexecução,bemcomoosprojetosespecíficosjáidentificadosnaqueleterritório.

Tais objetivos, eixos e articulações, construídos em conjunto com a participação popular, são a
verdadeiraponteparaaconstruçãodeumprojetodecidademaishumanaeacolhedora.
A possibilidade de concretização deste projeto passou pela execução das metas, ações estratégicas
além das metas e também pelo contínuo acompanhamento desses aspectos estratégicos, pela
capacidadedeajustedepercursoe,principalmente,pelaapropriaçãodesteprojetopelapopulação.


AcompanhandooAndamentodasMetaseProjetos
Oacompanhamentodasmetaspodeserfeitodeduasmaneiras:
1. Acompanhamento por entregasde cada uma das metas. Isso é o mesmo queacompanhar o
númerodeprojetosconcluídosparacadaumadasmetas.Aoentrarnapáginadasmetas,esseplacar
geraldoandamentodasentregasaparecenoquadro“AndamentoQuantitativo”.




Apresentação
OProgramadeMetaséumaexigênciadaLeiOrgânicadoMunicípiodeSãoPaulodesde2008,anono
qual uma mobilização da sociedade civil conseguiu pressionar a Câmara Municipal a aprovara
obrigatoriedade do Programa de Metas. A partir daquele momento, todo prefeito eleito tem a
obrigaçãodeapresentar,ematé90diasapósasuaposse,umprogramaquedescrevaasprioridades
deseugoverno,comaexplicitaçãodasaçõesestratégicas,osindicadoreseasmetasquantitativaspara
cadaum dos setores da administração pública municipal. O Programa de Metas é, portanto, uma
maneirade o governo selar compromissos com a população em torno das principais iniciativas que
serãoimplementadasaolongodagestão.

Esse quadro “Andamento Quantitativo” apresentava o resumo dos projetos concluídose também o
statusdosdemaisprojetosquefaziampartedameta.Umaperguntaquepodesurgiré:mascomoestá
aimplementaçãodeumprojetoespecífico?Eosdemaisprojetosqueaindanãoestãoentregues,qual
o seu nível de avanço? Quanto já foi feito? Pararesponder a essas perguntas, foi criado, em debate
com os Conselhos e as entidades sociais que atuam com o Programa de Metas, um segundo
mecanismodeacompanhamentodasmetaseprojetos,oacompanhamentoporprocesso.
2.Acompanhamentoporprocessoparasabercomoestáoandamentogeraldameta,consideraͲseos
projetosjáconcluídosetudooquejáfoifeitonaquelesqueaindaestavamsendodesenvolvidos.Esta
forma de acompanhamento surgiu a partir de debates realizados com os Conselhos e as entidades
sociaisqueatuavamcomoProgramadeMetas.

Em março de 2013, a Prefeitura Municipal de São Paulo apresentou à população da cidade o
ProgramadeMetas.Apósaapresentaçãodessaproposta,foramrealizadas,nomêsdeabrildomesmo
ano,35audiênciaspúblicas,sendoumaemcadaSubprefeitura,trêsaudiênciaspúblicastemáticas–de
acordocomostrêseixostemáticosdoProgramadeMetas–eumageral,naCâmaradosVereadores
de São Paulo. Em conformidade com o compromisso da atual gestãocom a participação popular,
foram recebidas propostas por meio de falas e por escrito nas audiências,além de propostas por eͲ
mail. Todas as propostas foram sistematizadas, classificadas e passaram por avaliações sobrea
possibilidade de sua incorporação. O resultado deste processo foi consolidado na Versão
FinalParticipativadoProgramadeMetasdaCidadedeSãoPaulo2013Ͳ2016,lançadoemoutubrode
2013.


Em termos metodológicos, o caminho encontrado foi partir de objetivos estratégicos, aos quais
asmetas encontramͲse associadas, e organizar as referidas metas segundo eixos temáticos e
articulaçõesterritoriais. Os objetivos estratégicos traduzemͲse em indicadores que permitem
acompanharosefeitosesperadosdoProgramadeMetasnasituaçãoconcretadevidadapopulação.

Para garantir o acompanhamento por processo, foram estabelecidas oito categorias de classificação
dosprojetoscontidosemcadaumadas123metas.Sãoeles:

Ospesosparaessasfases,emcadacategoria,forampactuadosdaseguintemaneira:



Metodologia
Para que o Programa de Metas 2013Ͳ2016 pudesse ser acompanhado de formaqualificada pela
população, a Prefeitura Municipal de São Paulo disponibilizou um conjunto deinformações e
critériosdeavaliaçãoquejuntosformaramumaplataformademonitoramento,pormeiodositeͲ
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/metas/,quepodiaseracompanhadaeanalisadaapartirde
diferentesníveiseolhares,utilizandoconceitosdescritosaseguir.


OsNíveisdeAcompanhamento


O Programa de Metas 2013Ͳ2016 pôde ser acompanhado e analisado a partirde diferentes níveis e
olhares.Emprimeirolugar,as123metasforamagrupadasem20objetivosestratégicos,querefletem
as principais áreas de atuação da gestão pública. Assim,foi possível avaliar o andamento a partir do
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Esta classificação permitia a padronização de fases de execução para o conjuntodas metas que
apresentavam similaridades em seu processo de implementação. As fasesrepresentavam as etapas
percorridasporcadaumdosprojetos(oudecomoestavaaevoluçãodaofertadecadanovoserviçoou
benefício),quetornoumaisclaraesimplesatarefadeidentificarsuaevoluçãoaolongodotempo.
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MetodologiaAdotada

Como explicitado acima a Prefeitura de São Paulo permitiu que o acompanhamento realizado pela
populaçãofossefeitoportrêsmetodologias:Metasconcluídas,EntregaseProcessos.

Para dar transparência aos critérios de evolução de uma fase para outra, foramdefinidos eventos
específicosquemarcamoinícioeofimdecadaumadelas.
De modo a permitir uma avaliação comparativa do andamento de diferentes projetos,foram
atribuídos pesos (percentuais) para cada fase, com a indicação de quanto ela representaem
dificuldade e tempo de realização. Os pesos de cada fase foram disponibilizados por meio de um
gráficodeandamentodosprojetos,embaixodonomedafase.


Porentregas,temososeguinteretrato:


Duranteaexecução,osprojetospermaneceramporalgumtempoemcadafase.Assim,aplicaramͲse
os seguintes conceitos para as fases: Não Iniciada (no qual o valor do pesodaquela fase não é
computadonoandamentodoprojeto);EmAndamento(noqualapenasmetadedovalordopesoda
fase é computado no andamento do projeto); e Concluída (casoem que o valor do peso da fase é
integralmentecomputadonoandamentodoprojeto).
Apartirdasomadasfases,tinhaͲseoandamentodecadaprojeto,queétotalizadoedisponibilizadona
página principal da meta.Para saber como está o andamento da meta por essa metodologia de
processo, bastavasomar os percentuais de cada um dos projetos que fazem parte daquela meta e
dividir pelototal de projetos. É esse valor de avanço geral da meta que aparece nos gráficos
circularesapresentadosnasfichasdecadauma.

O critério mais adequado para o acompanhamento de qualquer ação de governo e em especial o
ProgramadeMetaséametodologiaporprocesso.
Ametodologiaporprocessopermitequeocidadãoentendacomoaadministraçãopúblicafuncionae,
entendendo seu funcionamento, possibilita uma interação efetiva, com menor assimetria de
informaçãoentresociedadeegoverno.
Aliás,umdosdesafiosenfrentadosporessagestãofoiradicalizarumapolíticadetransparênciaativa
ao disponibilizar desde contratos assinados por toda a administração até dados do IPTU e áreas
públicascedidasoquepermitiuqueapopulaçãopudessecompreenderosmeandrosdaadministração
pública e seus desafios. Compreensão fundamental para a apropriação por parte da sociedade para
efetivaparticipaçãonosrumosfuturosdacidade.
Por exemplo, é fundamental compreender que a meta de construir três hospitais (a mais de uma
décadaqueacidadenãoconstruíaumdesdesuasfundações)nãopodeserlidasimplesmentecomo
nãocumprida,umavezqueohospitalfoientregue,eosoutros2estãoemobras(odeParelheirosem
fasefinaldeacabamento).


Reconhecerocumprimentoparcialdasmetaspermitequeasgestõeseleitasrealizemcompromissos
maisambiciososemseusProgramasdeMetas.
No caso da atual gestão e considerando os cumprimentos parciais das metas, o Programa de Metas
atingiu 82,3% de cumprimento, tendo apenas 15 metas abaixo de 50% de cumprimento, conforme
tabelaaseguir:


Háumaexceção.Paraacategoria“NovoServiçoouBenefício”,aapuraçãoerafeitacomamediçãode
quanto a soma de novos benefícios e/ou serviços representava sobre o total da meta– e a
apresentação,ainda,degráficosetabelasqueindicamaevoluçãodoatendimentoaolongodotempo
e/oudistribuídonas32Subprefeituras.
Cadametapodiaterprojetosclassificadosemumoumaistipos,sendoqueocritérioparaasomafinal
eraomesmo.Osprojetostambémpodiamterpesosdiferentes,considerandoograudedificuldadee
benefício esperado de sua realização. Por exemplo, para a realizaçãoda Meta 69 – Desenvolver
campanhadeconscientizaçãosobreaviolênciacontraapessoaidosa,foramplanejadasarealizaçãode
seminários de conscientização e campanhas publicitárias anuais.Considerando o alcance das
campanhaseseucustorelativo,optouͲseporatribuiraelasumpesode70%nacomposiçãogeralda
meta,deixandoosoutros30%paraosseminários.



Opesodoprojetoparaototaldametaestavaindicadonapáginadecadaumdeles.

Do contrário, a cidade corre o risco de ter futuros Programas de Metas tímidos, pautados não pela
necessidade de transformação da realidade, mas, principalmente, pelas condições de segurança de
execução ao fim de um mandato. Se isto ocorrer, entendemos que a ferramenta criada perderá seu
principalobjetivo,detentarmaterializarastransformaçõesvocalizadaspelosprocessoseleitorais.


AndamentoQualitativo
Alémdeindicarostatusdecadaprojetoedecadametaapartirdecritériosobjetivosepadronizados,
aplataformadisponibilizavainformaçõesdescritivas,ovalordeinvestimentoealocalizaçãogeográfica
doequipamento,benefícioouserviçonacidade,quandoaplicável.

QuadroGeral
QuandoolhamosparaoProgramadeMetasesuaestrutura,observaͲseaseguinteexecuçãoporeixo:

A ferramenta de monitoramento do Programa de Metas 2013Ͳ2016 permitiu tambémque cada
usuário(a)pudesseapontarasmetasquemaislheinteressamparareceberatualizaçõesperiódicas.

SelosdeTransversalidade
UmacidadequeapresentamúltiplosdesafiosprecisadeumagestãopreparadaparasuperáͲlos,capaz
dearticularaspolíticaspúblicastransversaiseatuarconjuntamenteparaoalcancedosobjetivos.Na
gestãomunicipal,muitossãoosplanoseosprogramasquerequeremaatuaçãodediversassecretarias
e órgãos públicos para promover a garantia dedireitos e o bemͲestar da população. Para que essa
integraçãopossaservistaeacompanhada,aplataformadesenvolveuosselosdetransversalidade.


Quantoaosobjetivos,temͲseoseguintequadro:

Os selos indicavam metas em que há alto grau de interação entre o seu andamento – ede seus
projetos–eapromoçãodebenefíciosparapolíticasestruturantes.Visualizaroselopermitiaidentificar
uma meta que, além de atender ao objeto específico para o qual foidestinada, também interferia
positivamenteemoutra(s)política(s)municipais.

Osseloseram:


EssesresultadossomamͲsecomagestãosaneadoradagestãofinanceiradaprefeituraque,juntocom
a revisão dos principais marcos regulatórios da cidade (Plano Diretor, diversos Planos Municipais
setoriais,dentreoutros),consolidamumsólidoplanejamentodelongoprazoparaSãoPaulo.
A renegociação da dívida de São Paulo, assinada em fevereiro de 2016, tornou o nível de Dívida
ConsolidadaLíquidadoMunicípiodeSãoPauloemcercade79,7%daReceitaCorrenteLíquida,ante
182,3% ao final de 2015. Uma redução de mais R$ 47,9 bilhões de reais, que permitiu que a cidade
inclusiveadquirisseratingdeinvestimentosdeagenciasinternacionais.Ográficoabaixodemonstraa
importânciadestanegociaçãoparaofuturodacidade.
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AMeta2foiexecutadaem376%ͲMetaestáSuperada
META2ͲBeneficiar228milnovasfamíliascomoProgramaBolsaFamília
RelatodaMeta2
Foram856.329novasfamíliasbeneficiadaspeloBolsaFamílianacidadedesdejaneirode2013.
OProgramaBolsaFamíliaintegraoPlanoBrasilsemMisériadoGovernoFederaleseufinanciamentoérealizado
peloMinistériodoDesenvolvimentoSocialeCombateàFome.
Para calcular o total de novas famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, utilizaͲse a metodologia de
concessãoacumulada,tendocomoreferênciaomarcozero(janeirode2013)esubtraindoosdemaisperíodos
delevantamentodainformação.Paraototaldefamíliasincluídas,somaͲseosincrementos.
ASecretariaMunicipaldeAssistênciaeDesenvolvimentoSocialfeztodaamobilizaçãonecessáriaeexecutouo
cadastramento que viabilizou o pagamento dosbenefíciosdo Programa Bolsa Família (articulação com outras
Secretariaseagentes,capacitações,divulgaçõesetc).



Definiçãodetermostécnicosparaameta

Aomesmotempo,foinosúltimosquatroanosqueSãoPauloconseguiu,pelaprimeiraveznahistória
recente efetivar o pagamento de precatórios em índices acima do estipulado pela Constituição em
cercadeR$560milhões,comoenfrentamentodohistóricoestoquedeprecatóriosdamunicipalidade,
conformeobservamosnográficoabaixo.

Programa Bolsa Família: O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em
situaçãodepobrezaedeextremapobrezaemtodooPaís.OBolsaFamíliaintegraoPlanoBrasilSemMiséria(BSM).Linhadaextrema
Pobreza:rendafamiliarpercapitainferioraR$70mensais.Linhadapobreza:rendafamiliarpercapitaentreR$70eR$140mensais.

AMeta3foiexecutadaem24%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META3ͲImplantar60CentrosdeReferênciadaAssistênciaSocialͲCRAS
RelatodaMeta3
5 novos CRAS entregues: Campo Limpo (CRAS Vila Andrade), Itaim Paulista (CRAS Itaim Paulista II), Cidade
Ademar(CRASͲCidadeAdemarII)eM’BoiMirim(CrasJd.ÂngelaIeCrasJd.SãoLuiz).
Foi homologado o concurso e 100 Assistentes Sociais foram chamados para viabilizar o funcionamento das
novasunidades.
OsCRASserãoconstruídosouadaptadosemimóveisalugadosoucedidos.Elesserãodotadosdeestruturafísica
comgarantiadeacessibilidade,estruturaadministrativaerecursoshumanos,ecadaunidadeteráacapacidade
dereferenciaraté5milfamílias.
Hoje falta de equipe na Secretaria, devido ao aumento das aposentadorias, mesmo tendo sido realizado
concursoenomeados100servidores.
Definiçãodetermostécnicosparaameta



Centro de Referência de Assistência Social Ͳ CRAS: unidade estatal de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social Ͳ
SUAS,quetemoobjetivodeasseguraraproteçãointegralàfamíliasemsituaçãodevulnerabilidadesocial.

E foi exatamente nesse período que enfrentamos uma forte recessão econômica com avanço
inflacionário, além de contratempos imprevisíveis na perspectiva de 2013, quando da elaboração do

ProgramadeMetasquepodemosexemplificarcomocongelamentodatarifadeônibuseosuspensão
porumanodoreajustedoIPTU.Mesmoassim,foinessemesmoperíodoquetivemosomaiorciclode
investimento da história recente de São Paulo tendo sido investido na cidade R$ 17,52 bilhões
conformedemonstraográficoabaixocomvalorescorrigidospeloIPCA.

AMeta4foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META4ͲImplantar7CentrosdeReferênciaEspecializadosdaAssistênciaSocialͲCREAS
RelatodaMeta4
7 unidades entreguesnas subprefeiturasdePinheiros,Butantã, Cidade Tiradentes,Vila Prudente, São Miguel,
ErmelinoMatarazzoeGuaianases.
Foi realizado e homologado um Concurso Público para contratação de 100 Assistentes Sociais , que já foram
chamadosecapacitadosparaviabilizarofuncionamentodasnovasunidades.
OsCREASforamconstruídosouadaptadosemimóveisalugadosoucedidos.Elestemestruturafísicaadequada
para acolher e garantir o atendimento e condições de privacidade, sigilo e dignidade (recepção, sala de
atendimentoindividualeemgrupo,salaparaadministração,banheiros,copa,espaçoexterno,almoxarifado).A
capacidadedeatendimentoédeaproximadamente80famílias/indivíduosmêsporunidade.


Definiçãodetermostécnicosparaameta
Centro de Referência Especializado de Assistência Social Ͳ CREAS: unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e
continuadosafamíliaseindivíduosemsituaçãodeameaçaouviolaçãodedireitos(violênciafísica,psicológica,sexual,tráficodepessoas,
cumprimentodemedidassocioeducativasemmeioaberto,dentreoutros).


Antesdepassarmosparaobalançopormeta,incluindoasrealizaçõesrealizadasparaalémdasmetas,
éoportunofrisarqueestebalançonãocontempla,obviamente,todasasações,programaseatividades
empreendidasnosúltimosquatroanos,masdialogademaneirasetorialerecortadacomaproposta
doProgramadeMetas.Assim,osbalançossetoriaispreparadospelamaioriadaspastasdevesempre
serconsultadoparaumaanálisemaisdetalhadadagestão.

AMeta5foiexecutadaem54%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 5 Ͳ Garantir 100.000 vagas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC)
RelatodaMeta5
São54.101vagase38.167matrículasefetivadasem2013e2015.


EIXO1:COMPROMISSOCOMOSDIREITOSSOCIAISECIVIS

Objetivo1:SuperaraExtremaPobrezanaCidadedeSãoPaulo,
elevandoarenda,promovendoainclusãoprodutivaeo
acessoaosserviçospúblicos
AMeta1foiexecutadaem236%ͲMetaestáSuperada
META 1 Ͳ Inserir aproximadamente 280 mil famílias com renda de até meio salário mínimo no
CadastroÚnicoparaatingir773milfamíliascadastradas
RelatodaMeta1
Foram661.055novasfamíliasinseridasnoCadastroÚnicodesdejaneirode2013.
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social lançou o Atlas Socioassistencial da Cidade de
SãoPauloquepodeserconsultadoonlinenositedaSecretaria.
350 entrevistadores foram contratados em novembro de 2013 para a realização dos novos cadastros. 200
AgentesdeSaúdee22AgentesdeGestãodePoliticasPúblicasdeUnidadesBásicasdeSaúde(UBS)capacitados
comoentrevistadoresparaarealizaçãodenovoscadastros.
Segundo orientaçõestécnicasdaSecretariaNacionaldeRendaeCidadania,nº488de15deJaneirode2014,
estãocontabilizadoscomosupraregionaisos casosdecadastrosdesatualizadoshámaisdequatroanos,para
garantirasériehistórica.
HouveumaprioridadeparaaimplementaçãodasaçõesnasSubprefeiturascommaiorconcentraçãodefamílias
emsituaçãodeextremapobrezaepobreza,comumabuscaativaapoiadapelasáreasdeinterfaceesociedade
civil,disponibilizandoosespaçospúblicoseequipamentosmunicipaisparaaçõescadastrais.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
CadastroÚnicoparaProgramasSociaisdoGovernoFederal(CadastroÚnico):éuminstrumentoqueidentificaecaracterizaasfamíliasde
baixarenda(rendamensaldeatémeiosaláriomínimoporpessoaourendamensaltotaldeatétrêssaláriosmínimos).Eleéutilizadopor
maisde15programassociaisdoGovernoFederal,comooBolsaFamília,MinhaCasaMinhaVida,PRONATEC,TarifaSocialdeEnergia
Elétrica,BrasilCarinhoso,etc.BuscaAtiva:estratégiadoPlanoBrasilSemMisériaquetemcomoobjetivolevaroEstadoaocidadão,sem
esperarqueaspessoasmaispobrescheguematéopoderpúblico.UmdosgrandesdesafiosdoBrasilSemMisériaéalcançaraquelesque
nãoacessamosserviçospúblicosevivemforadequalquerrededeproteçãosocial.

De2015a2016,aSDTEefetivouatravésdosCATe’s,588matrículasreferentesaCursosofertadospeloSistema
S,pelasETECs,pelaFundaçãoPaulistanaepeloInstitutoFederaldoSuldeMinasGerais.
ASDTEenviounodia21demarçode2016oFormuláriodeDemandaIdentificadadoPronatecSãoPaulo2016
paraoMinistériodoTrabalhocomapropostade109cursos,paraoMapadeDemandaIdentificadadoMEC,
totalizando16.340vagasparaomunicípiodeSãoPauloaseremofertadosem2016.
Foram 3067 vagas homologadas para 2015, sendo: 1617 IFͲSP; 536 FUNDAÇÃO PAULISTANA; 465 SENAC; 349
CentroPaulaSouza/ETECs;e100SENAT.
Emabrilde2014foiinstituídooComitêGestorIntersecretarialdoPRONATEC.
FundaçãoPaulistanadeEducação,TecnologiaeCultura,ofertantepúblicamunicipaldoscursosdoPRONATEC,
ficouvinculadaàSecretariaMunicipaldoDesenvolvimento,TrabalhoeEmpreendedorismo
PublicoͲalvo:Beneficiários dosprogramas de transferência derenda, alunosde Educação deJovense Adultos
(EJA)inscritosnoCadastroÚnicoebeneficiáriosdoSeguroDesemprego.UmGrupodeTrabalhointersecretarial
definirá diretrizes de execução levando em conta as necessidades específicas de populações mais vulneráveis
como:juventude(observandooscritériosdeterritóriosprioritáriosdoPlanoJuventudeViva,descritoemmeta
específicasobreotema),mulheresvítimasdeviolência,negros,índios,transsexuais,populaçãoderuaepessoas
comdeficiência.Oplanejamentojáprevê4.000vagasparafamíliasemsituaçãoderua,conformeexplicadoem
metaespecíficasobreotema.
Dificuldades:Areduçãodaofertadevagaspelogovernofederal,emdecorrênciadacriseorçamentária,reduziu
ointeressedasinsituiçõesofertantesdevidoaatrasosnospagamentos.Alémdisso,houvealtataxadeevasãoe
concentraçãodaofertadevagasnaregiãocentral(instituiçõesdosistemaS),dificultandoacesso.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
PRONATEC:ProgramaNacionaldeAcessoaoEnsinoTécnicoeEmpregocriadopeloGovernoFederal,em2011,comoobjetivodeampliar
aofertadecursosdeeducaçãoprofissionaletecnológica.

AMeta6foiexecutadaem102%ͲMetaestáSuperada
META6ͲFormalizaraproximadamente22.500microempreendedoresindividuais
RelatodaMeta6
São23.445MicroempreendedoresIndividuais(MEI)formalizadosdejaneirode2013atéomomento.
É importante destacar a atuação da ADE SAMPA, juntamente com o MEI móvel, na estratégia de
desenvolvimentolocalparaaformalizaçãodemicroempreendedores.
Desde2013osCATe’soferecemaocidadãooserviçodeformalizaçãocomoMEI,efetuadoatravésdoPortaldo
Empreendedor.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 31 de dezembro de 2016 às 02:21:02.
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Foram5.825formalizaçõesem2013,5.706em2014e7.208em2015e4.160atéjulhode2016.
A2ªSemanadoTrabalho,EmpregoeRenda,realizadanoValedoAnhangabaúentreosdias7a13denovembro
de 2015, proporcionou 464 atendimentos aos microempreendedores individuais e interessados, mediante
oficinas,orientaçãotécnicaeformalizações.
OCentrodeApoioaoTrabalho(CAT)realizousobretudoatendimentosrelacionadosàintermediaçãodemãode
obra.Porém,dentrodaperspectivadegeraçãoderenda,aformalizaçãodemicroempreendedoresindividuais
seconfiguraemumanovamodalidadedeformalizaçãodeagenteseconômicos,direcionadaaostrabalhadores
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 nos CAT. O público atendido
prioritariamentenessesespaçosrefereͲseàqueleconsideradodealtavulnerabilidade.Foramdefinidasdiretrizes
específicas para definição de públicoͲalvo, levando em conta recortes de gênero, juventude, étnicoͲracial e
pessoascomdeficiência.

São Paulo, 61 (246) – Suplemento – 5

serviços disponíveis na comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de
formaparticipativaecoletiva,afimdeasseguraraautonomiadosusuários,conformeperfis.Serão12serviços
paraatendimentoàsfamílias,8paraatendimentoaadultosdeambosossexose2paracarroceiros.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Serviço de Acolhimento Institucional: acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com
vínculosfamiliaresrompidosoufragilizados,afimdegarantirproteçãointegral.Aorganizaçãodoserviçodeverágarantirprivacidade,o
respeitoaoscostumes,àstradiçõeseàdiversidadede:ciclosdevida,arranjos,raça/etnia,gêneroeorientaçãosexual.

AMeta11foiexecutadaem117%ͲMetaestáSuperada
META11ͲImplantar12novosConsultóriosnaRuacomtratamentosodontológicoserelacionados
aoabusodeálcooleoutrasdrogas
RelatodaMeta11

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Microempreendedor Individual (MEI): é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. É
necessáriofaturarnomáximoatéR$60milporanoenãoterparticipaçãoemoutraempresacomosóciooutitular.OMEItambémpode
terumempregadocontratadoquerecebaosaláriomínimoouopisodacategoria.

AMeta7foiexecutadaem54%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META7ͲAmpliarem20milonúmerodematrículasnaEducaçãodeJovenseAdultoseimplantar3
novosCentrosIntegrados(CIEJA)
RelatodaMeta7
Atéomomentoforamcriadas253turmasdeEducaçãodeJovenseAdultosnaCidadedeSãoPaulo.
De janeiro de 2013 até o momento houve um aumento de 8.267 vagas oferecidas na Educação de Jovens e
Adultos. RessaltaͲse que esta modalidade de ensino enfrenta flutuações nas matrículas devido as suas
especificidades.
Por primeiro, cumpre esclarecer que há grande variação mensal do número de vagas criadas, bem como no
númerodematrículasefetuadas.TalsituaçãosedáporcontadasespecificidadesdamodalidadedeensinoEJAͲ
MOVA,asaber:agrandeocorrênciadedesistências,ocasionadasporfaixaetária,dificuldadesdecompatibilizar
estudoeemprego,dentreoutrosfatores.
Nessaesteira,épossívelobservarquehámesesemqueasofertasdevagasematrículascrescem,aexemplodo
queéobservávelnosdadosreferentesaosmesesdeagostoeoutubro.Emoutrosperíodosdoano,osnúmeros
costumamcair.
Assim,adependerdomêsdereferênciautilizadocomobaseparaocálculodonúmerodevagascriadasnoano,
oresultadofinalpodeapresentarvariações.Hádesediferenciar,ainda,osdadosrelativosàofertadevagasdos
dadosrelativosàsmatrículasefetuadas.

Estáemelaboraçãoumapropostadereorientaçãocurricularquearticuleaeducaçãoescolarcomomundodo
trabalho, da cultura e a pratica social, bem como os diferentes atendimentos oferecidos na modalidade EJA:
Noturno,modular,CIEJA,CMCTeMOVA.OcustodametaapresentadorefereͲseàinstalaçãodos3novosCIEJAs
eocustodas20milnovasvagasnoperíodode1ano.
Apesar do número de 250 mil analfabetos em 2016 (estimativa CENSO) a Secretaria de Educação tem hoje a
demandacadastradacompletamenteatendida.Nãohámobilizaçãodejovenseadultosnabuscadevagas.Há
necessidadedebuscaativaecampanhasdeincentivo/mobilização.Aimplantaçãodo3CIEJAtemumcustoem
torno de 5 ou 6 milhões de custeio, e devido à falta de demanda já citada, a secretaria prefere priorizar o
investimentodorecursoemoutrasações.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
EJA:EducaçãodeJovenseAdultosCIEJA:CentroIntegradodeEducaçãodeJovenseAdultosMOVA:MovimentodeAlfabetizaçãoCMCT:
CentroMunicipaldeCapacitaçãoeTreinamento

AMeta8foiexecutadaem85%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação

Metasuperada:14consultóriosentregues,16.6%amaisqueoprevisto,alémdos4emfuncionamento.
Asunidadesforamentreguesnosdistritos:BarraFunda,BelaVista,Belém,Brás,Lapa,Mooca,Pari,Pinheiros,
República(2),SantaCecília(5),SantanaeSé(2).
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Consultório na rua: equipes de saúde móveis para atender à população em situação de risco e vulnerabilidade social, principalmente
criançaseadolescenteseusuáriosdeálcooleoutrasdrogas.

AMeta12foiexecutadaem64%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META12ͲPromoveraçõesparaainclusãosocialeeconômicadapopulaçãoemsituaçãoderua
RelatodaMeta12
ProgramaDeBraçosAbertosrealiza,atualmente,oatendimentoa501pessoas,sendoque320trabalhamem
atividades de varrição e Fábrica Verde, 22 pessoas trabalham em emprego formal e 42 retornaram para seus
familiares.
Pesquisaparticipativa,emparceriacomInstitutoSur,foientregueesubsidiaaconstruçãodoPlanoMunicipalda
PolíticaparaPopulaçãoemSituaçãodeRua,juntoaoComitêPopRua.
ConvêniocomOrganizaçãoAuxílioFraternoparapromoçãoereflexãodosdireitoshumanosjuntoàpopulação
emsituaçãoderuaerepresentantesdarededeproteçãoespecial.
Implementaçãodeoutros2projetosdeinclusãosocialeeconômicadaPopRua:parceriacomCEDECAInterlagos
pararealizaçãodeoficinasdedireitoshumanosecidadanianocentrodeacolhidaZakiNarchi;parceriacomo
CIEEparaformaçãocomplementarvisandoàinserçãodaPopRuanomercadodetrabalho.
Até o momento já foram disponibilizadas 1.430 vagas para cursos de formação específicos à população em
situaçãoderua.AsvagassãoofertadasparacursosdecapacitaçãoprofissionaldoPRONATEC,emparceriacom
SENAI,emcursosdegratuidadecomSENAC,e
Apolíticadegarantiadedireitosdapopulaçãoemsituaçãoderuaserátratadacomoumadasprioridadesda
gestão na ótica da garantia de direitos humanos. Para isso, foi criada no âmbito da Secretaria de Direitos
Humanos e Cidadania a Coordenação de Políticas para População em Situação de Rua que tem por objetivo
articularagestãotransversaldasaçõespúblicasvoltadasaestacomunidade,pautadanaampliaçãododiálogo
comorganizaçõesdasociedadecivilemovimentossociais.Assim,anecessidadedacriaçãodeumcolegiado,o
ComitêIntersetorialdaPolíticaMunicipalparaaPopulaçãoemSituaçãodeRua(ComitêPopRua)paracontribuir
na criaçãodo Plano Municipal destapolíticas com ênfase napromoção da cidadania,norespeitodosdireitos
humanos, combate a todas as formas dediscriminação e preconceito e à valorização da diversidade. O Plano
Municipal da Política da População em Situação de Rua e seu conjunto integrado de ações e entregas serão
monitoradosporesseComitêIntersetorial,criadopeloDecreton.53.795/2013.Nocustototaldessametanão
estão incluídos os dados de custo das Unidades Habitacionais e das vagas do PRONATEC. Tais custos estão
incorporadosnasfichasespecíficasdecadaumadessasmetas.

META 8 Ͳ Implantar 5 Centros de Referência Especializados para a população em situação de rua
(CentrosPOP)

A meta também previa 2 mil unidades habitacionais para a população em situação de rua. Porém, a lei não
permite que unidades habitacionais sejam garantidas exclusivamente para um grupo social, mas somente
priorizadas no Cadastro Social da Habitação. Dessa forma, foram criados critérios de priorização no cadastro
social da habitação que favoreciam essa população, mas mudança na legislação federal tirou o direito das
cidadesdeelegeremseuspróprioscritérios.

RelatodaMeta8

Definiçãodetermostécnicosparaameta

4unidadesentreguesparaatendimentoàpopulaçãoemsituaçãoderuaeemfuncionamento:1unidadenaVila
Maria/VilaGuilherme,1emSantana/Tucuruvi,1SantoAmaroe1naMooca.
OsCentrosPopRuafazempartedoPlanoMunicipaldaPolíticadaPopulaçãoemSituaçãodeRua.Oconjunto
integradodeaçõeseentregasdessePlano,incluindoaimplantaçãodos5CentrosPopRuaserãomonitorados
peloComitêIntersetorialcriadopeloDecreton.53.795/2013.
AsunidadesVilaMarianaestáemprocessodelocaçãoeaunidadeSantoAmaroestáemobras.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
População em situação de rua: grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares
interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas
degradadascomoespaçodemoradiaedesustento,deformatemporáriaoupermanente,bemcomoasunidadesdeacolhimentopara
pernoitetemporáriooucomomoradiaprovisória(definiçãodadapeloDecretoPresidencialnº7053/2009).CentrosPopRua:Centrode
Referência Especializado com rede de atendimento socioassistencial voltado àpopulação adulta, oferecendo: abordagens sistemáticas
nasruaseencaminhamentosparaosnúcleosdeserviçosdeconvivênciaecentrosdeacolhida.

AMeta9foiexecutadaem150%ͲMetaestáConcluída
META9ͲImplantar2restaurantescomunitários
RelatodaMeta9
AsunidadesdaMoócaeSéestãoemfuncionamento.
Aimplantaçãodosrestaurantescomunitáriosvisagarantirsegurançaalimentaràpopulaçãoemsituaçãoderua
efazpartedoPlanoMunicipaldaPolíticadaPopulaçãoemSituaçãodeRua.Essaação,assimcomooconjunto
integrado de ações e entregas do Plano é monitorada pelo Comitê Intersetorial criado pelo Decreto n.
53.795/2013.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Restaurantecomunitário:temafinalidadedeservirrefeiçõesadequadasparapessoasadultasemsituaçãoderuadeformacontinuada.
Deveráoferecerrefeiçõesprontas,saudáveisedequalidade.Comatendimentoprioritárioaosgruposdapopulaçãoqueseencontram
emsituaçãodeinsegurançaalimentarcontribuiparaamelhoriadasaúdeequalidadedevida.

AMeta10foiexecutadaem105%ͲMetaestáSuperada
META10ͲImplantar22ServiçosdeAcolhimentoInstitucionalàpopulaçãoemsituaçãoderua
RelatodaMeta10
23 unidadesdeAcolhimentoentreguesemdiferentesmodalidades,nasseguintes subprefeituras:1naCapela
doSocorro,1naCasaVerde/Cachoeirinha,6naMoóca,2naPenha,6naSé,2emSantana/Tucuruvi,1emSão
MiguelPaulistae3naVilaMaria/VilaGui
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) expõe os resultados do Censo da
PopulaçãoemSituaçãodeRua2015emseusite,nocampodePesquisadoObservatórioSocial.
AimplantaçãodosserviçosdeacolhimentocompõeoPlanoMunicipaldaPolíticadaPopulaçãoemSituaçãode
RuaeémonitoradoemconjuntocomasdemaisaçõesdoPlanopeloComitêIntersetorialcriadopeloDecreton.
53.795/2013,emconsonânciacomaPoliticaNacionaldePopulaçãodeRua.Oatendimentoprestadodeveser
personalizadoeempequenosgruposefavoreceroconvíviofamiliarecomunitário,bemcomoautilizaçãode

Populaçãoemsituaçãoderua:ConsideraͲsepopulaçãoemsituaçãoderuaogrupopopulacionalheterogêneoquepossuiemcomuma
pobrezaextrema,osvínculosfamiliaresinterrompidosoufragilizadoseainexistênciademoradiaconvencionalregular,equeutilizaos
logradourospúblicoseasáreasdegradadascomoespaçodemoradiaedesustento,deformatemporáriaoupermanente,bemcomoas
unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória" (definição dada pelo Decreto Presidencial nº
7053/2009).

AMeta13foiexecutadaem45%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META13ͲImplementar4CentrosdeReferênciaemSegurançaAlimentareNutricionaledesenvolver
açõesdeapoioàagriculturaurbanaeperiurbana
RelatodaMeta13
Centro de Referênciaem SegurançaAlimentareNutricional dacidade deSãoPaulo, localizado naVila Maria,
concluídoeinauguradonomêsdejunhode2015.
OCRSANdoButantãfoitransferidodaSecretariadoVerdeeMeioAmbienteparaaSDTEeestáemprocessode
adequaçãodesuainfraestruturaparatornáͲlocomasmesmascaracterísticasdoCRESANͲVilaMaria,compondo
osegundoCRSANdacidade.
PatrulhaAgrícolaemoperaçãonaregiãoruraldomunicípio,disponibilizandoaosprodutoresruraisserviçosde
mecanizaçãoagrícolaparapreparoeconservaçãodesoloerecuperaçãoambiental.Estimuloàcomercialização
de produtos oriundos do Programa de Agricultura Urbana e Periurbana – PRÓͲAGRIURBE, através de
chamamento público para feiras livres orgânicas ou produtos orgânicos ou em Transição Agroecológica e
reestruturaçãodasfeirasdeprodutosorgânicosexistentes(Modelódromo,ParquedoCarmoeCERET).
Ampliação do estoque do viveiro de mudas florestais e estimulo a adequação ambiental das propriedades na
região de Parelheiros, Zona Sul. Estímulo à entidades sócio assistenciais a instalação de hortas para consumo
próprio.
Equipe de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social reestruturada, apoiando a retomada do Protocolo de
Boas Práticas Agroambientais e o processo de Transição Agroecológica, assim como apoio às organização de
agricultores(associaçõesecooperativas),
ImplantaçãodapolíticadeSegurançaAlimentareNutricionalͲSANnoMunicípiopormeiodareestruturaçãodo
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Ͳ COMUSAN, criação da Câmara Intersecretarial de
SegurançaAlimentareNutricionalͲCAIS
Os Centros de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional são equipados com cozinha experimental,
biblioteca,espaçosmultimídia(salasdeaula)eanfiteatro.
OCRSANdoButantãfoitransferidodaSecretariadoVerdeeMeioAmbienteparaaSDTEeestáemprocessode
adequaçãodesuainfraestruturaparatornáͲlocomasmesmascaracterísticasdoCRESANͲVilaMaria,compondo
osegundoCRSANdacidade.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
CentrodeReferênciaemSegurançaAlimentareNutricional(CRSAN):equipamentopúblicoondesedesenvolvematividadesdeformação
eassessoriaparapessoasqueatuamemprogramasrelacionadosaosDireitosHumanoseàAlimentaçãoAdequadacomomerendeiras,
nutricionistas,assistentessociais,agentescomunitáriosdesaúdeeentidadesassistenciais.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 31 de dezembro de 2016 às 02:22:03.
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Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforamrealizadas
nosúltimosquatroanosequecontribuempararealizaçãodo
objetivodeSuperaraExtremaPobrezanaCidadedeSãoPaulo,
elevandoarenda,promovendoainclusãoprodutivaeoacessoaos
serviçospúblicos.
ProgramaDeBraçosAbertos(SMADS)

sábado, 31 de dezembro de 2016

planos de trabalho visam a extensão da jornada escolar diária para 7 horas, com atividades complementares
vinculadasàpropostapedagógica.OcustototaldametarepresentaovalornecessárioparamanteroPrograma
MaisEducaçãopara100milalunosduranteoperíododeumano.
O Programa Mais Educação do Governo Federal funcionaria em 2 etapas, com meta de inscrição de 50 mil
alunos em cada uma delas, totalizando os 100 mil alunos. Na primeira etapa (2013/2014) foram cadastrados
72.047 alunos da Rede Municipal (ultrapassando a meta em 20.047 alunos). Entretanto, na segunda etapa
(2015/2016)oprogramafoidescontinuadopelogovernofederalenãoabriunovasadesões.Sendoassim,não
foipossívelcadastrarnovosalunos.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Programa Mais Educação: instituído pela Portaria Interministerial n.º 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
perspectivadaEducaçãoIntegral.Módulo:Oprogramaédesenvolvidoemmódulos,sendoquecadamóduloatenderáumgrupode230
alunos.

Programa De Braços Abertos: política municipal voltada para população em extrema vulnerabilidade, em
situaçãoderuaeusoabusivo/indevidodesubstânciaspsicoativas,propondocomoalternativaotratamentoem
meioabertoeinseridonasociedade.Regulamentadopelodecretonº55.067,de28deabrilde2014,instituído
em 15 de janeiro de 2014. É uma Política inclusiva por ofertar às pessoas assistência social, moradia,
alimentação,trabalho,renda,cuidadoemsaúdeerespeitoaosseusdireitoshumanos.OProgramaDeBraços
AbertostemcomoPontodeApoioosorientadoressocioeducativoseagentesdasaúdequeatuamnaregiãoda
Luz,umespaçodeconvivência,sendoaportadeentradanoPrograma.TrabalhanalógicadaReduçãodeDanos
cujoconceitotrazaperspectivadasaúdeeocuidadoparaofococentraldaquestãodasdrogas.Apartirdesta
compreensão,parteͲseparaaçõesquevisammelhoraraqualidadedevida,resgataradignidadeeacidadania
dos usuários do Território da Luz e reduzir os danos do uso de substâncias psicoativas tanto para o indivíduo
quanto para a sociedade. Os usuários beneficiários são atendidos pelo Programa Consultório na Rua, dados
preliminaresde2015,registram40milabordagensrealizadasna"CenadeUso"pelosagentesdesaúdee16mil
atendimentosdaequipedesaúde.

Foi entregue o CEU Heliópolis inaugurado em abril de 2015 e temos hoje 8 unidades com obras avançadas,
sendo:FreguesiadoÓ,NovoMundo,Carrão,JosédeAnchieta,SãoMiguel,JoseBonifácio,ParquedoCarmoe
VilaPrudente

ProgramaAutonomiaemFoco(SMADS)

São 6 unidades com licitação concluída e obras iniciadas: Pinheirinho D Água, Taipas, Cidade Tiradentes,
Joamar/Tremembé,CampoLimpo/PiracuamaeGrajaú/Petronita.

ProgramaAutonomiaemFocoofereceabrigoparafamíliasoupessoassozinhasemsituaçãoderuaquejátêm
rendaeestãopróximasdaautonomiaplena.AiniciativasurgiuapósagentesdaSmadsedaSMDHCverificarem
queoespaçoeraocupadoprioritariamenteporfamíliascomproblemashabitacionais,compoucaounenhuma
dependência química. O projeto começou com a transferência de 186 pessoas que ocupavam um terreno
próximo à alça de acesso à avenida no Parque Dom Pedro, na região central. Para o hotel no Pari (Rua Edu
Chaves,164)foramencaminhadas119pessoas,sendo36famíliascom88adultose31criançaseadolescentes,
além de 19 solteiros. Para o Glicério (Rua dos Estudantes, 505) foram 67 pessoas, sendo 40 famílias com 57
adultos,seiscrianças,doisadolescentesedoisrecémͲnascidos.Ocustomensaldalocaçãodosimóveisondevão
funcionarosabrigosédeR$110mil.JáoinvestimentoaplicadoemcadaconvênioédeR$122milmensaispara
oatendimentopermanentedasfamílias,24horaspordia.


AgenteSUAS(SMADS)
CriaçãodoProgramaAgentesSUASparamelhoriaedesafogamentodosistemadeatendimentonasunidadesde
atendimento.420novosagentesSUAScontratadosecapacitados.ParceriacomaSDTEcomopartedoPrograma
Brasil Sem Miséria (BSM), fazem qualificação profissional para o público do CadUnico, com vistas a contribuir
parao aumento da probabilidade deobtençãodeempregoe trabalho. Piso salarial das assistentes sociais foi
dobrado(em2012/2013eradeR$3.151,66efoiparaR$6.106,33agoraem2016).Foifeitoconcursoesperado
paraAssistentesSociaiseforamchamadas100,contratadas96quejáestãoativas,serãochamadasoutras50
atéofimdoano.


AMeta16foiexecutadaem57%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 16 Ͳ Ampliar a Rede CEU em 20 unidades, expandindo a oferta de vagas para a educação
infantil
RelatodaMeta16

Cada nova unidade da Rede CEU contará com 1 CEMEI, quadra poliesportiva, teatro, playground, piscinas
abertas,umblocoesportivocomquadraepiscinacobertaeaquecida,bibliotecaesalasdeusomúltiploaserem
utilizadasporatividadesdosdiferentesprogramaseducacionaistaiscomoaUAB,CIEJA,Pronatec,eatividades
decontraturnoescolarparaaimplementaçãodaeducaçãoemtempointegral.
Sobreosobstáculos,podemosapontarabuscadeáreasapropriadas,orecurso(tantofederalquantomunicipal)
easespecificidadesdoprocessolicitatórioqueatrasaramoprocesso.
Detalhes específicos/informações internas: Fase 1 – os projetosforamentregues a EDIF ainda em julho 2014,
paradarinícioaoprocessodequalificaçãodasempresas.Oprocessodequalificaçãodemorouaserconcluído,
em função de ajustes nos orçamentos e em função de questionamentos do TCM Fase 2 – a licitação de
gerenciamentofoisuspensapeloTCM;precisamoscontarcomoapoiodeEDIFparaaanálisedeprojetos,oque
atrasouoprocesso(emfunçãodoacúmulodeserviçosdeEDIF);alémdisso,umadasempresasnãoentregouos
projetos a contento. O lançamento da licitação de obras previsto para setembro acabou acontecendo em
dezembro/2015.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
RedeCEU:CentroEducacionalUnificadoqueseconstituiemumcomplexoeducacional,esportivoeculturalcaracterizadocomoespaço
públicomúltiplo.

AMeta17foiexecutadaem50%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 17 Ͳ Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir
243CentrosdeEducaçãoInfantil

ProgramaQuintadaEconomia(SDTE)
Lançado o programa Quinta da Economia. A iniciativa tem como objetivo oferecer à população alimentos
saudáveiscompreçosmaisbaixosaosencontradosemmercadoslocalizadosemdiferentesregiõesdacidade.A
Quinta da Economia acontece nos sacolões municipais Avanhandava, Bela Vista, Brigadeiro, Butantã, Cidade
Jaraguá, Cidade Tiradentes, Cohab Adventista, Estrada do Sabão, Jaguaré, João Moura, Lapa, Piraporinha, São
MiguelPaulistaeSantoAmaro,alémdosmercadosmunicipaisdePinheiros,SapopembaeTeotônioVilela.


Objetivo2:MelhoraraqualidadedaEducaçãoeampliaroacessoà
Educaçãoinfantilcomaexpansãodarededeequipamentose
acriaçãode150milnovasvagas

AMeta14foiexecutadaem149%ͲMetaestáSuperada
META 14 Ͳ Valorizar o profissional da educação por meio da implantação de 31 polos da
UniversidadeAbertadoBrasil(UAB)
RelatodaMeta14

RelatodaMeta17
Desde 2013, foram implantadas 425 novas creches na Cidade de São Paulo. As creches são implantadas em
imóveisconstruídospelaPrefeituraeemimóveisprópriosoulocadospelasorganizaçõesdasociedadecivilque
mantêmparceriacomaPrefeituraparaoatendiemento.
Foramconstruídosatéomomento45novosCEI(28emparceriacomoGovernodoEstado,2emparceriacomo
MECe15comrecursosmunicipais).Outros 53CEIencontramͲseemobras(4emparceriacomoGovernodo
Estado,30emparceriacomoMinistériodaEducaçãoe19comrecursosmunicipais).
Ametaseráatingidacomaconstruçãodenovosequipamentoscomrecursosdomunicípioedeparceriascomo
Governo do Estado de São Paulo e com o Governo Federal. A política de expansão de vagas em creches é
estruturada como um direito das crianças e das mulheres, articulada ao Programa Brasil Carinhoso e a um
projeto educacional comprometido com uma educação nãoͲsexista, nãoͲracista e nãoͲhomofóbica. O
cumprimentodametageraráaproximadamente53milnovasvagas.
Dadas as dificuldades de encontrar terrenos públicos que viabilizassem a constução de novas unidades, de
desapropriação de áreas particulares, e de recursos federais para aporte nas construções, a secretaria de
Educaçãooptouporatenderanecessidadeadicionaldevagas(alémdaquelasjáatendidasviaconstruçõesque
foramviabilizadas)atravésdaredeconveniada.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

AtravésdoDecretonº56.877(17.03.2016)quedispõesobreaorganizaçãoefuncionamentodosPolosdaRede,
instituiuͲseaUniversidadenosCentrosEducacionaisUnificados–UniCEU.
AUniCEUsurgecomoumaparceriaestratégicadaPrefeituradeSãoPaulo
De 2013 até o momento são 327 cursos ofertados em 47 polos, sendo 60 de aperfeiçoamento, 193 de
especialização, 62 de licenciatura e 12 de bacharelado. Os cursos são de Engenharia, Pedagogia, Matemática,
LínguaPortuguesa,Química,Física,Biologia,EducaçãoFísicaedepósͲgraduaçãoemdiversasáreas.
Os pólos de apoio presencial são as unidades operacionais para o desenvolvimento descentralizado de
atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados à distância pelas
instituiçõespúblicasdeensinosuperiornoâmbitodoSistemaUAB.Mantidospor Municípios ou Governosde
Estado, os pólos oferecem a infraestrutura física, tecnológica e pedagógica para que os alunos possam
acompanhar os cursos a distância. Os CEUs Rosa da China e Sapopemba (jurisdicionados à Subprefeitura de
Sapopemba)atenderãotambémopúblicodaSubprefeituradaVilaPrudentequenãocontacomunidadesCEU.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Universidade Aberta do Brasil (UAB): Sistema UAB funciona como articulador entre as instituições de ensino superior e os governos
estaduaisemunicipais,comoobjetivodeatenderàsdemandaslocaisporeducaçãosuperior.

AMeta15foiexecutadaem72%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META15ͲAmpliarajornadaescolarde100milalunosdaRedeMunicipaldeEnsino
RelatodaMeta15

CentrodeEducaçãoInfantil:unidadedeeducaçãomunicipalparacriançasde0a3anosdeidade

AMeta18foiexecutadaem77%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 18 Ͳ Construir 65 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) e um Centro Municipal de
EducaçãoInfantil(CEMEI)
RelatodaMeta18
Desde2013,foramimplantadas34novasEMEIsnaCidadedeSãoPaulo.AsEMEIsintegramaRedeDiretaesão
majoritariamenteinstaladasemprédiosconstruídospelaPrefeitura
São34EscolasMunicipaisdeEducaçãoInfantilͲEMEIͲconcluídase22unidadescomobrasemandamento.

Ametaseráatingidacomaconstruçãodenovosequipamentoscomrecursosdomunicípioeemparceriacomo
GovernodoEstadodeSãoPaulo.Apolíticadeexpansãodevagasemcrecheséestruturadacomoumdireitodas
crianças e das mulheres, articulada ao Programa Brasil Carinhoso e a um projeto educacional comprometido
com umaeducaçãonãoͲsexista, nãoͲracista enãoͲhomofóbica. O cumprimento da metagerará a abertura de
cercade30milnovasvagas.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
EMEI: Escola Municipal de Educação Infantil: unidade de educação municipal para crianças de 4 a 5 anos de idade. CEMEI: Centro
MunicipaldeEducaçãoInfantil:unidadedeeducaçãomunicipalparacriançasde0a5anosdeidade.

AMeta19foiexecutadaem154%ͲMetaestáSuperada

No biênio 2013/2014 foram cadastrados mais de 72 mil estudantes para a ampliação da jornada escolar por
meiodoProgramaMaisEducaçãoMEC,superandoametaprevistaparaorespectivoperíodo.Em2015/2016,
entretanto,nãoforamabertasnovasadesões.

META19ͲExpandiraofertadevagasparaeducaçãoinfantilpormeiodaredeconveniadaeoutras
modalidadesdeparcerias

A Prefeitura Municipal de São Paulo atendeu, em 2015, 135.674 educandos em atividades de expansão de
jornadapormeiodeprogramascomooMaisEducaçãoMECeoMaisEducaçãoSãoPaulo.Dessetotal,135.674
estudantesfrequentaramaomenosumaatividadeporsemana.

AmissãodaSecretariaMunicipaldeEducaçãoénãodeixarnenhumacriançaforadaescola.

OsmódulosdoProgramaMaisEducaçãosãovoltadosàeducaçãobásicaevisamaampliaçãodapermanência
doalunonaescolaparticipandodeatividadesdeacompanhamentopedagógicoligadasaomeioambiente,lazer
eesporte,culturaeartes,culturadigitaleoutrasáreas.Cadamóduloatendea230alunosquepassamacontar
como períodoextendidodajornadaescolaremsuas unidadesdeensino.Aadesãoao programadependeda
aprovação do plano de trabalho apresentado pelas Unidades Escolares ao MEC. As atividades previstas nos

RelatodaMeta19
Entre 01.01.2013 (início da gestão) e 30.11.2016, a Educação Infantil na cidade de São Paulo aumentou em
99.229onúmerodematrículasgarantidas(DadosdoEOL,de30/11/2016)emais7.514movasvagas.Dototal
de matrículas garantidas na Educação Infantil, 82.896 (80.274 rede conveniada e 2.622 rede direta) são
destinadasaoatendimentoemcrechee16.333aoatendimentoempréͲescola.Desde2013,foramimplantadas
459 novas unidades de educação infantil, sendo 425 novas creches e 34 novas EMEIs. As creches são
implantadas em imóveis cosntruídos pela Prefeitura e em imóveis próprios ou locados pelas organizações da
sociedadecivilquemantêmparceriacomaPrefeituraparaatendimentoemcreche.AsEMEIsintegramaRede
Direta e são majoritariamente instaladas em prédios construídos pela Prefeitura. Esta é a maior expansão já
registradanaCidadedeSãoPaulo.
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A Rede Municipal de Ensino tem atualmente 2.067 Centros de Educação Infantil (CEIs), sendo 2.048 em
funcionamento,que garantemmatrículaspara284.918emcreche.As Escolas Municipais de Educação Infantil
(EMEIs–préͲescolas)garantemmatrículasparaou

Dessaforma,comfoconocurrículo,naformação,naavaliaçãoegestãopedagófica,oprogramavisaàmelhoria
da qualidade da educação paulistana e à expansão das possibilidades de aprendizagens. Dentre as ações
realizadas,podemosdestacar:

AuniversalizaçãodapréͲescolaestábempróxima.Em30denovembrode2016,ademandaporpréͲescolafoi
deapenas2.314crianças.

A reorganização do Ensino Fundamental em três ciclos: Ciclo de Alfabetização, Ciclo Interdisciplinar e Ciclo
Autoral.

Ademandacadastradaporcrechefoide162.009,tambémamenorjáregistradaparaomêsdenovembro.Em
novembrode2012,ademandacadastradaerade203.072;nomesmomêsem2013,erade182.175;em2014,
erade187.535;e,em2015,era166.289.

OCiclodeAlfabetização–quecompreendeo1º,2ºe3ºanodoEnsinoFundamental–concebeaalfabetização
naperspectivadoletramento.Nessesentido,alémdaaquisiçãodosistemadeescrita,énecessáriaapráticade
vivências culturais diversas, que considere a criança como sujeito produtor de cultura. O objetivo principal é
aliarcogniçãoeludicidade,paraqueacriançaestejaalfabetizadaatéo3ºano.


ConsideraͲsematrículasgarantidasasmatrículasefetivamenterealizadaseaquelasmatrículasemprocesso,ou
seja,amatrículadacriançaestáassegurada,aguardandoaformalização.
A Rede Conveniada representa os convênios firmados com instituições não governamentais para operação e
manutençãodasunidadesmunicipais.PretendeͲseaindafirmaracordoseparceriascomempresasprivadas,em
observânciaaoestabelecidonoart.389§2ºdaCLT,eaindaoutrasparceriascomoPPPs.Apolíticadeexpansão
devagasemcrecheséestruturadacomoumdireitodascriançasedasmulheres,articuladaaoProgramaBrasil
Carinhoso e a um projeto educacional comprometido com uma educação nãoͲsexista, nãoͲracista e nãoͲ
homofóbica.OcustototaldametarefereͲseàmanutençãode52milvagasparaeducaçãoinfantilpormeioda
redeconveniadaeoutrasmodalidadesdeparceriasduranteoperíodode1ano.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Rede Conveniada: Instituições não governamentais que oferecem o serviço de educação infantil. Parcerias: Convênios e acordos com
empresasprivadaseParceriasPublicoPrivadasͲPPP.


Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodeMelhoraraqualidadedaEducaçãoe
ampliaroacessoàEducaçãoinfantil.
SãoPauloCarinhosa(SME)
APolíticaMunicipalparaoDesenvolvimentoIntegraldaPrimeiraInfância(0a6anosdeidade),instituídapelo
programa São Paulo Carinhosa, coloca a educação infantil em lugar de destaque. De forma transversal, o
programa articula diversas secretarias (Educação, Saúde, Cultura, Assistência, entre outras) visando ao
desenvolvimentoinfantilintegral,nasdimensõescognitiva,motora,emocionalesocial.Ofocoestánosbebêse
crianças que vivem em territórios de alta e altíssima vulnerabilidade. Como uma iniciativa inovadora, os 138
Parques Sonoros implementados nas Unidades Educacionais dos CEU, CEI e EMEI, promovem vivências e
experiênciassonorasàscrianças,incentivandoͲasabrincar,construir,desconstruir,ressignificarobjetossonoros
(cotidiáfonos), dando oportunidade de realizarem suas descobertas e composições e produzindo as culturas
infantis.


GestãocompartilhadadosCEU'sͲDecretonº54.823/2014(SME–SMDU–SMCͲSEME)
A proposta incial de gestão compartilhada dos CEUs entre SMC/SME/SEME foi rompida em 2005. BuscouͲse
reestabeleceragestãocompartilhadapormeiododecretono58.823/2014.Apartirdeentão,algumasmedidas
buscamreintegraragestãodosCEUspelacultura,através,sobretudo,darealizaçãodeprogramaçãonosteatros
emeventoscomoaViradaCulturaleoMêsdoHipHopepormeiodoCircuitoMunicipaldeCultura.


AçõesdefortalecimentodosCEU(SME)
Dentre as ações de fortalecimento dos CEUs, podemos destacar: a formação dos "500 dos CEU", com a
realizaçãode10encontros,envolvendocercade3.500profissionaisevisandoàreestruturaçãodoconceitode

CEU;cercade300contrataçõesartísticaspormêsnoCircuitodasArtesnosCEUs;cinemadequalidadeem18
CEUs,pormeiodeparceriacomaSPCine;45milingressosparaespetáculosteatraisdistribuídosnoPrograma
PlateiaSME,destinadosaosprofissionaisdeEducação;eoprograma“CantaSãoPaulo”,pormeiodosqual300
professoresformadossoborientaçãodoCoralPaulistanoMáriodeAndrade,paraorientaçãomusicaldeprática
coraldeconjuntonasUnidadesEducacionais.GestãoCompartilhadadosCEU,viaDecretonº54.823/2014.


AlimentaçãoEscolardequalidade(SME)
Aalimentaçãosaudávelnasescolaséfundamentalparaamelhoriadasaprendizagens.Atualmentesãoservidas
diariamentemaisde2,2milhõesderefeiçõesparaquase1milhãodeeducandos.ASMEinvestiunamelhoria
constantedaqualidadenutricionaldosalimentos,comaintroduçãodenovosalimentosnocardápiocomocarne
suína, fubá, farinha de mandioca, alimentos integrais e frutas in natura, provenientes da Agricultura Familiar
(gastos com compras diretas passou de 1% em 2012 para 22% em 2015), redução de açúcar e sódio e
introduzindo produtos orgânicos (sanção da Lei nº 16.140/15 que incentiva a compra de produtos de origem
agroecológica)naalimentaçãoescolar.ÉopoderdecompradoEstadosendoutilizadoparaasseguraralimentos
saudáveis para os alunos e renda para os pequenos agricultores. InvesteͲse, ainda, na Educação Alimentar e
Nutricional,pormeiodediversasações,taiscomoashortasnasescolaseoPrograma“NaMesmaMesa”,oqual
promove compartilhamento de refeição entre educadores e educandos visando a construção de hábitos
alimentaressaudáveis.


ApoioaoEstudante(transporte,uniformeematerialescolar)(SME)
Para assegurar a permanência dos estudantes e melhorar a qualidade das aprendizagens, a SME investiu
fortemente no apoio aos educandos. São mais de 630 mil educandos beneficiados com o PasseͲLivre. No
transporte escolar gratuito (programa Vai e Volta) foi implantado um novo modelo jurídico que, além de ser
maisestáveleseguro,garanteodireitodafamíliadeescolherqualcondutoratenderáseufilho/suafilha.São
mais de 2 mil ônibus e vans convencionais, e 200 veículos adaptados destinados a crianças com mobilidade
reduzidaoualgumtipodedeficiência.Sãomaisde77mileducandoseeducandastransportadosdiariamente.
Todos os educandos receberam uniforme completo e kit com todo o material escolar. Foram entregues aos
educandosdaRedecercade630milkitsdeuniformeescolarecercade900milkitsdematerialescolarporano.
Sóem2016,foramdistribuídosquase1milhãodekits,comainclusãodeagendasparatodososCEIs(berçáriosI
eII),pelaprimeiraveznaRME.Asentregasforamrealizadasnoiníciodoanoletivo,sematrasos.

Ainterdisciplinaridaderemeteàintegraçãodoscomponentescurriculares,enãoàcompartimentaçãodeles.É
desse modo que o Ciclo Interdisciplinar, abrangendo o 4º, 5º e 6º ano do Ensino Fundamental, é concebido.
Pensando nessa integração, há a docência compartilhada e os projetos interdisciplinares, envolvendo
professoreseprofessoraspolivalenteseespecialistas,comopossibilidadedearticulaçãoentretodasasáreasdo
conhecimento, proporcionando uma melhor transição das crianças com respeito aos seus ritmos de
aprendizagem.Aoeducador,atuardeformainterdisciplinarrequerautonomia,autoriaedisposiçãoaocoletivo.
OCicloAutoral–queabarcao7º,8ºe9ºanodoEnsinoFundamental–enfatizaaconstruçãodeconhecimento
apartirdeprojetoscurricularescomprometidoscom aintervenção social.Emoutraspalavras,leitura,escrita,
resoluçãodeproblemas,análiseeproduçãocríticasdevem,pormeiodasmúltiplaslinguagens,dialogarcoma
realidadedosestudantes,dopontodevistaespaçoͲtemporal,social,culturalehistórico.Aolongodesteciclo,
serádesenvolvidopeloseducandosoTrabalhoColaborativodeAutoria(TCA).Articulandosaberesconsolidados
duranteoEnsinoFundamental,oTCA–comprometidocomaintervençãonacomunidade–sepretendefruto
de um processo educativo caracterizado pela formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos. Os
educandoseeducandasassumemresponsabilidadesocial, e atuammais intensamente comopesquisadores e
autores.OTCAéumprojetoinovador,queincentivaoprotagonismojuvenileotrabalhocoletivo.

ValorizaçãodosprofissionaisdaEducação(SME)
Paramelhoriadoensinoeumaeducaçãodequalidadeforamrealizadosconcursospúblicosparacontrataçãode
novosprofissionais,aumentodossaláriosdacategoriaeformaçãocontinuada.
DeformainéditapromoveuͲseamaiorquantidadedeconcursospúblicosdahistóriadacidade.Aotodo,foram
setenovosconcursos,paraanomeaçãodemaisde19milnovosprofissionaisdaeducação,comdireitoaum
planodecarreiradigno.
Outrofatoimportante:desde2013osconcursosmunicipaisobservamanovaLeideCotas.Dentreosnomeados
e nomeadas, 948 são professores e professoras negros, negras e afroͲdescententes; até o final do ano serão
mais de 1.200 educadores/as cotistas. Em 2015, a Prefeitura realizou o primeiro concurso de Diretor(a) e
Supervisor(a)comrespeitoàLeideCotas.
OpisosalarialdosdocentespassoudeR$2.600,00paraR$3.550,00;umdosmaiorespisossalariaisdoBrasil,
segundoaConfederaçãoNacionaldosTrabalhadoresemEducação(CNTE).
Mesmocomoagravamentodacriseeconômica,foramasseguradosreajustessalariaisem2013(10,37%),2014
(13,43%) e 2015 (5,54%). Os aumentos estão acima da inflação medida para o período. Para 2016, estão
assegurados dois reajustes, que somam 9,33%. Também foram previstos reajustes em 2017 (8,90%) e 2018
(8,66%). Isso representa um reajuste acumulado de 70,66%. O Prêmio de Desempenho Educacional – PDE
tambémteve10%deaumento,apósoitoanoscongelado,passandodeR$2.400,00paraR$2.640,00.
Outroganhoimportantedacategoriafoioaumentode duasreferênciasnoplanodecarreiradosquadrosde
pessoaldaeducação,incentivandoeprestigiandooseducadoreseeducadorasquejátenhamalcançado23anos
nacarreira.Dessaforma,aPrefeiturademonstraaessesprofissionaiseaosqueestãochegandooquantosão
importantesparanossosbebês,crianças,adolescentes,jovenseadultosdaRedeMunicipal.
Alémdisso,agestãoHaddadvemvalorizandoseusprofissionaisinvestindonaformaçãocomoelementocentral
para a melhoria da qualidade social da educação. A formação em serviço foi oferecida diretamente aos
professoreseprofessorasenãoapenasàsequipesgestoras,possibilitandoumcontatodiretodoprocessode
formaçãocomasquestõesdasaladeaula.
EminiciativainéditanaRedeMunicipaldeEnsino,foisancionadaaLeinº16.415/16quecriaabolsamestradoe
doutorado, prevendo auxílio financeiro de R$ 1.500,00 para mestrado e de R$ 1.700,00 para doutorado.
DestacaͲse,ainda, o curso deMestradoProfissionalpara40CoordenadoresPedagógicos, juntoàPUC/SP,e a
formaçãocontinuadarealizadapelaUniCEUͲUniversidadenosCEUs.
AcriaçãodoSistemadeFormaçãodeEducadores(CEUͲFOR),em2014,estabeleceuumcompromissocomuma
política de formação continuada. Por meio do CEUͲFOR foram oferecidas 452 mil vagas em formação. Na
Educação Infantil, por exemplo, foram oferecidas 11 mil vagas de formação para o trabalho a partir dos
documentosdereferênciaproduzidoscomaparticipaçãodoseducadoreseeducadorasparaapoiareconsolidar
oPrograma“MaisEducaçãoSãoPaulo”.
SistemadeNegociaçãoPermanenteͲconvênioentrerepresentantesdoPoderPúblicoMunicipaleasEntidades
Sindicaisfortalecido.Noiníciode2015,ogovernoretomouaMesadeNegociaçãoSindicalSetorialdeEducação,
comumaintensaagendadereuniõesdocoletivodossindicatosrepresentativosdascategoriasdosprofissionais
da educação (APROFEM, SEDIN, SINDSEP, SINESP e SINPEEM) e outras tantas reuniões bilaterais entre a
Secretariaecadaumdossindicatos.UmdosprimeirosresultadosfoiaassinaturadoProtocolodeNegociação
entreaPrefeituraMunicipaldeSãoPauloeasEntidadesRepresentativasdosServidoresdaEducaçãoMunicipal,
comdezenovepontosquevisamàmelhoriadascondiçõesdetrabalhodosprofissionaisdeEducação.


ProgramaEducaçãoIntegralemTempoIntegral(SME)
A SME lançou o programa Educação Integral em Tempo Integral, que se institui, enquanto política pública
municipal,comoProgramaSãoPauloIntegral,quegaranteàRedeMunicipaldeEnsinoaexpansãoqualificada
dajornadadoseducandoseeducandasnasescolasdomunicípio.Oprogramafoiimplantadoem111escolasem
2016, por adesão, sendo 73 EMEFs e 38 EMEIs. O Ciclo de Alfabetização é priorizado, em jornada igual ou
superiora8horasͲaula,dandocontinuidadeaoatendimentoquejáéfeitonosCentrosdeEducaçãoInfantil(10
horas diárias) e nas Escolas Municipais de Educação Infantil (em, no mínimo, 6 horas diárias). A Secretaria
MunicipaldeEducaçãoofereceaestasescolascomplementaçãofinanceira,derecursosedeapoioaoeducando
e educanda, com alimentação de qualidade e materiais necessários, consolidando o Programa de forma
estruturada.
Sãomaisde100experiênciaspedagógicaspropostaspeloseducadoreseeducadorasdaRede,comoacriaçãode
hortaseincentivoàalimentaçãosaudável,atividadesartísticaseesportivas,robótica,educomunicação,xadrez,
mancala e tantas outras sem diminuir o tempo de estudo nos componentes curriculares da Base Nacional
Comum, como português e matemática, ao contrário, expande o currículo e cria condições para experiências
interdisciplinares,paraaautoriaeaprendizagemsignificativa.
Os novos Ciclos do Ensino Fundamental são acompanhados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa – PNAIC, pelo Portal Interativo “Tá na Rede” e pela articulação da educação com a Rede de Proteção
Social, por meio do Núcleo de Apoio e Acompanhamento à Aprendizagem (NAAPA), presente em todas as
Diretorias Regionais de Educação (DREs). Ainda, para assegurar a permanência dos estudantes e melhorar a
qualidade das aprendizagens, a SME tem investido fortemente no apoio aos educandos. Além de garantir o
PasseͲlivreparamaisde600milalunos,oTransporteEscolarGratuito–VaieVoltaatendemaisde77mil.

Cabe destacar que o Vai e Volta é um instrumento que favorece o processo de inclusão nas unidades
educacionais da Rede Municipal de Ensino. Há mais de 11 mil educandos e educandas com diferentes
deficiênciassendotransportadosparasasescolasregulares,asSalasdeApoioeAcompanhamentoàInclusão–
SAAIeasescolasespeciais.



CantaSP–CoralPaulistanoMariodeAndradeSMC/SME(SME)

ReorientaçãoCurriculareAdministrativa(SME)

ASecretariaMunicipaldeEducaçãolançouem2015oProjetoCantaSãoPaulopublicandoaportariaqueinstitui
o programa em 2016. A iniciativa pretende promover a formação de corais em Escolas Municipais de Ensino
Fundamental (EMEFs) e é uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, sob a orientação do Coral
Paulistano Mario de Andrade. O projeto oferta vagas para os professores da rede municipal de ensino
interessadosemparticipardocursodeformaçãoparaorientadoresmusicaiscompráticacoraldeconjunto.Os
capacitadospelaFundaçãoTheatroMunicipalpoderãoem2016desenvolvero"ProjetodeCoral"nasescolas.

Em consonância com o Programa Mais Educação São Paulo – Programa de Reorientação Curricular e
Administrativa,AmpliaçãoeFortalecimentodaRedeMunicipaldeEnsinodeSãoPaulo(RMESP),aDiretoriade
Orientação Técnica – Educação Infantil (DOTͲEI) vem trabalhando em parceria com a Rede o conceito de
CurrículoIntegradordaInfânciaPaulistana,apartirdofortalecimentodasconcepçõesexpressasnasDiretrizes
CurricularesNacionaisenaOrientaçãoNormativanº01/2013“AvaliaçãonaEducaçãoInfantil:aprimorandoos
olhares”.TaisdocumentosdefendemqueaspropostaspedagógicasdasUnidadesEducacionaisdevemtercomo
um de seus princípios a valorização das múltiplas linguagens infantis como formas de expressão e não como
disciplinas escolares e/ou áreas do conhecimento, subsidiando as educadoras e os educadores no
fortalecimento das práticas pedagógicas que utilizam os recursos tecnológicos e midiáticos em ambientes
híbridos,demodoademocratizaroacesso,provocandodiscussõessobreapresença,opapeleapotencialidade
destesrecursosnasUnidadesdeEnsino.



MaisEducaçãoSãoPaulo(SME)
Foiimplementado,paramelhoriadaqualidadedeaprendizagemdoseducandoseeducandas,oprograma“Mais
EducaçãoSãoPaulo”,reorganizandooEnsinoFundamentalemtrêsciclos,revisandoocurrículoeacabandocom
aaprovaçãoautomáticanaRedeMunicipaldeEnsino.
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AlfabetizaçãonaIdadeCerta(SME)
A medida faz parte do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é um compromisso formal
assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as
crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. A
participaçãodosprofessoresalfabetizadoresnaformaçãodoPactoNacionalpelaAlfabetizaçãonaIdadeCerta
foiporadesão.Porisso,outrasaçõesformativasse fizeramnecessáriasparaatingirtodosos professoresque
atuam no Ciclo de Alfabetização. O Programa Mais Educação São Paulo prevê a Reorganização Curricular do
Ensino Fundamentalde9anos comasua estruturação em 3 Ciclos – Alfabetização,Interdisciplinar e Autoral,
cadaumcom3anosdeduração.OprimeirocicloͲCiclodeAlfabetização(1º,2ºe3ºanos)Ͳobjetivagarantir
que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do Ciclo, no máximo, aos 8 (oito) anos de idade. Está
centradonosDireitosdeAprendizagem eDesenvolvimento, descritos nodocumentoElementosConceituais e
MetodológicosparaDefiniçãodosDireitosdeAprendizagemeDesenvolvimentodoCiclodeAlfabetização(1º,
2ºe3ºanos)doEnsinoFundamental,doMinistériodaEducação


sábado, 31 de dezembro de 2016

Utiliza o Cartão Nacional de Saúde como elemento integrador dos diversos níveis do sistema que será
implantadoprogressivamente à medidaque cada consultórioclínico/cirúrgico for informatizado.O Prontuário
Eletrônicointegraasatividadesadministrativa.
Ametanãofoiconcluídadevidoaodesafiodeimplementaratecnologiaemtodaaredemunicipaldesaúde.O
objetivoprincipal,queéaelaboraçãodosistemafoicumprido,agoraestãoemfasedeimplantação.

A inclusão do módulo prontuário eletrônico do paciente no SIGA disponibiliza 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,permitindoreduçãodecustos;utilizaoCartãoNacionaldeSaúdecomoelementointegradordos
diversosníveisdosistema.Oprontuárioeletrônicodeveestardeacordocomasorientaçõesedeterminaçõesda
ResoluçõesCFMNº1821/2007,1638/2002.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

ProgramaPaznaEscola(SME)
O Programa Escola Aberta incentiva e apóia a abertura, nos finais de semana, deunidades escolares públicas
localizadas em territórios de vulnerabilidade social. A estratégia potencializa a parceira entre escola e
comunidadeaoocuparcriativamenteoespaçoescolaraossábadose/oudomingoscomatividadeseducativas,
culturais, esportivas, de formação inicial para o trabalho e geração de renda oferecidas aos estudantes e à
populaçãodoentorno.Emcomplementaçãoaoprograma,foilançadoem2016oprogramaPaznasEscolas,que
incentiva ações de mediação de conflitos nasunidadesda rede municipal de educação. O objetivo é prevenir
situações de violência e estimular o desenvolvimento do tema da cultura de paz no currículo escolar. Cada
escola terá uma Comissão de Mediação de Conflitos, com a participação de estudantes, educadores e pais.
DentreasaçõesdoPrograma“PaznasEscolas”estão:aformaçãodosintegrantesdosGruposedasComissões
de Mediação de Conflitos em todas as Diretorias Regionais de Educação e unidades educacionais da Rede, o
Programa de Proteção Escolar e a constituição do Grupo Permanente de Pesquisa, Formação e Intervenção
Social.Alémdestas,outrasaçõescomplementarescomo,porexemplo,InfânciaCordial,JustiçaRestaurativae
EscolaAbertatambémsãodesenvolvidas.


PROJOVEMUrbano(SME)
Em2016,aSMEimplantouoPROJOVEMUrbano,programadeelevaçãodaescolaridadedejovensentre18e29
anos,quesaibamlereescrever,visandoàconclusãodoEnsinoFundamentaleàqualificaçãoprofissionalinicial.
São11núcleose55turmasemquemaisde1.200jovempodemcompletaroensinofundamental.Apartirda
busca ativa realizada de forma intersecretarial, o programa atende a juventude vive em situação de alta ou
altíssimavulnerabilidade,sobretudoasmulheresnegras.Alémdopasselivre,essas/eseducandaseeducandos
recebem estímulo financeiro, alimentação e apoio para seguir nos estudos. E para a mãe/pai, o programa
garante um espaço de acolhimento para deixar os filhos e filhas durante as aulas. São quase 500 bebês e
criançasatendidos.

ImplantaçãodePolíticadeSaúdeparaosprofissionaisdaeducação.(SME)
Estruturação de GT Instersecretarial constituído para analisar causas os problemas de saúde que levam às
situações de afastamento de professores por motivo de licença médica ou readaptação funcional, bem como
propormedidaspreventivasouaçõestendentesaprevenirouminimizartaissituações.
SME/SMG(antigaSEMPLA)
•ReestruturaçãoeampliaçãodoProgramaMunicipaldeSaúdeVocal
•CursoEAD“PromovendooBemEstarVocaldoProfessor”
•DistribuiçãodaCartilha“ManualdoBemEstarVocal”paratodososprofessoresdarede(produzidopelaSME
80.000exemplares)

Prontuário eletrônico do paciente: é o repositório de informações a respeito da saúde do indivíduo, de forma processável
eletronicamente.SIGA:SistemaIntegradodeGestãoeAssistênciaàSaúde.

AMeta22foiexecutadaem76%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META22ͲObterterrenos,projetar,licitar,licenciar,garantirafontedefinanciamentoeconstruir3
novoshospitais,ampliandoem750onúmerodeleitosdosistemamunicipaldesaúde
RelatodaMeta22
HospitalMunicipaldeParelheirosestáemfasedeacabamentointerno.Serão250leitosem2017.
Hospital Municipal Dr. Gilson de Cassia Marques de Carvalho (Vila Santa Catarina) com 271 leitos em
funcionamentodesdejaneirode2016(entregueemsubstituiçãoaoHospitalMunicipalAlexandreZaio).
Hospital Municipal Brasilândia está em fase de execução de superestrutura evedações. Serão 250 leitos para
2017.
Hospital Municipal Alexandre Zaio (zona leste) com abertura do edital de licitação em 24/11/2016 para
execuçãodeserviçoseobrasparaasnovasinstalações,ecomsuspensãodasessãodeaberturadalicitaçãoem
01/12/2016emfaceànecessidadedereadequaçãodoEdital.
ComessasconstruçõesbuscaͲseaumentaronúmeroeaqualidadedosatendimentosàpopulação,atravésde
ambientesmaispropíciosaumatendimentoacolhedorehumanizado.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Hospital: unidade de saúde que busca oferecer atendimento à população no diagnóstico e tratamento em ambientes de internação
acolhedoresehumanizados.

AMeta23foiexecutadaem89%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META23ͲRecuperareadequar16hospitaismunicipais,comaativaçãode250leitos
RelatodaMeta23
Foram readequados 9 Hospitais Municipal: Dr. Ignácio Proença de Gouveia (Mooca), Waldomiro de Paula
(Itaquera), José Soares Hungria (Pirituba), Arthur Ribeiro Saboya (Jabaquara), Alípio Correia Neto (Ermelino
Matarazzo),TideSetubal(SãoMiguel),CarminoCaricchio(Mooca),FernandoMauroP.Rocha(CampoLimpo)e
MarioDegni(Butantã)todoscomrecursosmunicipais.Osdemaisnãoforamrecuperadosporfaltaderecursose
dificuldadesdeexecução.

•ReorganizaçãodasCIPAsnasEscolas(formaçãonasDREs)
•ProjetoPiloto“SaúdedosservidoresdaEducação”
•SME/DESSͲSMG/SMS:Reduçãodotempodeesperaentreasdatasdeagendamentoeasderealizaçõesde
períciasmédicasemservidoresmunicipais

Acontrataçãoderecursoshumanoscontribuiuparaquefossemativados294leitos(65psiquiátricose29UTI),
superandoameta.
Arecuperaçãodoshospitais,comativaçãodeleitos,inclui:
Ͳreformasnaestruturafísica

GTIntersecretarial:SME/SMGͲDESS/SMS/SMPM/SMDHC

Ͳrenovaçãodeequipamentosemobiliário

• Projeto Piloto do Programa de Promoção a Saúde com Práticas Integrativas e Complementares – PROSPIC
(medicinatradicionalchinesa)

Ͳadequaçãodoquadrodepessoal

•FasefinaldetratativasparaampliaroPROSPICparaaRME.

Atravésdereformas,ampliaçõeseadequaçõesnecessáriasaseremrealizadasbuscaͲse:

ProjetoColardaVida:açãointersetorialdeprevençãoaocâncerdemama,temporobjetivooferecersubsídios
paraqueoseducadores(as)pratiquemoautocuidado

ͲGarantiadesegurançaaostrabalhadoreseusuáriosdestasunidades;

Incentivoaospasseiosciclísticos:ProfessorMudaoMundo

Ͳ Melhores condições de trabalho e atendimento, criando ambientes mais propícios a um atendimento
acolhedorehumanizado;
Ͳ Cumprimento integral das normas do Ministério da Saúde, adequando estas unidades ao preconizado pela
RDCNº50;


Objetivo3:Ampliaroacesso,aperfeiçoaraqualidade,reduziras
desigualdadesregionaiseotempodeesperaefortalecera
atençãointegraldasaçõeseserviçosdesaúde

AMeta20foiexecutadaem112%ͲMetaestáSuperada

ͲAtenderosapontamentosdaLeiFederalnº10.098de19/12/2000Art.11.
AMetadeleitos,quegaranteoatendimento,foisuperada.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Recuperação: envolve os aspectos físicos e estruturais das instalações e dos equipamentos. Adequação: garantir que a estrutura e
funcionamentodoshospitaisestejamdeacordocomasnormasvigentes.

AMeta24foiexecutadaem68%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação

META20ͲInstalar32unidadesdaRedeHoraCertadistribuídasemcadaumadasSubprefeituras

META24ͲObterterrenos,projetar,licitar,licenciar,garantirafontedefinanciamento,construire
instalar43novasUnidadesBásicasdeSaúdeͲsegundoomodelodaUBSIntegral

RelatodaMeta20

RelatodaMeta24

Em novembro de 2016, o município conta com 35 unidades em funcionamento sendo: 16 unidades
fixas/permanentesdoHospitaldiadaRedeHoraCertanasregiõesdassubprefeiturasdaFreguesia/Brasilândia,
ItaimPaulista,Ipiranga,Lapa,M'BoiMirimI,M’BoiMirimII,Penha,SãoMiguelPaulista,CampoLimpo,Mooca,
VilaMaria,VilaPrudente,CidadeAdemar,São Mateus, Butantã e CapeladoSocorro.10 unidadesmodulares:
Lapa, Santo Amaro 1, 2 e 3, Tucuruvi, Perus, Carrão, Itaquera, Cidade Tiradentes e Guaianases. 9 unidades
hospitalares:CidadeTiradentes,M’BoiMirim,VilaGuilherme(Storopoli),Jabaquara(VilaSantaCatarina),02no
Centro(MeninoJesus,ICAVC),CachoeirinhaePenha(SantoAntônio),Sé(HSPM).
ARedeHoraCertacompõeaatençãoambulatorialespecializadadefinidacomoumconjuntodeaçõeseserviços
quevisamatenderaosprincipaisproblemasdesaúdeeagravosdapopulação.Énecessáriaadisponibilidadede
profissionaisespecializadosdenívelsuperioremédioparaarealizaçãodosprocedimentostaiscomo:cirurgia
ambulatoriais, procedimentos traumatoͲortopédicos, 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.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Rede Hora Certa: serviços de atenção ambulatorial especializada com recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico e
procedimentoscirúrgicosdepequenoemédioporte.

Foram16UBSentregues;eoutras14novasUBSemobrasoutras,sendoumadelasnotérreodeumConjunto
Habitacional pela Secretaria da Habitação. Já temos 20 estão em fase final de projeto e aguardam serem
licitadas. Sendo que 12 delas estão em funcionamento: Jardim Edith, Jardim Mirian II, Jardim Vera Cruz e
Maringá/Talarico, Nova Pantanal, São Remo, Cantinho do Céu, Gleba do Pêssego, Jd. Silveira, UBS Jd. Orion
Guanhembu, União de Vila Nova e Vila da Paz. E outras 4 foram tiveram o prédioentregue, e oserviço deve
iniciarem2017:JardimHelena,SãoNicolau,PróͲMorareItaqueraCorreCorre.
Paracumprimentodametahouvedificuldadesnasetapaspreliminaresàobra,comoaobtençãodoterrenoea
elaboraçãodeprojetobásico.Tambémhouveduranteesseperíodocenárioderestriçãoorçamentária.
Apesardasdificuldades,20Unidadesestãoemfinalizaçãodoprojetoexecutivoeficarãoorganizadasparalicitar
aexecuçãodeserviçoseobrasparaconstrução.
Diretrizes: integração da atividade programática com o atendimento não agendado; promoção da saúde de
formaintersetorialecomacomunidade;organizaçãodascondiçõesparacoordenaracontinuidadedocuidado
comosoutrospontosdeatençãodarede,quandonecessário.
Houvecongelamentoderecursos erestriçõesdoMinistériodaSaúde,situaçãoqueimpactounocumprimento
completodameta.ASMSpretendedeixarasUBSrestanteslicitadas,ouseja,prontasparasereminiciadas.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

AMeta21foiexecutadaem93%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação

UnidadeBásicadeSaúdeIntegral:éaportadeentradapreferencialdoSistemaÚnicodeSaúde(SUS).Contemplaprincípiosdeclínica
ampliada,integralidadedeações,resolubilidade,acolhimento,humanização,gestãoqualificadadocuidadoeatendimentodedemanda
espontânea,alémdeapropriaçãoeparticipaçãoefetivadacomunidade,particularmenteematividadesdecolegiadodegestão.

META21ͲDesenvolveroprocessodeinclusãodomódulodoprontuárioeletrônicodopaciente(PE)
naredemunicipaldesaúde,integradaaoSistemaSIGA
RelatodaMeta21
Já está finalizada a elaboração da arquitetura do sistema e codificação, bem como aprovados osprotótipos e
projetopiloto.EmfasedeimplantaçãodoProntuárioEletrônicoem100unidadesdesaúde.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 31 de dezembro de 2016 às 02:22:03.

sábado, 31 de dezembro de 2016

Diário Oficial da Cidade de São Paulo

AMeta25foiexecutadaem54%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META25ͲReformaremelhorar20ProntosSocorrosutilizandoomodeloconceitualdaUnidadede
ProntoAtendimento(UPA)eimplantar5novasUPAs
RelatodaMeta25
Foramentregues3unidades:UPACampoLimpoem12/04/2014,UPAVilaSantaCatarinaem24/01/2015,UPA
26deAgostoͲItaqueraem25/08/2016.Etemos12unidadesemobras.
AsUPAforamimplantadasemlocaisestratégicosparaaatençãoàsurgênciasfuncionandoininterruptamente,
24horas por dia, todos os dias da semana. Serão constituídas por equipe multiprofissional interdisciplinar
compatível com seu porte e as necessidades assistenciais da região. Sua estrutura garantirá retaguarda às
urgênciasatendidaspelaRededeAtençãoBásicaetambémcomolocaldeestabilizaçãodepacientesatendidos
peloSAMU192.
Ametaeram5UPASnovase20reformas,porémgestãoentregará15novas,tendoumcustoatémaiorpara
executarameta.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Unidades de Pronto Atendimento Ͳ UPA 24h: são estruturas de complexidade intermediária entre as UBS e as portas de urgência
hospitalares.

AMeta26foiexecutadaem32%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META26ͲImplantar30CentrosdeAtençãoPsicossocial(CAPS)
RelatodaMeta26
Foram6CAPSentregues:CAPSADIItransformadosemCAPSADIII(24horas)emItaqueraeSãoMateus;CAPS
AdultoII:SantoAmaroeSãoMateusreclassificadoemCAPSAdultoIII(24h);CAPSInfantilSãoRemoeCAPSAD
IIIHeliópolis.
Metanãofoiconcluídaemvirtudedocenárioderestriçãoorçamentária,entretantohouvereclassificaçãode10
CAPS II para III ( 4 CAPS AD, 3 CAPS Adulto e 3 CAPS Infantil) ampliando o atendimento para 24 horas e
inauguração de 14 Serviços de Residência Terapêutica (SRT), possibilitando que as pessoas que moravam em
hospitaispsiquiátricossejaminseridasnessesserviços.
O CAPS AD, importante benefício para a comunidade, funciona 24h por dia e se propõe a realizar atividades
relacionadas ao acompanhamento médico, reinserção social pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos
direitoscivisefortalecimentodoslaçosfamiliaresecomunitários.
OsCAPSsãoconstituídosporequipemultiprofissionalqueatuamnaóticainterdisciplinar.Ocuidadonoâmbito
dos CAPS é desenvolvido por intermédio de Projeto Terapêutico Singular, envolvendo em sua construção a
equipe, o usuário e sua família. Os atendimentos são: acolhimento inicial, acolhimento diurno e/ou noturno,
atendimento individual, atenção às situações de crise, atendimento em grupo, práticas corporais, práticas
expressivas e comunicativas, atendimento para a família, atendimento domiciliar e ações de reabilitação
psicossocial,promoçãodecontratualidade,fortalecimentodoprotagonismodeusuáriosefamiliares,açõesde
articulaçãoderedesintraeintersetoriais,matriciamentodeequipesdospontosdeatençãodaatençãobásica,
urgênciaeemergênciaedosserviçoshospitalaresdereferênciaetodasasaçõesdereduçãodedanos.
Metaserácumpridaparcialmente,haviaumplanodelocaçãodeimóveisparasuprirademanda,mascomoalto
custeiodaSecretarianãoficoudefinidoparaesteano.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
CAPS:sãopontosdeatençãoestratégicosparaoatendimentodaspessoascomtranstornosmentaisgravesepersistentesetambémcom
necessidadesdecorrentesdousodecrack,álcooleoutrasdrogas,detodasasfaixasetárias.


Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforamrealizadas
nosúltimosquatroanosequecontribuempararealizaçãodo
objetivodeAmpliaroacesso,aperfeiçoaraqualidade,reduziras
desigualdadesregionaiseotempodeesperaefortaleceraatenção
integraldasaçõeseserviçosdesaúde.

DesburocratiçãodasUBSedoProgramaSaúdedafamíliaparaograndecentrourbano–“adscrição
semproibição”,comaopçãodetrabalhadoreseestudantesoptarempelaUBSdemaisfácil
acesso.(SMS)
AsaçõesimplementadasconstamnasdiretrizesdaAtençãoBásicaparasuarede,sendoqueasUBSatuamna
perspectivadaatençãointegral,devendoseconstituircomoserviçoscomportaaberta,queresolvemamaioria
dosproblemasdesaúdeequeorganizamascondiçõesparacoordenaracontinuidadedocuidadocomosoutros
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eventos de capacitação para profissionais que atuam no sistema municipal de vigilância em saúde, nos quais
foram abordados aspectos relativos às ações de gerenciamento, técnicas e de apoio. A articulação
interinstitucional entre os órgãos que devem integrar o Sistema Municipal de vigilância em Saúde. Os órgãos
quecompõemoSistemaMunicipaldeVigilânciaemSaúdeestãoindicadosnoDecretoMunicipalnº50.079/08e
na Portaria Municipal nº 861/16. Conforme estabelecido na Lei Municipal nº 13.725/04 (Código Sanitário
Municipal),constituiumdospreceitosdaatuaçãodaVigilânciaemSaúdeaarticulaçãointraeinterinstitucional,
medianteotrabalhointegradoearticuladoentreosdiversosórgãosqueatuamouserelacionamcomaáreada
saúde. Nesse sentido, diversos programas e projetos relacionados à vigilância em saúde têm envolvido
articulaçãointerinstitucionalnestagestão,comoporexemplo:ProjetoVidanoTrânsito;CampanhaNacionalde
Hanseníase, GeoͲhelmintíase e Tracoma junto à Secretaria Municipal de Educação; Comitê Intersecretarial de
Enfrentamento do Transtorno de Acumulação; Comitês Regionais de Combate ao Aedes; Articulação com a
SecretariadeDireitosHumanosͲPolíticaMunicipalparaaPopulaçãoImigrante,Açõesparaenfrentamentodo
Ebola;EventosdemassacomoFórmula1,ParadaLGBT,Carnaval,dentreoutros;JornadaMundialdaJuventude;
Participação em comissões coordenadas por outros órgãos: Comissão: Plano Preventivo Chuva de Verão;
Comissão Municipal para o Transporte de Cargas e Produtos Perigosos; Subcomissão Estadual de Estudos e
PrevençãodeAcidentesnoTransporteTerrestredeProdutosPerigososdaRegiãoMetropolitanadeSãoPaulo
Comitê de Mudança do Clima e Ecoeconomia; CADES Ͳ Conselho Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Sala Nacional da Coordenação e Controle para o enfrentamento à Dengue,
ChikungunyaeZika.ͲGrupoTécnicodeSaneamento;GrupodeVigilânciaEstadualdeDesastresNaturais;Comitê
Intersecretarial de Implementação da Política Municipal de Resíduos Sólidos; Comitê Municipal da Copa do
Mundo–2014;ComitêMunicipaldasOlimpíadasde2016;OperaçãoBaixasTemperaturas.
Aindanãofoiconcluídooprocessodemunicipalizaçãodavigilânciaemsaúde,incluindoasaçõesdevigilância
sanitária em serviços de saúde de alta complexidade, da indústria de medicamentos, de produtos correlatos
(produtosmédicos),decosméticosedesaneantes.Aúltimadescentralizaçãodeaçõesdevigilânciasanitáriado
EstadoparaoMunicípiodeSãoPauloocorreuem2012,conformepublicaçãodoComunicadoConjuntoͲGVS1
Capital e COVISA, de 27/02/2012. No momento há um processo de capacitação técnica em curso para a
descentralizaçãodasaçõesdevigilânciasanitáriarelacionadasa:IndústriadeCosméticos,ProdutosdeHigienee
Perfumes: CNAE 1742Ͳ7/01 Ͳ Fabricação defraldas descartáveis; CNAE 1742Ͳ7/02Ͳ Fabricaçãodeabsorventes
higiênicos; CNAE 2063Ͳ1/00 Ͳ Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal CNAE
3291Ͳ4/00 Ͳ Fabricação de escovas, pincéis e vassouras; Prestação de Serviços de Saúde: CNAE 8640Ͳ2/12 Ͳ
ServiçosdeHemoterapia(hemocentrosebancosdesangueautônomos).
Comoformadequalificaroatendimentoforamcontratadosmedianteconcursopúblico:comnomaçõesde2013
a 2016: 17 Auxiliares de Enfermagem, 34 Biólogos, 50 Enfermeiros, 19 Farmacêuticos, 4 Fisioterapeuta, 5
Fonoaudiologia,25Médicos,21MédicosVeterinários,19Nutricionista,5Dentistas,1Psicólogo,2Químicos,15
TécnicosdeLaboratório,8TerapeutasOcupacionais.


Reduçãodotempodeesperaparaexames,consultaseprocedimentosespecializados,incluindoas
cirurgias eletivas, aproximando o tempo de espera nos serviços municipais de saúde do
padrãoadmitidonosplanosprivadosdesaúde,reduzindoemumaprimeirafa(SMS)
Para reduzir a fila de espera, que não parava de crescer – eram 810 mil em 2012 e chegaria a 1,2 milhão de
pedidos em 2014 se nada fosse feito – a Secretaria adotou diferentes medidas. A Atenção Especializada teve
grande destaque nesta gestão, como investimento financeiro, novos equipamentos e recursos humanos. Eles
sãoresponsáveispelaofertadeconsultas,examesdeapoiodiagnósticoedecirurgiaseletivas.Parareduzirafila
deespera,aSecretariaalémdeadotaroCallCenterHoraCerta,queavisacomantecedênciade15diassobrea
datadoagendamento,implantou34HospitaisDia,daRedeHoraCerta.Asunidadesrealizarammaisde15.348
mil cirurgias por ano, aumento de 1080%, mais de 386.076 mil consultas e exames, com aumento de 59%
comparadoàmédiaanualde2012.Para2016outros09HospitaisDia,daRedeHoraCerta,estãoemfasefinal
deimplantação.

ReestruturaçãodaouvidoriadoSUS(SMS)
AOuvidoriaSUSdoMunicípiodeSãoPauloéoespaçodeinteraçãodocidadãocomaadministraçãopública,
através de suas manifestações (sugestões, reclamações, solicitações, denúncias, elogios) de forma célere,
responsável e ética. Nosso compromisso é com a construção de um padrão de atenção através da escuta
humanizada,reforçandoaparticipaçãopopulareocontrolesocialparaofortalecimentodagestãoparticipativa
do SUS. Rede de Ouvidorias SUS da Cidade de São Paulo: uma estratégia democrática e participativa de
compromissoético,quepermiteavaliaremonitoraraspolíticaspúblicasdesaúde,buscandorelaçõesdialógicas
etransparentes.Parareduzirafiladeespera,aSecretariaalémdeadotaroCallCenterHoraCerta,queavisa
comantecedênciade15diassobreadatadoagendamento.Temsidomuitoelogiadaaagendaderegulaçãoda
saúdecomdiminuiçãodefilasparaconsultas,exameseinternações.


RetomadadaGestãodeSaúdecomoPlanoMunicipaldeSaúde.(SMS)
O Plano Municipal de Saúde (PMS), que abrange o período de 2014 a 2017, expressa a responsabilidade
municipalcomasaúdedapopulaçãodeSãoPauloeaintençãodeconstruiraPolíticaMunicipaldeSaúdede
forma democrática e ascendente. TrataͲse de um importante instrumento de gestão e de controle social que
orientaráopapelestratégicodaSecretariaMunicipaldesaúde(SMS)comogestoradoSistemaÚnicodeSaúde
(SUS)noMunicípiodeSãoPaulo(MSP).ApublicaçãodoPMSéummarcoimportantedoprocessoderetomada
da gestão de políticas públicas no âmbito da SMS na cidade de São Paulo e representa um avanço a ser
compartilhado.Estáemsintoniacomoquefoipreviamenteapontadoemoutrosdocumentosconstruídosem
processo participativo e pretende, em última instância, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
cidadãosquevivemnacidadedeSãoPaulo.


pontosdeatençãodarede.TodososmunícipesqueprocuremasUBSdeverãotersuasnecessidadesatendidas,
pormeiodeumacessocomqualidade,integralidadedasações.OacolhimentoàdemandaespontâneanasUBS
deveestarcontextualizadonagestãodoprocessodetrabalhoeimplementadonocotidianodosserviços.


ImplementaçãodeaçõesimportantesnaVigilânciaSanitáriadeSãoPaulo.(SMS)
ACoordenaçãodeVigilânciaemSaúde,asSupervisõesdeVigilânciaemSaúdeeCRSTssãoórgãosvinculadosà
SecretariaMunicipaldeSaúde–SMS,temtrabalhado,juntamentecomaSecretarianaelaboraçãodeproposta
de reestruturação organizacional, a estrutura da COVISA está sendo pensada dentro dessa proposta de
reestruturação da SMS, visto que a vigilância em saúde não constitui uma área independente do sistema
municipaldesaúde.ValesalientarqueaestruturaorganizacionaldoSistemaMunicipaldeVigilânciaemSaúde,
incluindo áreas de abrangência, atribuições e responsáveis está definida atualmente no Decreto Municipal nº
50.079/08enaPortariaMunicipalnº861/16.Salientamosqueem2010,aCâmaraMunicipaldeVereadoresde
São Paulo instaurou Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar e apurar eventual deficiência no
desempenho das competências outorgadas à COVISA – Processo RDP nº 08Ͳ46/2010. Transcrevemos abaixo
trecho do relatório final da comissão responsável pela CPI que dispõe sobre a estrutura da COVISA.
“Atualmente,aCOVISApossuiamaiorpartedesuasatribuiçõesregulamentadasatravésdeportaria,oquepor
sisódemonstrafragilidade.EmrazãodissoháemtramitaçãonessacasaoPL557/2010deautoriadoVereador
PauloFrangequedispõesobreaCoordenaçãodeVigilânciaemSaúde–COVISA.Noentantoháaindaque se
destacarqueaCOVISAporserumórgãoquerecentementeassumiuumasériedefunçõescarecedemaneira
evidentedeumareestruturação.Restoudemonstradoemtodasasreuniões,oitivasedocumentosqueforam
colhidoseapresentadosqueaCOVISAconcentraumasériedeatribuições,sendoqueaestruturaqueelatem
nãolhepermitecumprirfielmentetodaselas.Assim,évisívelacarênciaderecursoshumanosefinanceirospara
aCOVISA,demodoqueéimprescindívelquesepenseemumanovaestruturaparaCOVISA,aparelhandoͲapara
cumprirosfinsparaosquaiselafoiinstituída”.(RelatórioFinal–CPICOVISA–2010).
O plano visa elaborar e implantar estrutura de cargos gerenciais, técnicos e de apoio, compatíveis com a
estrutura organizacional da vigilância em saúde. Tal como indicado acima, o estabelecimento de cargos
compatíveis com a estrutura organizacional da vigilância em saúde está sendo pensado na proposta de
reestruturaçãodaSMS.Comapromoçãoainserçãonotrabalhoeoaperfeiçoamentoprofissionaldoquadrode
trabalhadores da vigilância em saúde, de modo a capacitáͲlos para as ações de gerenciamento, técnicas e de
apoio.Em2015,aSecretariaMunicipaldeSaúdeiniciouoCursodeAprimoramentodaGestãoemVigilânciaem
Saúde, voltado para os gestores e profissionais relacionados à gestão das unidades que compõem o Sistema
Municipal de Vigilância em Saúde, com 270 inscritos. Entre 2013 até o momento, foram promovidos 158

Retomada da Gestão com implementação de um novo modelo de gerenciamento com as
OrganizaçõesSociais(O.S).(SMS)
AGestãofoiretomadacomimplementaçãodeumnovomodelodegerenciamentocomasOrganizaçõesSociais
(O.S),apartirdareorganizaçãoterritorialedefiniçãodenovasmetaseindicadorescomcontroleetransparência
socialparamelhoriadautilizaçãodosrecursospúblicosedaqualidadedeserviço assistencialdeSaúde.Além
disso, houve uma reestruturação da carreira dos Servidores Públicos Diretos da área de saúde e abertura de
concursosparagarantiroserviçopúblicodequalidade.


Objetivo4:Ampliaroacessodapopulaçãoàcultura,pormeiode
equipamentoseações,apartirdasuadescentralizaçãono
território
AMeta27foiexecutadaem87%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META27ͲConstruir,requalificaroureformar16equipamentosculturais
RelatodaMeta27
Foram requalificados 12 equipamentos: Teatros Paulo Eiró, Arthur Azevedo e Flávio Império, além dos
equipamentosCasadoBandeirante,TorredaMemória,EdifícioRamosdeAzevedo,asBibliotecasCoraCoralina,
Vinícius de Morais e Camila Cerqueira Cesar, o Centro Cultural da Juventude, além de Casas de Cultura Vila
GuilhermeeSãoRafael.
Asrequalificaçõescontemplaramdesdeasinstalaçõesprediais,fiaçãoelétrica,instalaçõestécnicas,ampliações
físicas e de capacidade, até melhoria da segurança dos funcionários, artistas e público, adequação da
acessibilidade, restauração depatrimônio históricoepaisagística, comdestaquepara aconstruçãodeedíficio
anexoaoTeatroArthurAzevedo,ondeseráinstaladooClubedoChoro,escolademúsicadedicadaaoensinodo
Chorinho.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 31 de dezembro de 2016 às 02:22:03.
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A Torre da Meória, edifício anexo ao Arquivo Histórico Municipal (Edifício Ramos de Azevedo), abriga a área
técnicaͲadministrativa e que passará a abrigar o valioso acervo de documentos históricos da Prefeitura
Municipal de São Paulo . O espaço também éutilizado para pesquisas, realização de exposições e oficinas de
capacitação.
No Teatro Arthur Azevedo, as intervenções resultaram na ampliação do teatro com capacidade para 376
espectadores, instalações adequadas para a apresentação de espetáculos cênicos, com conforto, segurança e
fácilacessibilidadeaosfrequentadores.AampliaçãoincluiaconstruçãodeedifícioanexoondeseráinstaladoO
ClubedoChoro,escolademúsicadedicadaaoensinodoChorinho.
Na Museu Casa do Bandeirante foi realizada intervenção paisagística e recuperação do Rancho que abriga o
MoinhodoconjuntohistóricodaCasadoBandeirantequerepresentaumdosexemplarestípicosdashabitações
ruraispaulistasconstruídasentreossécu
O Teatro Flávio Império foi praticamente reconstruído, com capacidade para 211 espectadores e instalações
adequadasparaaapresentaçãodeespetáculoscênicos,comconfortoeacessibilidade.Possuiauditórioexterno
comacentospara100frequentadoresepalcoreversívelparaapresentaçõesaoarlivrenoparqueondeforam
implantadosprojetosdepaisagismoelazer.
Serão priorizadas as áreas localizadas nas regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica, alta densidade
demográficaecarênciadeequipamentosculturaispúblicos,masestratégicasparaaproduçãoedifusãocultural
dacidade.
Finalizarosseguintesequipamentos:TendaldaLapa,BibliotecaThalesCastanhodeAndrade,EdifícioSampaio
Moreira,BibliotecaRubensBorbadeMoraes,BibliotecaMáriodeAndrade,CentroCulturalSãoPaulo

sábado, 31 de dezembro de 2016

AMeta30foiexecutadaem28%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META30ͲCriaroProgramaCulturaVivaMunicipalcomaativaçãode300PontosdeCultura
RelatodaMeta30
Em agosto de 2014 foram selecionados por edital 85 Pontos de Cultura. Dando continuidade ao Programa
CulturaVivanoMunicípío,opróximoeditalestáemelaboraçãoeaprevisãodelançamentoépara2016.
OPontodeCulturaéareferênciadeumaredehorizontaldearticulaçãoedisseminaçãodeiniciativasculturais,
comgestãocompartilhadaentrepoderpúblicoesociedadecivil.
Próximoeditalestáemelaboraçãocomprevisãodelançamentopara2016.
OsPontosdeCulturasãoaçõesqueintegramoProgramaCulturaViva,atualmentemantidopeloMinistérioda
Cultura. A SMC prevê criar o Programa Cultura Viva com a ativação de 300 diferentes Pontos de Cultura
considerandoqueoscontempladosirãodesenvolversuasatividadespor2anos,prorrogáveisporigualperíodo.
ArticularasaçõesdesenvolvidaspelosPontosdeCulturacomarededeequipamentosculturais(públicosenão
públicos), atores e iniciativas culturais do entorno. Serão priorizadas as regiões com baixa estrutura de
equipamentosculturaispúblicos,altadensidadepopulacional,considerandoosíndicesdevulnerabilidadesocial.
As definições específicas de ações ou projetos contemplados por território ocorre mediante demandas
apresentadasanualmentepormeiodeeditais.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Construção:edificaçãointegraldeequipamentocomfinalidadecultural,desdeaseleçãodoterrenoatéafinalizaçãototaldaobra.
Requalificação:adaptaçãodeedificaçãojáexistente,atravésdereforma,oualteraçãodeseuusoparaatenderafinalidadecultural.

Pontos de Cultura: núcleos culturais juridicamente constituídos por ONGs que visam potencializar iniciativas culturais já existentes,
ampliandoegarantindooacessodapopulaçãoàfruição,criaçãoeproduçãodadiversidadeculturaldacidade.

AMeta31foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

Reforma:restauroouretificaçãodeedificaçãoexistente,caracterizadacomodefinalidadecultural,atravésdeobraparcial.

META31ͲAdaptareconsolidaroFundoMunicipaldeCultura

AMeta28foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META28ͲAlcançarumcalendárioanualdeprogramaçãoculturalqueincluaumaviradaculturalno
centro,duasdescentralizadaseoutrospequenosemédioseventosemdiferentestemáticas
eregiõesdacidade
RelatodaMeta28
ACriaçãodoSPCultura,quesetrata,deumplataformalivre,gratuitaecolaborativademapeamentosobreo
cenárioculturalpaulistanoparaconhecerasopçõesculturaisqueacidadeoferece:showsmusicais,espetáculos
teatrais,sessõesdecinema,saraus,entreoutra.Alémdeconferiraagendadeeventos,épossívelcolaborarna
gestãodaculturadacidade,apartirdacriaçãodeumperfildeagentecultural.No461ºaniversáriodacidadea
Prefeitura promoveu diversas atividades gratuitas durante o final de semana com a presença de Daniela
Mercury,JorgeBenJor,GilbertoGilentreoutros.Em10diasoCarnavalde2016levouparaasruasmaisde145
milpessoasparaaproveitaros355blocosquedesfilarampelacidade.Alémdoaumentodonúmerodeblocos
quefoide35%emrelaçãoaoanopassado,aSecretariadeCulturamontou5palcosfixosnoLargodaBatata,
ValedoAnhangabaú,M’BoiMirim,TaipaseItaqueracomaapresentaçãodegrandesartistarenomados.Outro
destaquefoioBailinhodeCarnavalcomatividadesvoltadasaopúblicoinfantilqueaconteceunoParqueMário
Covas.
Algunsdoseventosrealizadosem2013:ViradaCulturalemmaiocomaparticipaçãode4milhõesdepessoasea
FestadeSãoJoãonoValedoAnhangabaúeemmais6bairroscomaparticipaçãode1milhãodepessoas;Festa
deSãoJoão;4QuebradasCulturais;2TerritóriosFunk;MêsdaCulturaIndependente;SemanadoSamba.
Também em 2013, foram realizados 4 Quebradas Culturais entre os meses de novembro e dezembro; 2
TerritóriosFunk emjunhocom a participaçãode150 mil pessoas; MêsdaCulturaIndependenteemoutubro,
comumpúblicoestimadoem200milpessoas;SemanadoSambarealizadaemdezembro.
Algunsdoseventosrealizadosem2014:Aniversáriodacidadecom24hdeshowseoutrasatividadesculturais;
ViradaCulturalemmaiocommaisdemilatraçõesemtodasasregiõesdacidade;Mêsdaculturaindependente;
Carnaval de Rua; Carnaska; Dia do Circo; Semana do Hip Hop; Arraial de São Paulo; Mês das Crianças;
ConsciênciaNegra;23:ArtedeRua;Mêsdosamba;SPnaRuaeInauguraçãodaprogramaçãoculturaldoClube
Tietê.
Alguns eventos realizados em 2015: Aniversário da cidade com 24 h de shows e outras atividades culturais;
ViradaCulturalnomêsdejunhocommaisdemilatraçõesemtodasasregiõesdacidadeeincluindoasatrações
doArraialdeSãoPaulo;MêsdaCulturaIndependente;CarnavaldeRua;SemanadoHipHop;SPnaRua;Semana
daAmamentação;DiadaMúsica;CoͲCidade.

RelatodaMeta31
Aprovado Projeto de Lei 46/2013 pela Câmara em 02/06/2015 que institui o Fundo Municipal de Cultura
destinadoaapoiaresuportarfinanceiramenteprojetosculturais.IIIConferênciaMunicipaldeCulturaeadesão
aoSistemaNacionaldeCulturarealizadas.
O Fundo Municipal de Cultura será uma readequação do atual Fundo Especial de Promoção de Atividades
Culturais Ͳ FEPAC, incorporando as resoluçõesedeterminaçõesdo ConselhoMunicipal de Cultural e do Plano
MunicipaldeCultura.OFundotemafinalidadedefinanciaraçõesfinalísticasdaSecretariaMunicipaldeCultura
e sua adaptação serve para que açõesͲmeio e políticas também estejam aptas a serem suportadas. Para o
ingressonoSistemaNacionaldeCultura,tambéméprecisoqueoFundoganheatribuiçõesespecíficas,comoa
capacidadederecebertransferênciasfundoafundo(federal,estadualemunicipal).
Definiçãodetermostécnicosparaameta
FundoMunicipaldeCultura:temporobjetivofomentarprojetoseaçõesculturaisnacidade,apartirdediretrizesdefinidaspeloConselho
MunicipaldeCulturaeconsolidadasnoPlanoMunicipaldeCultura.OFundodevepermitiratransferênciaderecursosdosfundosde
cultura estadual e federal, bem como a utilização dos recursos em diferentes ações: curadoria, desenvolvimento de projetos,
programaçãoculturaletc.

AMeta32foiexecutadaem73%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META32ͲConceder300BolsasCulturaparaagentesculturaisdacidade.
RelatodaMeta32
Em agosto de2014,foramselecionados 150bolsistaspor editalnoPrograma AgenteComunitáriode Cultura.
Em 2016, mais 70 novos Agentes Comunitários de Cultura foram contratados recentemente, completando o
totalde220agentes.
Foram concedidas bolsas mensais no valor de R$ 1.000,00 a agentes culturais, pelo período de 12 meses,
renováveis por igual período. Em agosto de 2014 foram selecionados 150 bolsistas por edital no Programa
AgenteComunitáriodeCultura.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Bolsa Cultura: A seleção é feita por edital público e se dará em duas etapas; eliminatória seguida de sorteio. Forma de inscrição:
individual.Modalidadedeprestaçãodecontas:relatórioanualdeatividades.

AMeta33foiexecutadaem171%ͲMetaestáSuperada

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Calendáriodeeventosculturais:sistematizaçãodeagendasperiódicasoufixasdefestivais,bienaisfeiras,fórunseencontros,abrangendo
todooterritórioetodosossegmentosculturais.
Eventocultural:Atividadeculturaltemporáriacomoobjetivodedifundirmanifestações,estimularacriatividadeeexpressõespopulares
eartísticas,oupromoverdebatesemtornodoassunto.

META33ͲAtingir160projetosanuaisdefomentoàslinguagensartísticas
RelatodaMeta33
Em2015,atéomomento,foramfomentados36projetosanuaisedecurtoprazo,dedançaeteatro.

Eventoculturaldepequenoporte:paraaté300pessoas.

Em 2014, foi fomentado um total de 207 projetos sendo 54 de teatro (dos quais 24 do Prêmio Zé Renato de
TeatroͲlei 15.951/14);26dedança;59doEditalRedeseRuas deinclusão, cidadaniae cultura digital,25 do
editaldeFomentoaoCircoe43projeto

Eventoculturaldemédioporte:paraaté4milpessoas.
Eventoculturaldegrandeporte:paramaisde4milpessoas.

AMeta29foiexecutadaem53%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META29ͲViabilizartrêsCentrosCulturaisdeReferência
RelatodaMeta29
CentrodeFormaçãoCulturalCidadeTiradentes(CFCCT)readequadoeemfuncionamento:programaçãocultural
emaisde20tiposdecursosͲteatro,cinema,dança,atividadesfísicas,entreoutros.
VilaItororóemobras,cujoprocessoderequalificaçãopretendedesenvolverotrabalhopresentedahistóriado
local,atravésdemecanismostransparentespormeiodacriaçãodeumcentroculturaltemporárionopróprio
canteirodeobrasondesãorealizadas
Cada Centro Cultural deverá ser construído em módulos distintos e independentes, de maneira que sua
utilizaçãopossaseriniciadaenquantoaconstruçãoaindaserealiza.Aprevisãoédeatendimentodeumpúblico
estimadode85milpessoas/mês,atravésdarealizaçãodeprogramaçãoculturalespecíficaedaofertadeoutros
programasjádesenvolvidospelaSecretariaMunicipaldeCultura,comooProgramaVocacionaleoProgramade
IniciaçãoArtística(PIÁ).Aimplantaçãodosequipamentoslevaemcontaanecessidadedeampliaraofertade
equipamentosemduasregiõesqueconcentramgrandenúmerodeatoreseiniciativasculturais,azonasulea
zona leste. A viabilização do Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes também foi incorporada à meta.
Por viabilização entendeͲse a criação de condições técnicas, orçamentárias e institucionais para a
implementaçãodecursoseatividadesculturaisprevistosemseuprojeto,permitindooamploaproveitamento
doespaçoedopotencialformativoaliexistentes.

Em2013foifomentadoumtotalde120projetosforamfomentados:30doteatro,30dadançae60docinema.
Destes120projetos,80foramanuaiseoutros40decurtoprazo.
Projetos artísticos e culturais focados na pesquisa continuada, com produtos resultantes como: espetáculos,
intervençõesartísticas,audiovisuais.Operíododeduraçãovariaemfunçãodaaçãopropostaemcadaprojeto,
não ultrapassando o prazo máximo de 2 anos. O objetivo é chegar no ano de 2016 com 160 projetos sendo
financiadospelosprogramasdefomento,porissoasentregasprevistasparaoprimeiroeosegundobiênioaqui
apresentadasnãosãocumulativas.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
ProgramaMunicipaldeFomentoaoTeatro:criadoem8dejaneirode2002ͲLeinº13.279.ProgramaMunicipaldeFomentoàDança:
criadoemsetembrode2006ͲLei14.071/05.

AMeta34foiexecutadaem129%ͲMetaestáSuperada
META34ͲAtingir500projetosfomentadospeloProgramaparaaValorizaçãodeIniciativasCulturais
ͲVAI,nasmodalidades1e2
RelatodaMeta34
Metasuperadaem28,8%Noperíodode2013a2015foramaprovadosumtotalde644projetosfomentados
peloPrograma.
2015 Ͳ foram selecionados 231 projetos, sendo 171 na Modalidade I e 60 na Modalidade II. 2014 Ͳ foram
selecionadosecontratados238projetos,sendo175naModalidadeIe63naModalidadeII.2013Ͳ175projetos
selecionadosnaModalidadeVAII.

Centro Cultural Chácara do Jockey, recentemente repassada para a Prefeitura de São Paulo está em fase de
estudosdeviabilidadetécnica.

O programa prioriza ações culturais realizadas nas regiões com baixa estrutura de equipamentos culturais
públicos, alta densidade populacional, considerando os índices de vulnerabilidade social. As definições
específicas de ações ou projetos contemplados por território ocorre mediante demandas apresentadas
anualmentepormeiodeeditais.Ospagamentossãorealizadosemduasparcelas,sendo60%naprimeirae40%
na segunda parcela. Para a modalidade I o valor destinado para cada projeto é de no máximo R$ 30.000,00
(trintamilreais)enamodalidadeIIovalordestinadoparacadaprojetoédenomáximoR$60.000,00(sessenta
mil reais) reajustados anualmente conforme o IPCA. É importante potencializar a articulação dos grupos
fomentados pelo programa VAI com a rede de equipamentos culturais (públicos e não públicos), atores e
iniciativasculturaisdoentorno.Ametaépartirde175apoiosconcedidosem2013para500projetosapoiados
nosanosde2014,2015e2016.

Definiçãodetermostécnicosparaameta

Definiçãodetermostécnicosparaameta

CentroCultural:equipamentoculturalquecontarácomáreaparaproduçãoculturalparautilizaçãodosgruposecoletivosculturaisda
cidade,cinema,áreaexpositiva,centrodememória,biblioteca,centrodeestudodeidiomas,espaçoparaarteeculturaldigitaleteatro.

ProgramaVAI:temporfinalidadeapoiarfinanceiramente,pormeiodesubsídio,atividadesartísticoͲculturaisdepessoasfísicasdebaixa
renda,comfaixaetáriade18a29anos,oriundasderegiõesdoMunicípiodesprovidasderecursoseequipamentosculturais.

Centro Cultural M'Boi Mirim com projeto finalizado em análise na Caixa Econômica Federal, na zona Sul
(financiamentoPACMananciaisͲ10milhões).
CentroCulturalVilaItororóemobrasnazonaCentral(financimanetoLeiRouanet).Processoderequalificação
pretendedesenvolverotrabalhopresentedahistóriadolocal,atravésdemecanismostransparentespormeio
da criação de um centro cultural temporário no próprio canteiro de obras onde são realizadas oficinas, num
diálogoinéditoentrearenovaçãodeumbempúblicoeasdemandasdasociedade.

Programa VAI 2: terá por finalidade apoiar financeiramente, por meio de subsídio, atividades artísticoͲculturais de grupos e coletivos
maisconsolidados,cujoescopodasatividadesnãopermitemaisseuenquadramentodentrodoVAI.Oseditaissãoanuaiseoperíodode
realizaçãodosprojetoscontempladospeloVAIsãodenomáximo12meses.
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nosúltimosquatroanosequecontribuempararealizaçãodo
objetivodeampliaroacessodapopulaçãoàcultura,pormeiode
equipamentoseações,apartirdasuadescentralizaçãono
território.

São Paulo, 61 (246) – Suplemento – 11

RegulamentaçãodoCarnavaldeRuapeloDecretoNº56.690/2015(SMC)
Em2013iniciouͲseoplanejamentosobreavoltadoCarnavaldeRuanacidadedeSãoPaulo.Aposturainicialfoi
adeliberaçãodosblocos,semrepressãoouimposiçõeseàpartirdosoutrosanospodeͲseabrirumcanalde
diálogo com representantes de grupos carnavalescos e associações de moradores dos bairros para diálogos
sobreaformataçãodeumapolíticapúblicaparaacelebraçãodocarnavalnacidadedeSãoPaulo.Desdeentão
onúmerodeblocosinscritosnocarnavaltemcrescidoanoaanocom169blocosem2014,323em2015e384
em2016.AconsolidaçãoeosucessodeblocosderuaeofortalecimentodoCarnavaldasescolasdesambasão
exemplosdocrescimentoqueacapitalteveduranteasfestividadesdosúltimosanos.Cadavezmais,SãoPaulo
se torna um destino competitivo para turistas e uma opção atraente para os próprios paulistanos, que
permanecemnacidade,mesmoduranteoferiado.

IsençãodeIPTUparateatroseespaçosculturaisͲLeinº16.173/2015(SF)



TeatrosderuaeespaçosculturaisvoltadosparaartescênicaspodemagorasolicitarisençãodoIPTU.Amedida
atende a uma demanda histórica do setor e tem como objetivo valorizar preferencialmente os pequenos
espaços culturais que contribuem de forma contínua para o teatro na cidade de São Paulo. Muitos destes
espaçosenfrentamdificuldadesparamantersuaatividade,entreamaiordelasaespeculaçãoimobiliária,que
constantementeameaçasuassedes.

RegularizaçãodosartistasderuapelaLeinº15.776/2013(SMC)



DecretoregulamentaLei15.776/2013quegarantealiberdadeparaaapresentaçãodeartistasderuanacidade,
substituindo o Decreto 54.948 de 20 de março, feito para coibir comerciantes ilegais que se utilizavam da lei
paravenderprodutosdecontrabandocomosefossemartesões.AlémdissonomesmoanoaPrefeituratambém
regulamentouaquestãodacomidaderuaedosparklets,quesãoaspraçasemvagasdeestacionamentoede
ZonaAzul.

CircularTurismoSightseeing(SMC)



Assim,comoemoutraspartesdomundo,SãoPauloganhouumalinhadeônibusespecialquepassaporvários
pontosturísticosehistóricosdacidade.Oveículoédecombustãohíbrida,comdoisandares,vistapanorâmica,
WiFi,eaplicativocominformaçõesturísticasemtrêsidiomas.

ViradaCultural(SMC)



CircuitoSPCultura(SMC)
A SMC criou o Circuito Municipal de Cultura, uma política integrada para oferta de programação cultural em
todasasregiõesaolongodetodoano,quevisaàdemocratizaçãoculturalaooferecerprogramaçãoartísticae
valorizarosequipamentosculturaisdaSMCetambémasruasdacidadecomatividadesvoltadasaopúblicode
todas as idades. Desde o início do Circuito, a programação passou a ser decidida por meio de uma curadoria
formada por programadores de cultura dos diversos equipamentos da Secretaria. A partir do início de 2016,
todasasatraçõesforamescolhidasapartirdeumchamamentopúblicodepropostas.
Para obter maior racionalidade na gestão, as ações do Circuito são planejadas para pulverizar os recursos
financeiros, materiais e humanos. Uma das estratégias usadas é a definição de que cada grupo ou artista
contratado se apresenta em mais de um equipamento, o que diminui custos, facilita a negociação de cachês,
favorece a repercussão do artista e a oferta de programação nos diferentes locais da cidade, ampliando as
oportunidadesdeacessodopúblico.
Em 2015, o Circuito começou a atuar também em regiões da cidade em que não havia equipamentos da
Secretaria Municipal de Cultura. Para tal, foram realizadas atividades com uma programação em palcos
externos. No primeiro semestrede 2016, foram realizados 17 palcos externos infantis e 7 palcos adultos, por
exemplo.
No primeiro ano do programa, equipamentos localizados no centro e na periferia, como os Centros Culturais
Olido e Penha e os teatros municipais, tiveram aumento de 45% em sua frequência de público. O ritmo de
crescimentonosanosseguintedesacelerou,porémataxadeocupaçãocontinuacrescendo.Em2015,ataxade
ocupaçãomédiafoide57,8%.

No ano 2015 onde a Virada completou 10 anos, o seu grande diferencial foi a descentralização territorial dos
eventosparaalémdocentrohistórico,commaisde1500atividadesrealizadosem31pólosemtodaacidade.A
programação também foi ajustada para que além de música o evento se tornasse mais plural, abrangendo o
teatro, o circo, a dança e outras intervenções artísticas. Os quatro palcos voltados ao Funk e a chamada
Viradinha, que contou com diversos eventos voltados para o público infantil pela cidade, foram outros
destaques desta realização. A virada cultural teve algumas modificações que geraram grandes avanços. A
principal foi criar núcleos descentralizados de programação dentro e fora do centro expandido, com alguns
palcos com programação mais reduzida e outros com a programação normal de 24h. Ambas medidas
aumentaramasegurançareduzindoasocorrências,alémdelevarprogramaçãoparaaszonasperiféricas.Outra
medidafoigarantiradiversidadedemanifestaçõeselingaguensculturaisnavirada,alémdedarpreferênciaaos
artistasnacionais.ÉdestagestãoaindaumadasprincipaisinovaçõesnoâmbitodaprogramaçãodasViradas:a
criação da Viradinha, dedicada exclusivamente ao público infantojuvenil. O sucesso da experiência levou à
ampliação e diversificação da programação ganhando horários específicos, programação para diversas faixas
etárias e palcos em locais pensados para garantir a segurança da criançada. Em 2016, a Virada trouxe como
novidadeumhappyhournaregiãocentral,queaconteceunasextaͲfeira,20demaio,entre17he23h.
Mesmo com toda a sua diversidade e com as alterações para tornáͲla ainda mais plural e descentralizada, a
ViradaCulturaljánãoerasuficienteparaocuparosespaçospúblicoscomatividadesculturais.Eraprecisoum
calendário de eventos que se estendesse por todo o ano e por todas as regiões da cidade, ampliando as
oportunidadesparafruiçãocultural.


ProgramadeLudicidade(SMC)

CircuitoSPCultura/Aldeias/JovemMonitor(SMC)

Em 2013 foi criado o Programa de Ludicidade que tem objetivo de estimular as manifestações do patrimônio
lúdicoͲcultural.Aintençãoétraduzirvalores,costumes,formasdepensamento,incentivoàespontaneidadee
criatividadedacriança,valorizandoasexperiênciascoletivas.Alémdisso,oprogramatambémévoltadoparaa
reapropriaçãodosespaçospúblicosporpartedapopulação.

O Circuito SPCultura foi criado em 2014 com o objetivo de integrar todas as regiões da cidade com atrações
gratuitas de música, dança, teatro, circo e eventos infantis. Outros projetos Programa Aldeias e o Programa

O programa é composto pelos projetos: Brinquedotecas nos Clubes da Cidade, Encontros para formação de
ludoͲeducadores, Brinquedoteca Itinerante Ͳ Ônibus Brincalhão, Tenda do Brincar e Brincando nos Parques e
Praças.



Jovem monitor também oferecem além de programação, oficinas e cursos na área da cultura. Ͳ Programa
Aldeias:OProgramaAldeiasvisaofortalecimentodasculturasGuaranidepovosindígenasdomunicípiodeSão
Paulo,residentesdasaldeiasTekoaKrukutu,TekoaTenondePorã,TekoaKalipetyeTekoaYyrexakãͲdistritosde
ParelheiroseMarsilac;eTekoaPyau,TekoaYtueTekoaItakupeͲdistritodoJaraguá.OProgramaAldeiassurge
a partir do desdobramento do Programa “Vocacional Aldeias”, realizado de 2008 a 2013. Os diálogos
instaurados no âmbito do programa com as lideranças indígenas apontaram para a necessidade de uma
mudança de objetivos e ações em consonância com a Cultura Tradicional Guarani Mbya. O novo Programa
AldeiaspassouaintegraroNúcleodeCidadaniaCultural,quejátinhaumaforterelaçãocomasaldeiasemrazão
deprojetosfomentadospeloProgramaVAI.
Em maio de 2014, a SMC estabeleceu convênio com a organização não governamental Centro de Trabalho
Indigenista, com reconhecida atuação na área, para viabilizar as atividades próprias da cultura guarani, no
sentidodofortalecimentoculturalepolítico.Em2015oprogramaseexpande,principalmentenaparticipação
de indígenas atuando como agentes e coordenadores, possibilitando sensível protagonismo dos próprios
indígenas na implantação e execução da política pública. Ͳ Programa Jovem Monitor: O programa Jovem
Monitor Cultural tem se consolidado nos últimos anos como uma iniciativa orientada à experimentação
profissionalnocampodagestão,casandoaformaçãoteóricanostemasdaculturacomaatuaçãopráticados
jovensjuntoaosequipamentosedepartamentosdaSecretariaMunicipaldeCultura.
Inicialmente restrito ao Centro Cultural da Juventude (CCJ), o programa Jovem Monitor Cultural (PJMC) foi
expandido nesta gestão a partir de 2013, quando o CCJ passou a coordenar sua expansão para outros
equipamentos.CriadopelaLeinº14.968/09eregulamentadopeloDecretonº51.121/09,oprogramatemcomo
focoaformaçãodejovenscomidadeentre18e29anos,incluindojovensdetodasasregiõesdeSãoPaulo,do
centroàsperiferias.
Nos últimos anos, o programa passa a ser implementado por meio de convênio e se expande para outros
equipamentos culturais da SMC, como bibliotecas, casas de cultura, centros culturais, museus, teatros, entre
outros.


JornadadoPatrimônioPaulistano(SMC)



PlanoMunicipaldeCultura(SMC)
Em 2016 foi elaborado o Plano Municipal de Cultura que é um instrumento de planejamento que além de
realizarumdiagnósticoatualdacidade,orientaaimplantaçãodaspolíticasculturaisnomunicípiodeSãoPaulo
pelospróximosdezanos.Construídoapartirdeumamploprocessodeparticipaçãosocial,oPlanoMunicipalde
Cultura indicará as prioridades para a cultura na cidade, a partir da aprovação de diretrizes, ações e metas a
seremefetivadasnopróximodecênio.


PlataformaSPCultura(SMC)
Os equipamentos culturais e os patrimônios históricos foram georreferenciados resultando no mapa dos
equipamentos culturais da cidade de São Paulo. Foi cridada também a Plataforma SPCultura, uma plataforma
onlineecolaborativa,ondesãodivulgadasemformatodemapatodaequalqueratividadeartísticanacidade,
podendo mapear a diversidade cultural da cidade. Criada a SP Cultura, uma plataforma livre, gratuita e
colaborativa de mapeamento do cenário cultural paulistano com destaques para a programação cultural
ofertadanãosópelaSMC,mascomotambémdequalqueragenteculturalcadastrado.


ProͲMacLeinº15.948/2013(SMC)
O Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais Ͳ ProͲMac, consistente em uma modalidade de
financiamentopúblicooriginárioderenúnciafiscalpararealizaçãodeprojetosculturais,aseremconcedidosa
pessoa física ou jurídica domiciliada no Município promovendo a diversidade cultural, patrocinando ações
artisticoͲculturaiseampliandooacessoefruiçãodapopulaçãoàcultura.Publicadaemdezembrode2013,alei
queoriginouoProͲMacestabelecequeoscontriͲbuintesdoImpostoSobreServiços(ISS)edoImpostoPrediale
Territorial Urbano (IPTU) poderão utilizar o valor destinado a projetos culturais até o limite de 20% do valor
devido a cada incidência dos tributos. Atualmente, a lei que cria o ProͲMac encontraͲse em processo de
regulamentação.

Criada em 2015, a Jornada do Patrimônio transformou em celebração o patrimônio histórico da cidade,
integrandoͲse ao calendário de eventos da cidade de forma a fazer um apelo à sensibilidade e ao
reconhecimentodesuastradiçõeseimóveishistóricos.



Como ação inédita, inspirada em iniciativas semelhantes como as Journées Européennes Du Patrimoine, na
França, aJornadatrouxeapropostadereconhecimentodopatrimônioentreoscasarões,edifícios,parquese
praças da cidade com o objetivo de apresentar aos cidadãos e turistas o patrimônio cultural, artístico,
arquitetônicoeafetivodacidadedeSãoPaulo.CoordenadapeloDepartamentodePatrimônioHistórico(DPH),
o evento foi realizado por meio de um chamamento público, através do qual foram credenciados imóveis
históricospúblicoseprivados,criando,emmuitoscasos,oportunidadesúnicasdevisitaaesteslocais.Comisso,
cercade40milcidadãospuderamfazervisitasguiadasacercade80imóveishistóricos,acompanharroteirosde
memória, assistir debates e palestras, participar de oficinas e ver apresentações artísticas ligadas a nosso

ParaaimplantaçãodoSistemaMunicipaldeCulturaaPrefeituradeSãoPaulovemdemandandoaçõespolíticas
eadministrativasdesde2015,comoadescentralizaçãodaprogramaçãoartistica(criaçãodoSistemaMunicipal
deProgramaçãoCultural),adecisãodedividiracidadeemmacrorregiõesadministrativasampliaçãosignificativa
daofertadeatividadese,aomesmotempo,acriaçãodoFundoMunicipaldeCulturaedoConselhoMunicipal
deCultura,quesolidificamumimportantearcabouçolegaleadministrativoparaapolíticadeculturadacidade
deSãoPaulo.

patrimônioimaterial.Em2016,emsuasegundaedição,aJornadadoPatrimôniofoiinstituídapormeiodaLeinº
16.546,de21desetembro.


RegulamentaçãodeZEPEC/APCͲDecretonº56725/2015(SMC)
Regulamentadas disposições da Lei no 16.050, de 31 de julho de 2014Ͳ Plano Diretor Estratégico relativas às
Zonas Especiais de Preservação Cultural Ͳ Área de Proteção Cultural Ͳ ZEPEC/APC. O Decreto estabelece que
poderão serenquadrados como ZEPEC/APC “os locais destinados à formação, produção e exibição pública de
conteúdosculturaiseartísticos,comoteatrosecinemasderua,circos,centrosculturais,residênciasartísticase
assemelhados, abertas ao público, assim como espaços com significado afetivo, simbólico e religioso para a
comunidade,pormeiodeatividadesaliexercidasporperíodoigualousuperiora7(sete)anos,cujaproteçãoé
necessária para a formação e manutenção da identidade e memória do Município de São Paulo e seus
habitantes,assimcomoparaadinamizaçãodavidacultural,social,urbana,turísticaeeconômicadacidade.

SistemaMunicipaldeCultura(SMC)



PolíticaparaArtistasdeRuaseArtesõesͲLeinº15.776(SMC)
Aleinº15.776autorizoueregulamentouaatividadeartísticaemlocaispúblicos,assimcomoacomercialização
deprodutosartísticos,incluindoartesplásticasepeçasartesanaisproduzidaspelosartistasderua.Alémdisso,
foi aberto o Centro Público de Direitos Humanos e Economia Solidária e a Incubadora Pública de
Empreendimentos Econômicos Solidários, no bairro do Cambuci, que incentivam esse tipo de atividade. Na
primeira fase, em 2014, foram realizadas mais de 80 atividade de mobilização e formação, das quais
participaramcercade3.370pessoas,312empreendimentoseconômicossolidáriose108instituiçõesdeapoioe
fomentoàeconomiasolidária.Asegundafase,em2015,mobilizou1.066pessoase186empreendimentosna
constituição de seis redes de atuação sediados no município. Foi realizada a 1ª Feira de Economia Solidária e
AgriculturaFamiliar,eventoqueocorreuentre05e07demaiode2015ereuniucercade80expositorescom
artigosdeartesanato,vestuário,comidastípicas,serviçosdeecoturismoealimentosdaagriculturafamiliar.


PrêmioZéRenatoͲLeinº15.951/2014(SMC)
Instituído em 2014 o Prêmio Zé Renato é uma modalidade de apoio ao desenvolvimento teatral, que
homenageiaodiretorteatralpaulistanoJoséRenatoPécora(1926–2011)efoicriadaparaapoiarproduçãoe
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desenvolvimentodaatividadeteatralparaacidadedeSãoPaulo,vinculadaàSecretariaMunicipaldeCultura.
Cadaselecionadorecebe,pormeiodeaportesfinanceiros,atéR$200milparacada,totalizandoomontantede
R$4milhões.

garantiraentregade55.000UnidadesHabitacionaisnoprazodoProgramadeMetas,énecessárioaelaboração
eexecuçãodeprojetosparaalémdametaestabelecida,deformaaseanteciparaeventuaisimprevistos.Por
essemotivo,aregionalizaçãoqueaquiseapresentaésuperioraoquantitativodameta.



De2013adezembrode2016foramviabilizadas55milunidadeshabitacionais,ouseja,essasunidadesforam
entregues, em construção ou prontas para iniciar obras (licenciadas). O início das obras depende de recursos
federais (MCMV). O Governo Federal suspendeu os contratos das unidades licenciadas, epecialmente as que
atendemfaixaI(rendamenor)

ReaberturadoCineBelasArtes(SMC)
OprefeituradeSãoPauloestabeleceuumacordocomaCaixaEconômicaFederaleoGrupoCaixaSegurospara
a reabertura do Cine Belas Artes. A retomada do espaço era um desejo da população desde 2011, quando
encerrou suas atividades. Na parceria com patrocinador, proprietário e exibidor, a Prefeitura atuou para
estabelecer contrapartidas para garantir a ampliação do acesso ao cinema e o fortalecimento de política de
exibiçãoqueamplieadiversidadeeapresençadocinemanacional.

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Unidades Habitacionais de Interesse Social: unidades habitacionais definidas pelo inciso XIII do Art. 146 da Lei nº 13.430/02 (PDE)
construídasemterrenosdesapropriadosouemáreaspúblicasdesafetadas.

AMeta36foiexecutadaem70%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação



SãoPauloFilmCommission(SMC)
AtravésdacriaçãodoórgãoSãoPauloFilmComissionqueirácentralizareagiliarautorizaçõesparaprodutores
de audivisual a cidade deve se firmar como cenário de produções nacionais e internacionais de cinema,
publicidadeedetelevisão,estimulandoaproduçãoaudivisualnacidade.Apósasolicitaçãodeautorizaçãopor
meiodeumcadastronainternet,acomissãotematéumasemanaparaemitiraautorização.Nocasodepeças
depublicidade,oprazoéreduzidoparaatédoisdiasúteis.


META36ͲBeneficiar70milfamíliasnoProgramadeUrbanizaçãodeFavelas
RelatodaMeta36
Há 60.494 famílias beneficiadas por obras de Urbanização de Favelas, sendo que 14.114 famílias foram
atendidasporobrasjáconcluídase46.380porobrasemandamento
Os Perímetros do Renova foram revistos: finalização dos projetos básicos para licitação de novas obras,
beneficiando82.985famílias.

CinemasnosCEUs–CircuitoSPCine(SMC)
O projeto da Prefeitura de São Paulo, realizado por meio de uma parceria da Spcine com as Secretarias
MunicipaisdeCulturaedeEducação, estabeleceráomaiorcircuitopúblicodesalasdecinemadoBrasil,com
equipamentos de projeção digital, sistema de som Dolby 5.1 e um pacote variado de filmes, com estreias
internacionaisaproduçõeshistóricaserecentesdacinematografiabrasileira.
AssessõesnosCEUssãoàsquintas,domingosequartas,seguindoalógicadomercadodeexibiçãoquerenova
asestreiassemprenoquintodiadasemana,erespeitandoaprogramaçãoculturaljáconsolidadanesseslocais.
AentradanassessõesrealizadasnosCEUsserágratuita.Das20salas,15estãolocalizadasemCEUsdacapital
paulista.AsoutrascincoserãonoCineOlido,BibliotecaRobertoSantos,CentroCulturalSãoPaulo(SalasLima
BarretoePauloEmílio)enoCentrodeFormaçãoCulturalTiradentes.

As intervençõesabrangemosseguintesserviços:aberturadeviasparapermitir implantaçãode infraestrutura
urbana e facilitar acessos, inclusive de ônibus, ambulâncias e de limpeza pública, coleta de lixo e resíduos;
sistema de drenagem, incluindo a canalização de córregos; consolidações geotécnicas em áreas de risco
(encosta), através da execução de taludes, coberturas vegetais para estabilização e remoção dos imóveis em
situações de risco; execução de redes de abastecimento de água e redes coletoras de esgoto, inclusive as
ligações domiciliares; criação de áreas públicas de lazer, parques lineares e implantação de Equipamentos
Públicos.
O projetode cadaintervençãoépreviamentediscutidocom a população doassentamento precário,inclusive
emreuniõesperiódicascomosConselhosGestores.Otrabalhosocialatuanoacompanhamentodasobras,no
reassentamentodasfamíliasaseremremovida
Engloba a implantação de infraestrutura urbana nos assentamentos precários, possibilitando o acesso dos
moradoresaosserviçosurbanos,aconsolidaçãogeotécnicae/ouremoçõesemáreasderisco.Aregionalização
aquidescritaéparcial.Outras20.000famíliasserãobeneficiadasemlocaisaindaadefinir.


SPCineͲLeinº15.929/2013(SMC)
A Spcine é a empresa de cinema e audiovisual de São Paulo, criada por iniciativa da Prefeitura, através da
SecretariaMunicipaldeCultura.Atuacomoumescritóriodedesenvolvimento,financiamentoeimplementação
deprogramas epolíticasparaossetoresdecinema, TV,gameseweb. O objetivoéreconhecereestimularo
potencialeconômicoecriativodoaudiovisualpaulistaeseuimpactoemâmbitoculturalesocial.

Os Perímetros do Renova foram revistos: finalização dos projetos básicos para licitação de novas obras,
beneficiando82.985famílias.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Programa Urbanização de Favelas: Qualificação urbanística e o reconhecimento formal dos assentamentos precários e/ou informais,
garantindoamelhoriadaqualidadedevidadapopulaçãomoradora.

ClubedoChoro(NoTheatroArthurAzevedo)(SMC)

AMeta37foiexecutadaem102%ͲMetaestáSuperada

OTeatroArthurAzevedofoireinauguradoem2015ealémdeintensareformaerequalificaçãorecebeutambém
o Clube do Choro, espaço destinado a receber as rodas de Choro da cidade e eventualmente, o curso de
formaçãoemChoro,alémdeoutrasatividadesligadasaogêneromusical.


META37ͲBeneficiar200milfamíliasnoProgramadeRegularizaçãoFundiária
RelatodaMeta37
Foram202.818famíliasbeneficiadasporaçõesderegularizaçãofundiáriaconcluídas.

ReconhecimentodoSambaurbanocomopatrimônioimaterial(SMC)

São15.141famíliasatendidasporaçõesderegularizaçãofundiáriaemandamento.

Em 2013 a Prefeitura de São Paulo reconheceu o Samba como um patrimônio cultural imaterial em meio à
semanadoSamba.


BibliotecaMáriodeAndradeaberta24h(SMC)
Desde o dia 09/10/2015 a Biblioteca Mário de Andrade abre suas portas 24 horas por dia, também
diversificandosuasatividades,afimdereinserirabibliotecanocotidianodavidadopaulistano.Onovomodelo
demonstraénecessárioqueexistaumademandasignificativaporesteserviçoparaquehajamanutençãodas
atividades, visto que em período noturno é necessário garantir segurança ao público presente. No caso da
BibliotecaMáriodeAndradeomodelocontribuiparaqueoespaçobataorecordedevisitaçãoacadaano.


O Programa engloba odiagnóstico fundiário, levantamentos topográficos, projetos de regularização fundiária,
cadastramentoecoletadedocumentação.Paragarantiraentregade200.000UnidadesHabitacionaisnoprazo
doProgramadeMetas,énecessárioaelaboraçãoeexecuçãodeprojetosparaalémdametaestabelecida,de

formaaseanteciparaeventuaisimprevistos.Poressemotivo,aregionalizaçãoqueaquiseapresentaésuperior
aoquantitativodameta.
Até dezembro de 2016, a meta será cumprida Ͳ 200 mil famílias serão beneficiadas por processos de
regularizaçãofundiáriaconcluídos.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Regularização Fundiária: Reconhecimento formal dos assentamentos precários e/ou informais, garantindo a segurança na posse da
populaçãomoradora.



TransferênciadasCasasdeCulturaͲDecretonº55.547/2014(SMC)
Àpartirdodia26/09/2014asCasasdeCulturavoltamaintegrararedemunicipaldeequipamentosculturais,as
Casas de Cultura funcionarão de acordo com diretrizes da política cultural da Prefeitura de São Paulo, que
abarcamprogramaçãoeorçamento.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodeGarantiracessoamoradia
adequada.



23deMaio/projeto“RaízeseIdentidadedaFreguesiadoÓ”(SMC)
OGrafitefoiincentivadodediversasformas.AAv.23deMaioéagoratambémasededomaiormuraldegrafite
a céu aberto da América Latina. Com 15 mil metros quadrados em 70 muros entre a passarela Ciccilio
Matarazzo,emfrenteaoMuseudeArteContemporânea(MAC)eosarcosdaPraçadosArtesõesCalabreses,as
obrasreuniramostrabalhosde200artistas.Alémdeapoiomaterial,aPrefeituraauxiliouaindanasegurança
dosartistascomaGuardaCivilMetropolitana(GCM),nalimpezadosmuros,ampliaçãodailuminaçãoecortede
gramacomaSMSP.ACasadeCulturaSalvadorLigabue,naFreguesiadoÓem2014selecionoutrêsprojetosde
grafitesparaseremrealizadosnoLargodaMatrizdeNossaSenhoradoÓ.Aseleçãofazpartedoprojeto“Raízes
eIdentidadedaFreguesiadoÓ”,umaparceriaentreoCCJeaCasadeCultura.Inclusiveografitefezparteda
programaçãodeinauguraçãodoParqueChácaradoJockey,foirealizadoummutirãodegrafitereunindoartistas
locaiseconvidadosdeváriasregiõesdacidadeparapintaromurodearrimodaAvenidaMonsenhorManfredo
Leite,queladeiaaáreaverde.


CriaçãodaSEL,dePARHISeSAEHIS.(SEL)
CriaçãodeSEL,dacoordenadoriadeParcelamentodoSoloelicenciamentodeHIS(PARHIS)edaSubcomissão
de análise integrada de empreendimentos (SAEHIS), visando facilitar e acelerar a aprovação dos
empreendimentos de interesse social. Revisão do Código de Obras e edificações, simplificação de
procedimentos,adequaçãodalegislaçãomunicipalàscondiçõesestabelecidaspeloProgramaMCMV.


Objetivo5:GarantiracessoaMoradiaAdequada

ApoiotécnicoefinanceirodaSEHABparaelaboraçãoeaprovaçãodeprojetos.(SEHAB)
UmaequipedaSEHABeCOHABapoiaoprocessodelicenciamentoemSEL.Decretodispõesobreasformasde
fomento às associações e cooperativas habitacionais de interesse social por intermédio da concessão de
subsídionecessárioàcontrataçãodeequipetécnicae/oudeestudos,projetoseserviçostécnicos


AMeta35foiexecutadaem58%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META35ͲObterterrenos,projetar,licitar,licenciar,garantirafontedefinanciamentoeproduzir55
milunidadeshabitacionais



Atuaçãonaresoluçãodereintegraçõesdepossequeenvolviammaisde9milfamíliasemdiversas
áreasdacidade,cercade150milmetrosquadradosqueenvolviamconflitos(SEHAB)
Atuação na mediação de reintegrações em diversas áreas da cidade, buscando soluções pactuadas entre
proprietáriosefamiliasocupantes,abrangendomaisde9milfamílias.

RelatodaMeta35
Foram viabilizadas 55.627 unidades habitacionais: 14.951 unidades habitacionais foram entregues, 21.608
unidadeshabitacionaisestãoem obras, 19.068 unidades habitacionais foramlicenciadase estão prontaspara
iniciarobras.
As seguintes subprefeituras já receberam unidades habitacionais: Aricanduva, Butantã, Campo Limpo, Cidade
Ademar,CidadeTiradentes,FreguesiadoÓ,Guaianases,Ipiranga,ItaimPaulista,Itaquera,Jabaquara,Lapa,M
BoiMirim,Penha,Pinheiros,Pirituba/Jaraguá,Santana,SantoAmaro,SãoMateus,SéeVilaPrudente.
De janeiro de 2013 a dezembro de 2016 foram viabilizadas 71.375 unidades habitacionais, ou seja, estas
unidadesforamentregues,estãoemobrasouforamlicenciadasparaexecuçãoeaguardamsomentealiberação
de recursos federais para iniciar obras. O Governo federal suspendeu os contratos de unidades habitacionais
licenciadascomobrasnãoiniciadas,especialmenteparaofaixaI.
Englobaadesapropriaçãodeterrenos,a construçãodeunidadeseaentregadestasàsfamíliasdemandantes,
tendocomoalgumasdasdiretrizesdepriorizaçãoorecortedegênero,idade(5%paraidosos)eapresençade
pessoas com deficiência na família. Além dessas diretrizes gerais, o planejamento prevê 2.000 unidades
habitacionais para famílias em situação de rua, conforme explicado em meta específica sobre o tema. Para

CriaçãodoprogramaCasaPaulistana(SEHAB)
OnovoPDEcriaacategoriaHIS1parafamíliascomrendade0a3salariosmínimoseHIS2parafamíliascom
rendade3a6salariosmínimos;emZEIS2,60%doqueéproduzidodeveserreservadoàHIS1e40%paraHIS2.
Criação do programa MCMV paulistana possibilitando o aporte de até R$20 mil por unidade. A mesa de
licenciamentogaranteagilidadenoprocessodeaprovaçãoeotermodecompromissocomaSEHABgarantea
priorizaçãodoatendimentoàdemandadaCOHAB.


AquisiçãodeterrasparaprovisãodeHabitaçãodeInteresseSocial–HIS(SEHAB)
DeacordocomasdiretrizesdoPDE,foraminvestidosR$600milhoesemdesapropriaçãoparaproduçãodeHIS
1,inclusiveparaviabilizaçãoviaeditaisdeChamamentoMCMV/FDSquedisponibilizaasterrasparaentidades
produziremporautogestão.FoipublicadodecretoqueprevêapoiotécnicoefinanceirodaSEHABàsentidades
paraelaboraçãoeaprovaçãodeprojetos.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 31 de dezembro de 2016 às 02:22:04.
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Asterrasdesapropriadasserãosuficientesparaaconstruçãode11.000unidadeshabitacionais.Alémdissofoi
criado programa de fomento às associações e cooperativas habitacionais para concessão de subsídio para
contrataçãodeequipetécnicae/oudeestudos,projetoseserviçostécnicos.


IniciadaaPPPdocentroeAquisiçãodeimoveisdoINSS(SEHAB)
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AMeta41foiexecutadaem75%ͲMetaestáEmandamento
META41ͲInstalar1CasaAbrigoe1CasadePassagemparaampliaracapacidadedeatendimentode
proteçãoàsmulheresvítimasdeviolência
RelatodaMeta41

Houve parceria com INSS para destinação de imóveis no centro para habitação (dação em pagamento Lei nº
16.121/2016). A PMSP doou terrenos para a construção de HIS via PPP do Centro (empreendimento São
Caetano126HISͲemobras,naruademesmonomenº629).ForamdesapropriadosprédiosdocentrodeSP(na
maioriadoscasosocupados),cujosmoradoressofriamcomprecarizaçãoeirregualidade.Foramdesapropriados
os edifícios Mauá, Mooca 416 e Prestes Maia (esse último foi a segunda maior ocupação da América Latina).
ForamproduzidasunidadeshabitacionaisnosperimetrosdasoperaçõesurbanasFariaLimaeÁguaEspraiada.


LeideRegulamentaçãodosConsórciosImobiliários(SEHAB)
Em fev/2016 foi sancionada a Lei 16.377/16 que regulamenta a celebração de consórcios imobiliários entre a
Prefeituraeproprietáriosdeimóveisqueestejamsemedificaçãoesujeitosànotificaçãoparaoparcelamento
ouedificaçãocompulsórios(PEUC),especificandoqueoconsórcioseráadotadoparaaproduçãoprioritáriade
HabitaçãodeInteresseSocial.Comanovalei,SãoPaulosetornaaprimeiracidadedopaísaestabelecertodas
asregrasnecessáriasparaaexecuçãodeconsórciosimobiliários.

Colaborando para a melhora do acolhimento às mulheres em situação de violência na cidade de São Paulo a
Casa Abrigo Helenira Rezende de Souza Nazareth existente e de endereço sigiloso, foi completamente
reformadaemodernizadaeentregueapopulaçãoemabril/16.
ACasaAbrigogaranteaintegridadefísicaepsicológicademulheresedeseusdependentes,comatendimento
multidisciplinarquefavoreceoresgatedaautoestimaeareconstruçãodaautonomiadamulher.Apermanência
nestelocalétemporária,atéqueamulherreúnacondiçõespararetomarocursodesuavida.Oequipamento
tem capacidade para atender 5 famílias e com uma nova casa foi possível aumentar o número de famílias
atendidasnessamodalidadedeserviço.AlémdaCasaAbrigo,aCasadePassagemcomplementaráoserviço.
A Casa de Passagemserá umserviçoinéditonacidadede SãoPauloefuncionará24horas,terá hospedagem
provisória,nãoͲsigilosa,decurtaduração(nomáximo15dias)paraoacolhimentodemulheresemsituaçãode
violênciaeseusfilhosefilhas.Oatendimentonãoérestritoàsmulheresemsituaçãodeviolênciadomésticae
familiar, sendo acolhidas também mulheres em situação de tráfico. É assegurado ainda o atendimento
psicossocial.



ACasadePassagemtemporobjetivogarantiraintegridadefísicaeemocionaldasmulheres,bemcomorealizar
diagnósticodasituaçãodamulherparaencaminhamentosnecessários.

Priorizaçãodepessoascomvulnerabilidadesocialnoacessoàmoradia(SEHAB)



3% dos imoveis são destinados a Idosos e 3% a pessoas portadoras de deficiencia. Famílias chefiadas por
mulheresecompessoascomdeficiênciasãopriorizadas.


GarantiademoradiaprópriaparabeneficiáriosdoBolsaAluguel(SEHAB)

Ainda,desdeabrilde2014oPrograma“Mulher,ViversemViolência”trazbenefíciosàcidadedeSãoPaulopor
meiodaUnidadeMóveldeatendimentoàsmulheres,tantonaquestãodoenfrentamentoàviolênciacomodos
diversos direitos. TrataͲse de ônibus especialmente adaptado que realiza atendimento multiprofissional nas
regiões mais distantes do município e que realizou mais de 450 atendimentos individuais e cerca de 23.000
orientaçõesgeraispelos280bairrosvisitados.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

As familias beneficiadas pelo programa Bolsa Aluguel ou outros programas de atendimento habitacional
provisórioestãosendodirecionadasparaosempreendimentoshabitacionaisentregues,emobrasouprestesa
iniciarobras.

CasaAbrigo:serviçodeacolhimentoinstitucionaldecarátersigilosoparagarantiadadefesaedaproteçãodemulheresemsituaçãode
violênciadomésticaesexual,queestejamsobgraveameaçaouriscoiminentedemorte.



Casa de Passagem: serviço de acolhimento provisório de curta duração (até 15 dias), não sigiloso, para as mulheres em situação de
violênciadoamésticaeseusfilhosefilhas,quenãocorramriscoiminentedemorte.

ReestruturaçãodoAluguelSocial(SEHAB)
Estruturaçãodeumapolíticadelocaçãosocial,emespecialvoltadaàrecuperaçãoeusodosedifíciosociososna
região central (PMH). Criação e estruturação da Gerência de Locação Social na COHABͲSP. Recuperação do
parquepúblicodelocaçãosocialexistente.


Objetivo6:ImplantarumProgramaTerritorializadodePrevençãoe
ProteçãoàsVítimasdaViolência

AMeta38foiexecutadaem25%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META38ͲAmpliaroefetivodaGuardaCivilMetropolitanaem2.000novosintegrantes
RelatodaMeta38
Alémdaformaçãode500agentesemoperação,oefetivodaguardafoiampliadoatravésdeconcursopúblico
iniciadoemoutubrode2013comautorizaçãodenomeaçãode500agentesnosegundosemestrede2014.
EssaampliaçãofoiacompanhadadasdiretrizesdeformaçãoemDireitosHumanosemediaçãodeconflitos.

AMeta39foiexecutadaem167%ͲMetaestáSuperada
META39ͲCapacitar6.000agentesdaGuardaCivilMetropolitanaemDireitosHumanose2.000em
MediaçãodeConflitos
RelatodaMeta39
AcapacitaçãodosagentesdaGuardaCivilMetropolitanasedeudeformaefetiva.Foram6.420agentes
capacitadosemDireitosHumanose4.547agentescapacitadosemmediaçãodeconflitos.
AcapacitaçãoemmediaçãodeconflitosfazpartedeumConvêniocomaENAMͲEscolaNacionaldeMediação,
doMinistériodaJustiça,nãoonerandooorçamentomunicipal.

A meta visou aprimorar a capacitação continuada dos Guardas Civis Metropolitanos, através do Centro de
FormaçãoemSegurançaUrbana,mediantecursodereciclagemprofissionalcomfoconaformaçãoemDireitos
Humanos para o policiamento comunitário, Foi constituído um grupo mobilizador estratégico para planejar
sistematicamente todas as ações  e formados agentes para que atuem como multiplicadores perante toda a
GCM.Apartirdotrabalhodogrupomobilizador,doseducadoresjáformadosedeorganizaçõesparceiras,toda
aGuardaMunicipalfoicapacitadaatravésdoEstágiodeQualificaçãoProfissional.Comisso,buscouͲsepromover
uma cultura de valorização profissional, a diminuição dos confrontos entre GCM e a população e a
institucionalizaçãodaeducaçãoemDireitosHumanosnosistemadesegurançaurbana,paraatuaçãoemtodoo
território do município. Todos os cursos foram disponibilizados mediante parceria da Prefeitura junto às
SecretariasNacionaisdeSegurançaPúblicaeReformadoJudiciário,doMinistériodaJustiça.Houvetambémum
AcordodeCooperaçãojuntoàEscolaNacionaldeMediaçãoͲENAM.

AMeta40foiexecutadaem50%ͲMetaestáEmandamento
META40ͲInstalar1CasadaMulherBrasileiraemSãoPaulo
RelatodaMeta40
OmunicípiodeSãoPauloaderiuaoPactoNacionaldeEnfrentamentoàViolênciacontraasMulheresemjulho
de2013e aoPrograma“Mulher,ViverSem Violência”,um doseixosdesseprogramaprevêaimplantaçãoda
CasadaMulherBrasileiraemSãoPaulocomrecursodoGovernoFederalparasuaconstruçãoemanutençãopor
doisanos.
ACasa da MulherBrasileira inovará o atendimentooferecendoserviçosàsmulheresemsituaçãodeviolência
em um mesmo local. O município de São Paulo ficará responsávelpelo CentrodeReferência da Mulher,com
atendimento psicológico, social, orientação e direcionamento para programas de auxílio e promoção da
autonomia,geraçãodetrabalho,empregoerenda,bemcomoparaserviçosdeproteçãoedemaisserviçosda
rededesaúdeedeassitênciasocial.

AMeta42foiexecutadaem64%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 42 Ͳ Reestruturar as Casas de Mediação nas 31 inspetorias regionais da Guarda Civil
Metropolitanaparapromoveraculturademediaçãoeasoluçãopacíficadeconflitos
RelatodaMeta42
Iniciado processo de transferência das Casas de Mediação para as praças de atendimento das subprefeituras,
paramelhoracessodapopulaçãoaoserviço.Estãoemfuncionamento20CasasdeMediaçãoExtrajudicialnas
PraçasdeAtendimentodasSubprefeituras.
Foi ainda inaugurado o Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania Ͳ CEJUSC, órgão fruto de uma
parceira entre a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e o
TribunaldeJustiçadeSãoPaulo,quetemcomofinal
A proposta das Casas de Mediação contribui para que a Guarda Civil Metropolitana fortalecesse sua vocação
comunitáriaesuarelaçãocomasociedade.Asexperiênciasdas31casasjáemfuncionamentoapresentambons
resultadosesuareestruturaçãoimplicaem:requalificaçãodosmediadoresematividadeseformaçãodosnovos
mediadorespelaEscolaNacionaldeMediaçãodoMinistériodaJustiça(ENAM/MJ);aparelhamentodascasasde
mediação; implementação de um sistema de monitoramento e avaliação dos serviços prestados. A formação
dos líderes comunitários e a campanha ampliaram o alcance e a efetividade da mediação nas comunidades,
promovendoumaculturaderesoluçãoextrajudicialdeconflitos.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Mediação de Conflitos: é um processo autocompositivo segundo o qual as partes em disputa são auxiliadas por uma terceira parte,
neutraaoconflito,seminteressenacausa,paraauxiliáͲlasachegaraumacomposição.Esteterceiro,imparcial,facilitaráanegociação
entre pessoasem conflito,habilitandoͲas amelhor compreender suas posições e aencontrarsoluções que se compatibilizem aos seus
interessesenecessidades.

AMeta43foiexecutadaem70%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META43ͲImplementarasaçõesdoPlanoJuventudeVivacomoestratégiadeprevençãoàviolência,
aoracismoeàexclusãodajuventudenegraedeperiferia
RelatodaMeta43
Lançados,em21deagostode2015,oMapadaJuventude,oGuiadaJuventudeeoPortaldaJuventude.
Rede Juventude Viva: contratados 26 articuladores territoriais para atuar nos territórios prioritários da rede
Juventude Viva; formalizados e concluídos 20 convênios para apoio a projetos de prevenção à violência da
juventudenegraedeperiferianestesterritórios.
ConstituiçãodoComitêIntersecretarialeComitêsTerritoriaisdoPlanonaZonaSul,Brasilândia,SãoMateuse
ItaimPaulista.Realizadas50oficinasdemobilizaçãojuntosaosComitêsTerritoriaisdoPlanoJuventudeVivanos
territóriosdaFreguesiadoÓ,Pirituba,Perus,M´BoiMirimeCampoLimpo.
Realização de 2 Seminários da Juventude, sendo um no CEU Casablanca (Campo Limpo) e outro em Itaim
Paulista.Tambémfoirealizado01ConcursodeComunicaçãoJuventudeViva,com12trabalhospremiados,em
2015.
Formadas 02 turmas da Agência Jovem de Notícias Ͳ núcleos para realização de oficinas formativas de
educomunicação, direitos humanos, juventude, participação cidadã e técnicas de jornalismo social e
colaborativo.
Convênio com Ministério da Saúde vigente, para atendimento psicossocial a jovens e famílias vítimas de
violênciadoEstado,nosterritóriosvulneráveisdacidade.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
PlanoJuventudeViva:éumainiciativadaSecretariaGeraldaPresidênciadaRepúblicaedaSecretariadePromoçãodaIgualdadeRaciale
reúneaçõesdeonzeMinistériosecampanhasdeprevençãoquevisamreduziravulnerabilidadedosjovensàsituaçõesdeviolênciafísica
esimbólica,apartirdacriaçãodeoportunidadesdeinclusãosocialeautonomia;daofertadeequipamentos,serviçospúblicoseespaços
de convivência em territórios que concentram altos índices de homicídio; e do aprimoramento da atuação do Estado por meio do
enfrentamento ao racismo institucional e da sensibilização de agentes públicos para o problema. Em São Paulo a municipalização do
Plano estará a cargo de treze secretarias e será monitorado pelo Comitê Gestor Juventude Viva criado por Decreto 54.511 de
25/10/2013.

A Casa da Mulher Brasileira contará com Delegacia especializada de atendimento à Mulher; Juizado
especializado de violência doméstica e familiar contra a Mulher; Promotoria pública especializada da Mulher;
Defensoria pública especializada da Mulher; Atendimento psicossocial; Alojamento de passagem;
Brinquedoteca;Orientaçãoedirecionamentoparaprogramasdeauxílioepromoçãodaautonomia;Geraçãode
trabalho,empregoerenda,bemcomointegraçãocomosdemaisserviçosdarededesaúdeesocioassistencial.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Casa da Mulher Brasileira: Centro de Referência integrante do Programa Mulher, Viversem Violência do governofederal,quereunirá
serviçosespecializadosdeassistênciaàmulheremsituaçãodeviolência.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 31 de dezembro de 2016 às 02:22:04.
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AMeta44foiexecutadaem116%ͲMetaestáSuperada
META 44 Ͳ Implementar 2 novos espaços de convivência e 8 novos serviço de proteção social a
criançaseadolescentesvítimasdeviolência

sábado, 31 de dezembro de 2016

Definiçãodetermostécnicosparaameta
CentroOlímpicodeTreinamentoePesquisa:Equipamentovoltadoaoesportedealtorendimento,nosmoldesdeumclube,comfocoem
esportesolímpicos,tendocriançasejovensparticipandodasprincipaiscompetiçõesmunicipais,estaduais,nacionaiseatéinternacionais,
semnenhumcustoparaatletasouseuspais.
Centro Olímpico de Iniciação e Formação: Equipamento que permite o treinamento de modalidades olímpicas em suas categorias de
base/formaçãocomrecursohumanoscompatíveisemetodologiautilizadapeloCentroOlímpicodeTreinamentoePesquisa.

RelatodaMeta44
Foramimplantados9ServiçosdeProteçãoe2EspaçosdeConvivênciaparaCriançaseAdolescentesVítimasde
Violência
As subprefeituras beneficiadas são: Guaianases, Jaçanã, Penha, Parelheiros, São Mateus, Sapopemba, Vila
Prudente,FreguesiadoÓ,Butantã,CasaVerdeeSé.

AMeta46foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META46ͲCriar1ParquedeEsportesRadicais
RelatodaMeta46

Definiçãodetermostécnicosparaameta
ServiçodeProteçãoàcriançaeadolescentevítimadeviolência:(SPVV)serviçoreferenciadoqueofereceumconjuntodeprocedimentos
técnicos especializados por meio do atendimento social e psicossocial para atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de
violênciadoméstica,abusoouexploraçãosexual,bemcomoaosseusfamiliares,proporcionandoͲlhescondiçõesparaofortalecimentoda
autoͲestima, superação da situação de violação de direitos e reparação da violência vivida. Espaços de convivência para crianças e
adolescentes: (ECCA) serviço que visa acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo um espaço
alternativodesociabilidadeentrearuaeoterritóriodeorigemdafamília.



OCentrodeEsportesRadicaisfoiinauguradoemmarçode2016econstituiͲsecomooprimeirodogênerona
cidadedeSãoPauloeumdosmaioresdaAméricaLatina,comumaáreade38milm².Oespaço,comcircuitose
pistasparadiferentesmodalidades,évoltadoparapráticadeskate,bikeBMX,patinsinline,patineteeparkour.
Com investimentos de R$ 13,4 milhões, conta ainda com ciclovias, pista de caminhada, área para shows e
playground,emlocaldefácilacesso,naMarginalTietê,tornandoͲsemaisumespaçodelazerediversãoparao
paulistano.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodeImplantarumPrograma
TerritorializadodePrevençãoeProteçãoàsVítimasda
Violência.
Integrarossistemasdesaúdeeassistênciasocialnoquerefereànotificaçãodesituaçõesdeviolação
eviolência.(SMADS)
Publicação de portaria 1300/2015ͲSMS_G de institucionalização dos Núcleos de Prevenção de Violência em
todososserviçosdeSaúdedoMunicípio.(DefiniçãoͲONúcleodePrevençãodeViolência(NPV)correspondeà
equipe de referência do Serviço de Saúde responsável pela organização do cuidado e articulação das ações a
seremdesencadeadasparaasuperaçãodaviolênciaepromoçãodaculturadepaz).Elaboraçãoepublicaçãodo
DocumentodaLinhadeCuidadodeatençãointegralaSaúdedaPessoaemSituaçãodeViolênciaFoielaborado
um projetode educação permanente que teve início em agosto de 2016 envolvendo aproximadamente 4 mil
profissionaisdarededasaúdedetodosospontosdeatenção.Aindanasaúdetemososistemadevigilânciade
acidentes (SIVA) e violência (SINAN), que formam um banco de dados importante com relação aos casos de
violência.Estebancodedadoscontribuíparaaconstruçãodepolíticasparaosetor,alémfavoreceasaçõesde
assistência.

ParquedeEsportesRadicais:Skate,BMXePatinsinline,nasmodalidadesStreet,ParkeVertical,nosníveisdeLazer,RecreaçãoeAlto
Rendimento,alémdeumlocalpararecebereventosrelacionados.

AMeta47foiexecutadaem63%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META47ͲPromoverapráticadeatividadesesportivas,recreativasedelazerpor24horasaosfinais
desemanasnas32subprefeituras
RelatodaMeta47
OprogramaRevirandoaViradatemcomoinovaçãoaopçãodapráticaesportivaemhorárioalternativo,poisos
equipamentos contemplados permanecem abertos no período noturno dos sábados até o final da tarde de
domingo,comprogramaçãoininterrupta.ProfissionaisdeEducaçãoFísicaacompanhamasatividadesnoturnase
apresentamprogramaçãoparaoperíodo.
Oprojetofoiimplantadoem20diferenteslocais,beneficiandoentre400a2000pessoasporequipamento.
Outras12subprefeituranãoforamatendidasporfaltadepúbliconamadrugada.
São oferecidas atividades de esportes, lazer e recreação como por exemplo  futebol, vôlei, jogos e atividades
lúdicas.Aequipedesuportecontacomsegurança,limpezaemonitores.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
RevirandoaVirada:aberturadasunidadedaSecretariaMunicipaldeEsportes(centroeducacionais,balneários,minibalneário,estádiose
parques)para24hdeesportesduranteosfinaisdesemana.

AMeta48foiexecutadaem106%ͲMetaestáSuperada



SMADS–Desaparecidos(SMADS)
Serviço pioneiro desenvolvido pela SMADS, que possibilita o reencontro de pessoas desaparecidas na capital
paulistacomseusfamiliares.OsistemafuncionaatravésdocruzamntodoscadastrodosCentrosdeAcolhidada
Prefeitura com os dados disponibilizados pelo Ministério Público, Polícia Civil e Secretaria da Saúde sobre
pessoasdesaparecidas.


CentrodeDesenvolvimentoSocialeProdutivoparaJovenseAdultos(CEDESP)(SMADS)
UmserviçoquesofreualteraçãodetipificaçãodiantedaanálisedaSecretariafoioCentrodeDesenvolvimento
SocialeProdutivoparaJovenseAdultos(CEDESP),quepassouaserumserviçodeconvivência,comtrabalhode
fortalecimentodevínculosfamiliares,sociaisecomunitários,emadiçãoàsuacaracterísticadeformaçãoparao
mundodotrabalho.Foramimplantados30CEDESP.OtrabalhodediagnósticodaSecretariadetectouqueem
muitos Centros para Juventude havia uma demanda por esse tipo de serviço, o que levou à reorientação dos
serviçosemdiversosterritórios.


CriaçãodeUnidadeMóveldeatendimentoàmulhervítimadeviolência(SMPM)
TrataͲse de ônibus especialmente adaptado que realiza atendimento multiprofissional nas regiões mais
distantes do municípioe que já realizou mais de 450 atendimentos individuais e cerca de 23.000 orientações
gerais,tendovisitadomaisde280bairros.


CriaçãodosCentrosdeReferênciadaMulher(SMPM)

META48ͲRequalificar50equipamentosesportivosentreCentrosDesportivosdaComunidade(CDC)
eClubesͲEscola

RelatodaMeta48
Por requalificação entendeͲse reforma básica e, quando possível, implantação de novos serviços e/ou
equipamentos. Foi composto um grupo intersecretarial para identificar os CDCs que poderiam passar pela
requalificaçãoeparadefiniraintegraçãodesseCentroscomequipamentosdeoutrasáreas,comoeducaçãoou
saúde,porexemplo.


52equipamentosesportivospassaramporreformasestruturaiseoutros120porpequenasreformas.Umdos
equipamentoséoantigoClubedeRegatasTietê,quefoireformadoereabertoparaapopulaçãoduranteEvento
ViradaEsportivaem20/09/2014.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
ClubeDesportivodaComunidade(CDC):unidadesesportivasemterrenosmunicipais,masdeadministraçãoindireta.Agestãodoespaço
é feita por entidades da comunidade local com reconhecida vocação para o trabalho esportivo, legalmente constituídos em forma de
associaçãocomunitáriaoueleitospelaprópriapopulaçãodobairro.Sãomenoresqueosequipamentosdiretamenteadministradospela
prefeitura.
Clube Escola: tem o objetivo de oferecer ao munícipe em idade escolar a oportunidade de participar das atividades esportivas,
recreativasedelazer,nosClubesEsportivosMunicipais.
Clubes Esportivos Municipais: estruturas públicas que oferecem diversas atividades para a saúde, bemͲestar, lazer e recreação da
populaçãodetodasasregiõesdeSãoPaulo.

AMeta49foiexecutadaem22%ͲMetaestáEmandamento

CentrosdeReferênciadaMulher(CRMs)existentesforamcompletamentereformadosemodernizados.OCRMͲ
Casa Eliane de Grammont, na Vila Clementino; CRM Ͳ Casa Brasilândia; CRM – “Onoris Ferreira Dias” em São
MiguelPaulistaatendendoaumareivindicaçãohistóricadasmulheresdaregiãoeoCRMdeCapãoRedondo,
tambémfortereivindicaçãodasmulheresnaregiãosuldacidade.Essesnovosserviçostrazemcomodiferencial
a ampliação de seu escopo de atuação atrelando o desenvolvimento de ações de promoção da autonomia
econômica e cidadania das mulheres ao atendimento dos casos de violência. A fim de respeitar as
especificidadeslocaiseadiversidadedasmulheresdecadaregião,todososnovosserviçosdaSMPMterãoseu
atendimentorealizadoporentidadeslocaisparceirasconveniadas.


InstituiçãodoProgramaGuardiãMariadaPenha(SMSU)

META49ͲConstruir5CentrosdeIniciaçãoEsportivaͲCIE
RelatodaMeta49
4UnidadesdosCentrosdeIniciaçãoEsportivacomlocaldefinidoefontedefinanciamentogarantida.
As 4 unidades previstas estarão nas subprefeituras de Freguesia do Ó/Brasilândia, Campo Limpo, Lapa e Vila
Prudente.
A competência para licitação e construção de quatro Centros de Iniciação Esportiva (CIE) foi transferida para
SIURB/EDIF, que aguarda autorização do Ministério dos Esportes para início do processo. Não foi definido
terrenoparaoquintoequipamento.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

Proteçãodemulheresemsituaçãodeviolência,pormeiodaatuaçãopreventivaecomunitáriadaGuardaCivil
Metropolitana.340Mulheresforambeneficiadas.Capacitação: oferta de cursoparaservidoras/esdaGCMde
formaçãodemultiplicadoresemenfrentamentodadesigualdadedegêneroeviolênciadoméstica.


Objetivo7:Promoverapráticadeatividadesesportivas,
recreativasedelazer


CIE:OCIEssãoinstalaçõespúblicasmultiesportivasparacriançasejovensinciaremapráticademodalidadesolímpicaseparaolímpicas,
localizadoemáreasdevulnerabilidadesocial,voltadosàiniciaçãoesportivaeaoesportedealtorendimento,estimulandoadetecçãode
talentoseaformaçãodeatletas.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforamrealizadas
nosúltimosquatroanosequecontribuempararealizaçãodo
objetivodePromoverapráticadeatividadesesportivas,
recreativasedelazer.

AMeta45foiexecutadaem69%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação


ClubeEsporteNáuticoGuarapiranga(SEME)

META45ͲAmpliaremodernizar1CentroOlímpicodeTreinamentoePesquisaeconstruir1Centro
OlímpicodeIniciaçãoeFormação
RelatodaMeta45
Desdemarço de 2014,Centro Esportivo Municipal Joerg Bruder, emSanto Amaro, passou asermantidopelo
InstitutoPenínsula.UmaparceriaviabilizouaimplantaçãoFoiimplantadonoCentroEsportivoMunicipalJoerg
BruderumNúcleodeAltoRendimentovoltadoparainiciaçãoeformaçãodeatletasemparceriacomoInstituto
Península,queficaresponsávelpelagestãodoespaçoporumperíodoinícialde5anos.

Umanovaáreadelazerantesfrequentadaporaproximadamente60pessoaspormês,foiinauguradaem19de
novembrode2016paraatenderosmoradoresdofundãodoM’BoiMirim,naZonaSul.Localizadoàsmargens
darepresaGuarapiranga,noJardimHorizonteAzul,oClubeEsportivoNáuticoGuarapirangaofereceatividades
esportivasedelazerdegraçaparatodaacomunidade.
O Clube foi adquirido pela Prefeitura em julho deste ano, quando foi assinado acordo junto à Associação dos
Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, antiga proprietária. Para a desapropriação, foram investidos
quaseR$11milhões.

OCentroOlímpicodeTreinamentoePesquisadeSãoPaulo(COTP)éumequipamentodereferêncianoBrasil.
Voltadoaoesportedealtorendimento,oCOTPjáexistentepassouporimportantesreformas.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 31 de dezembro de 2016 às 02:22:04.
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Com aproximadamente 300 mil metros quadrados de área verde, o novo clube conta com três piscinas, 98
quiosquescomchurrasqueiraspúblicas,palcocobertoparashows(comcapacidadepararecebermaisde10mil
pessoas), campo gramado de futebol oficial, campo gramado de futebol society, 3 quadras poliesportivas,
quadra de futebol de salão, 3 quadras de tênis, dois campos de bocha, salão de jogos, salões para atividades
físicaseumabasedaGuardaCivilMetropolitanaAmbiental,comviaturaseefetivo24horaspordia.

São Paulo, 61 (246) – Suplemento – 15

Objetivo8:Promover,ampliarequalificaraçõesvoltadasà
efetivaçãodosdireitosdaspessoascomdeficiência




AMeta50foiexecutadaem140%ͲMetaestáSuperada

ClubeEsportivoTietê(SEME)
De modo a garantir a ampliação de infraestrutura esportiva, contemplando a diversidade das práticas, a
PrefeituradeSãoPauloentregouàpopulaçãooCentroEsportivoTietê,resgatandooantigoClubedeRegatas
Tietê,queseencontravaabandonado.

META50ͲTornaracessíveis850milm²depasseiospúblicos



Foram 1.194.662,74 metros quadrados de passeios públicos tornados acessíveis na cidade. Houve ainda a
padronizaçãoereadequaçãodepasseiospúblicosemviasestruturais,emrotasestratégicasediantedeprédios
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 segue os padrões estabelecidos pela Portaria Intersecretarial
04/SMSP/SMPED publicada em 06/2008 que estabelece diretrizes executivas para passeios públicos em
concretomoldado"inloco".

AcademiasaoArLivre(SEME)
Entre 2013 e 2015, a SMSP instalou mais de 300 Academias da Saúde pela praças e parques da cidade. As
subprefeiturasmaisbeneficiadasforamPirituba,CapeladoSocorroeCampoLimpo.Porsuavez,aSEMEfirmou
convênioparainstalaçãode150AcademiasaoArLivreemequipamentosesportivos.

AdesãoaoCidadesdoEsporte(SEME)
Os prefeitos das 12 cidadesͲsede da Copa do Mundo firmaram a carta compromisso do programa,
comprometendoͲsecomasmetasdeampliaroacessodoesporteeatividadefísicaparaapopulação,melhorar
oesportenasescolaseconsolidarumsistemapúblicoesportivodelongoprazo.Entreasboaspráticasdacidade
deSãoPaulo,o"CidadesdoEsporte"destaca:JogosdaCidadedeSãoPaulo;CentroOlímpicodeTreinamentoe
Pesquisa;CircuitoPopulardeCorridasdeRua;ProgramaVemDançar;TaçaCidadedeSãoPaulo.


RelatodaMeta50

Definiçãodetermostécnicosparaameta
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
deficiênciaoumobilidadereduzida.
CaminhoSeguro:Percursosegregadodaviadestinadoacirculaçãodepedestresdeformaapermitirseudeslocamentocomsegurançae
autonomia,inclusiveparapessoascomdeficiênciaemobilidadereduzida.
RotasTurísticas:Caminhoseguronoentornodepontosturísticos.

AmigodoEsporte(SEME)
A SEME oferece oportunidade de aprendizado profissional a estudantes de Nível Superior. O estágio é
supervisionado/orientado por profissionais do quadro da municipalidade, possibilitando a experiência prática,
complementando a formação teóricoͲacadêmica dos estudantes.O estágio tem carga horária de 20 horas
semanais, distribuídas de acordo com as necessidades dos projetos/áreas, e é remunerado através do
pagamentodebolsaͲauxíliocomvaloratualdeR$690,00maisoAuxílioTransporte.
Alémdisso,oprogramaAmigodoEsporte(AME)temoobjetivoderecrutarumaequipedetrabalhoformada
por pessoas com espírito de grupo, junto aos principais projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Esportes.Éumareuniãodevoluntáriosquetenhamaintençãodeparticipar,deformamaisativa,doprocesso
socialͲesportivo,contribuindoparaacidadaniaeparaaCulturadePaznomunicípio.Aomesmotempo,todosos
participantes descobrem uma incrível ferramenta de promoção de saúde, qualidade de vida e consciência
comunitária.ExistemparceriascomosClubesEscola,programasdaSEMEeomaiorfocoéaViradaEsportiva.


FortalecerOlimpíadasEstudantis(SEME)
As Olimpíadas Estudantis são disputadas entre toda a rede de Municipal de Ensino público da Cidade de São
Paulo,atingindooseducandos,entre07e17anosdeidade.
A coordenação das atividades das Olimpíadas Estudantis e Interceus está sob responsabilidade da
CoordenadoriadosCEUseEducaçãoIntegral(COCEU),daDiretoriadeDivisãodeEsporte,CorpoeMovimento
(DIESP),integrantesdasDiretoriasRegionaisdeEducação(DRE/DICEU),responsáveispeloEsporte,formandoo
Grupo de Trabalho (GT) de acordo com a portaria 2.587, de 24 de março de 2016 Ͳ a quem cabe organizar,
analisar,avaliaredefiniraformadedisputadosjogoseeventos.
OsJogosenvolvemas13DiretoriasRegionaisdeEducaçãodoMunicípiodeSãoPauloesãocompostospor4
modalidades coletivas (Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol) e 5 modalidades individuais (Atletismo,
GinásticaArtística, Ginástica Rítmica, Tênis, Tênisde Mesa)disputadospormeninasemeninosnascategorias
infantil, mirim e préͲmirim. Apenas nas modalidades coletivas são 312 competições acontecendo ao mesmo
tempo.

AMeta51foiexecutadaem71%ͲMetaestáemandamentocom
benefíciosàpopulação
META 51 Ͳ Garantir a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida em 100% da frota de
ônibus
RelatodaMeta51
Em2012,eram7.580veículosacessíveis.Em2016,afrotacontacom12.677ônibuscomacessibilidade,deum
totalde14.713veículos.Ouseja,maisdecincomilnovosônibusacessíveis.
Afrotaacessíveltemcapacidadeparatransportardiariamentecercade4milhõesdeusuários,oequivalenteà
populaçãosomadadeManauseCuritiba.
Alémdisso,oServiçodeAtendimentoEspecial–Atende–disponibiliza388vansadaptadasqueatendem4.880
pessoas com deficiência, mais 3.587 acompanhantes. Também foram incorporados 45 táxis acessíveis ao
Atende.
AcidadecontatambémcomoBilheteÚnicoparapassageirosespeciais,quegarantedeslocamentogratuitono
sistemamunicipaldetransportecoletivoàspessoascomdeficiênciafísicaouintelectual.Nototal,são201.192
beneficiáriosativoscomBilheteÚnicodepassageirosespeciais–Pessoacomdeficiência.
Agarantiade100%deacessibilidadefísicanafrotasomentepoderáocorrerapósaretomadadarenovaçãodos
contratos de concessão, cujo cronograma sofreu adiamento para possibilitar ampla discussão popular, nos
conselhosdeparticipaçãoeCâmaraMunicipal.
A frota está toranandoͲse acessível conforme necessidade de substituição dos ônibus. Todo novo ônibus
adquiridodeveserobrigatoriamenteacessível.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
FrotaAcessível:ônibuscomacessoparaaspessoascommobilidadereduzida,emduasmodalidadesͲveículoscompisobaixoerampade
acessooucomplataformaelevatória(e.g."elevador"paraveículoscomdegrausdeacesso)ecomsinalizaçãosonora,tátilevisualpara
acessodepessoascomdeficiênciavisualeauditiva.

GestãoCompartilhadadosCEUs

AMeta52foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

Os CEU passaram a ter gestão compartilhada  entre SME, SMC e SEME. A mudança propicia uma maior
integração entre Educação, Cultura, Esporte e Lazer, permitindo que escolas, centros esportivos e espaços
culturais, como bibliotecas e teatros, ganhem uma perspectiva colaborativa e mais abrangente, que também
envolvaacomunidade.


META 52 Ͳ Garantir a oferta de vagas a todas as crianças beneficiárias do Benefício de Prestação
ContinuadadaAssistênciaSocial(BPC)eseuacompanhamentonosmoldesdoBPCEscola
RelatodaMeta52

ViradaEsportiva(SEME)

OlevantamentodosbeneficiáriosdoBPCérealizadoemparceriacomaSecretariaMunicipaldeAssistênciae
DesenvolvimentoSocial.

AViradaEsportivacaracterizaͲsepeladescentralizaçãodasatividadesesportivaseparticipaçãodapopulação.
As atividades acontecem por 34 horas e contam com 130 modalidades intercaladas e distribuídas por toda
cidade. Entre eventos e locais tradicionais, como a Corrida 24 Horas e as atividades da Arena Anhangabaú, e
novasatrações,comoaaventuranoExtremoSuleoSimuladordeQuedaLivre,naZonaNorte,forammaisde2
milatividades.

A oferta depende da procura dos pais ou responsáveis pelas crianças beneficiárias do BPC. No Estado de São
Paulo,2.025criançasejovenssãobeneficiáriosdoBenefíciodePrestaçãoContinuada–BPC.Dentreeles,627se
encontrammatriculadosemunidadeseducacionaisdaRedeMunicipaldeEnsino.Garantiadasvagasocorrendo
regularmente,oquesignificadizerquetodososalunosqueprocuraramoserviçoforamatendidos.



Definiçãodetermostécnicosparaameta

ProjetoVivaoCampinho(SEME)

BPC: Benefícioda Políticade Assistência Socialque garante opagamento de1 saláriomínimoa todasaspessoas comdeficiência (em
qualqueridade).

ProjetoVivaoCampinhofoilançadocomointuitodeincentivaratransformaçãosocialemcomunidadesdeSão
Paulopormeiodareformadecamposdefuteboloucentroscomunitáriosdeesporte.Nototal,foraminvestidos
15 milhões na recuperação de 40 espaços, que contarão com grama sintética, piso nivelado, alambrado e
iluminação.


BPCnaEscola:temcomoobjetivodesenvolveraçõesintersetoriais,visandogarantiroacessoeapermanêncianaescoladecriançase
adolescentescomdeficiência,de0a18anos,beneficiáriosdoBPC.

AMeta53foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META53ͲEfetivarofuncionamentodaCentraldeLibras

LeiMunicipaldeIncentivoaoEsporte(SEME)

RelatodaMeta53

ALeiMunicipaldeIncentivoaoEsporte–Lei15.928de19dedezembrode2013,permitequepessoasfísicase
jurídicas, contribuintes da Cidade de São Paulo dos impostos como o Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) do Município de São Paulo, destinem uma parte do seu imposto
devido parafomentarprojetosesportivosnacidadeaprovados pela Secretaria Municipal de Esportes,Lazer e
RecreaçãoͲSEME,recebendoassimincentivosfiscaisdeaté50%dovalordevidoexercendosuacidadaniaao
escolher projetos que possam acompanhar e patrocinar, elaborados por associação sem fins lucrativos com
naturezaesportivaouporatletaemnomepróprio,umanovaoportunidadeparaoproponente.


Novosespaçosparaapráticadoskate(SEME)
Entreparques,praças,CEUs,centrosesportivos(CEE)eclubesdacomunidade(CDC),aPrefeituradeSãoPaulo
oferece atualmente 162 pistas de skate na cidade. Entre as pistas recentemente inauguradas, destacamͲse:
ParqueDomPedroII;ChácaradoJockey;CentroEsportesRadicais;CDCElísioSiqueira(Brasilândia);PraçaBrasil
(Itaquera); Praça do Trabalhador (Parelheiros); Centro Esportivo Ermelino Matarazzo; CEU Aricanduva; Anália
Franco;PraçaRoosevelt.EmumaparceriacomaSecretariaMunicipaldeEducação,oprojeto"AndandonoCEU
ZonaLeste"desenvolvidapelaOrganizaçãoSkateSolidárioofereceaulasdeskateemseteCEUsdaZonaLeste
quedispõemdepistaespecíficaparaapráticadoesporte:Aricanduva,VilaCuruçá,ParqueVeredas,Jambeiro,
SãoMateus,SãoRafael,RosadaChina.OprojetotambémérealizadonoCEUMeninos,nazonasuldacapital
paulista. A parceria também desenvolve o projeto “Skate Solidário no Paraisópolis”, realizado no CEU
Paraisópolis,queatendeaproximadamente150criançaseadolescentes.


CentraldeIntérpretedeLibrasͲCILinauguradaem22desetembrode2015.PrestaçãodeserviçonaSMPED,in
loco(ondeobeneficiárioprecisar)etelepresencial.
AdesãoaoPlanoNacionalViversemLimiteeinstituídooPlanoMunicipaldeAçõesArticuladasparaasPessoas
comDeficiênciaSãoPaulomaisInclusiva.
AdesãoàCentraldeInterpretaçãodeLibrasͲCILdoGovernoFederal
A CIL conta com tecnologia de tradução, intérprete e guiaͲinterpretação para atendimentos presenciais e
telepresenciais.
Oatendimentodeveráser24horasedirecionadoàspessoassurdasoucomdeficiênciaauditivaesurdocegas,
conforme estabelecido pela Lei 14.441/07. A Central atenderá toda a cidade e deverá proporcionar a
comunicaçãodosmunícipessurdosoucomdeficiênciaauditivaesurdocegosnosserviçosmunicipaisapartirde
modalidadepresencialevirtual.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Tradução /Interpretação da Libras/Português: Serviço de mediação entre surdo ou com deficiência auditiva, usuário da Libras e o
atendentedoórgãopúblico.
GuiaͲInterpretação:FornecimentodeGuiaͲIntérpreteparaatendimentopresencialaomunícipesurdocegonosserviçosmunicipais

AMeta54foiexecutadaem110%ͲMetaestáSuperada
META54ͲRevitalizarosCentrosdeFormaçãoeAcompanhamentoàInclusão(CEFAI),assegurandoa
formaçãodeprofessoreseoacompanhamentoaosalunoscomdeficiênciamatriculadosna
RedeMunicipaldeEnsino

GramadoSintéticoemCDCs(SEME)
RelatodaMeta54
ComoformadepromoverofutebolamadornacidadedeSãoPaulo,42CDCstiveramseuscamposrecuperados
comgramasintética,pisonivelado,alambradoeiluminação.

Aaçãoderevitalizaçãoprevêamodernizaçãodosequipamentos,atualizaçãodoacervobibliográfico,produção
e aquisição de novos materiais, ações de formação continuada dos professores, desenvolvimento de técnicas
paraoacompanhamentoesupervisãodotrabalhorealizadonasSalasdeApoioeAcompanhamentoàInclusão.
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Projetosdentrodameta:
ProjetoI:AmpliaçãodoquadrodeprofissionaisdosCEFAIde4para8ProfessoresdeApoioeAcompanhamento
à Inclusão (PAAI), totalizando no mínimo, 104 profissionais. Esta ação possibilita o acompanhamento mais
próximoàsunidadesescolaresaaosalunos.ForamampliadososquadrosdeprofissionaisnosCEFAIS,ehojeo
totaléde119profissionais,superandoametainicialmenteproposta.
ProjetoII:AmpliaçãodaOfertadoAtendimentoEducacionalEspecializadopelacriaçãode150novasSalasde
ApoioeAcompanhamentoàInclusão.Foramcriadas181novasSalasdeApoioeAcompanhamentoàInclusão,
superandoametainicialmenteproposta.

AlémdaSAAIBilíngueIeII,asUnidadesPolotêmaSAAIBilíngueComplementar,queofereceoAtendimento
EducacionalEspecializadoͲAEEnocontraturno.
EstãolocalizadasnasregiõesdeCampoLimpoeSãoMateus.
AsEMEBSeUnidadesPolotambémcontamcomoapoiodeInstrutoresdeLIBRAS,responsáveispeloensinoda
língua de sinais aos profissionais da escola, famílias e comunidade e Guias Intérpretes de Libras que fazem a
mediaçãodacomunicaçãonasUnidadesEducacionaisquetêmeducandoscomsurdocegueiramatriculados.


Objetivo9:Promoverumaculturadecidadaniaevalorizaçãoda
diversidade,reduzindoasmanifestaçõesdediscriminaçãode
todasasnaturezas

ProjetoIII:OfertarcursosnaáreadeEducaçãoEspecialpara,nomínimo,6000educadoresporano,numtotal
de26.000educadores.Formaçãooferecidaaosprofessoresespecialistaseaosdasclassesregularesedemais
profissionaisdaeducação:maisde36.000vagasemcursosoptativoseemníveldepósͲgraduaçãoaos
profissionaisdaRedeMunicipaldeEnsino,superandoametainicialmenteproposta.
ProjetoIV:AmpliaçãodasvisitasdeacompanhamentoaosalunoscomdeficiêncianasUnidadesEducacionais,
bemcomoaformaçãocontinuada,emserviço,doseducadores,garantindonomínimo20.000atendimentos.
AmpliaçãodonúmerodeescolasparticipantesdoProgramaEscolaAcessível,comrecursosdeacessibilidadeàs
UnidadesEducacionaiscontempladasfornecidospeloMEC–ampliaçãode1300%emrelaçãoa2012.Foram
aindarealizados28.485atendimentos,superandoametainicialmenteproposta.

sábado, 31 de dezembro de 2016

AMeta57foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META57ͲCriareefetivaraSecretariaMunicipaldePromoçãodaIgualdadeRacial
RelatodaMeta57

Definiçãodetermostécnicosparaameta
CEFAI: Centros de formação e Acompanhamento a Inclusão Ͳ é responsável por desenvolver ações de formação e projetos, produzir
materiais,orientaresupervisionarasSalasdeApoioeAcompanhamentoàInclusão(SAAI),alémdedispordeacervobibliográficoede
disponibilizarequipamentosespecíficosparaalunoscomnecessidadeseducacionaisespeciais.

SecretariaMunicipaldePromoçãodaIgualdadeRacialcriadaemmaio(Lei15.764/2013).

SAAI:SaladeApoioeAcompanhamentoàInclusãoͲatendeaalunoscomnecessidadeseducacionaisquepodemounãoserelacionar
com deficiências, limitações ou disfunções no processo desenvolvimento, assim como com situação de superdotação ou altas
habilidades.Esteespaçoseconstituicomoumserviçodeapoiopedagógicoespecializado,desenvolvidoporprofessoresespecializados.A
Unidade Educacional é quem requisita a instalação desta sala e disponibiliza o serviço para os alunos da própria escola ou de outras
UnidadesdaRedeMunicipaldeEnsinodeseuentorno,ondenãoexistatalatendimento.

Sambareconhecidocomopatrimônioimaterial

AMeta55foiexecutadaem130%ͲMetaestáSuperada

IIIConferênciadePromoçãodaIgualdadeRacial
EventoMêsdaConsciênciaNegrarealizadoemnovembrode2014
AimplementaçãodaSecretariatornapossívelainstitucionalizaçãodaspoliticasdepromoçãodaigualdaderacial
tendocomoinstrumentooPlanoMunicipaldaIgualdadeRacialdomunicípiodeSãoPaulo.

AMeta58foiexecutadaem138%ͲMetaestáSuperada

META55ͲImplantaçãode10residênciasinclusivasparapessoascomdeficiência

META58ͲViabilizaraimplementaçãodasLeisFederais10.639/2003e11.645/2008queincluemno
currículooficialdarededeensinoatemáticadaHistóriaeCulturaAfroͲBrasileiraeIndígena

RelatodaMeta55

RelatodaMeta58

14ResidênciasInclusivasforamimplantadasnaseguintessubprefeituras:4unidadesemAricanduva,2emSanto
Amaro,3emSãoMateus,2naSé,2emVilaPrudentee1naMooca.

Total de 33.052 professores capacitados para o ensino de História e Cultura AfroͲBrasileira e Indígena nas
escolase5.190emoutrasformaçõesdestatemática.

Alémdisso,foramimplantados7novosNúcleosdeApoioàInclusãoSocialparaPessoascomDeficiência,serviço
que promove a inclusão social da pessoa com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e
comunitária.

Publicados2volumesdeumaediçãoespecialparaomunicípiosobreHistóriaGeraldaÁfricaemparceriacomo
MEC,parausonaredemunicipaldeensino.

O públicoͲalvo do Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva são jovens e adultos com
deficiência, em situação de dependência, prioritariamente aqueles atendidos pelo Benefício de Prestação
Continuada Ͳ BPC, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar e/ou
queestejamemprocessodedesinstitucionalizaçãodeinstituiçõesdelongapermanência.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Residência Inclusiva: unidade que oferta Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta
ComplexidadedoSUAS,conformeestabeleceaTipificaçãoNacionaldosServiçosSocioassistenciais.

AMeta56foiexecutadaem68%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação

ProjetoLeituraço:DesenvolvidodentrodoNovembroNegro,épromovidoumleituraçodeliteraturaafricanae
afrobrasileirajuntoàscriançasdaredemunicipaldeensinoeseusrespectivosprofessoresemsaladeleitura.
Participaramaproximadamente1milhãodeestudanteseprofessoresem25milsalasdeaulas.ProgramaVem
Dançar Novembro Negro Ͳ 2013 (Anhangabaú) e 2014 (Clube Juventus): Ação da Secretaria Municipal de
Esportesjuntoàcomunidadedemulheresidosas,proveninentesdos49clubesmunicipais,paraapromoçãodo
lazeratravésdodançar.Participaramaproximadamente3milpessoas.
FormaçãosobreatemáticaétnicoracialparaosbibliotecáriosdetodasasbibliotecasdaSecretariaMunicipalde
Cultura.Alémdisso,foiampliadooacervodelivrosrelacionadosaotema.
Projeto Temático de Lutas e Artes Marciais: ampliação da oferta de curso de capoeira de 8 para todos os 49
centrosesportivosmunicipais.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008: Leis que incluíram no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática da
HistóriaeCulturaAfroͲBrasileiraeIndígena.

META56ͲImplantaçãode5CentrosEspecializadosdeReabilitação(CER)

AMeta59foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

RelatodaMeta56
Foram entregues dois novos Centros Especializados de Reabilitação (CER) IV Ͳ São Miguel Paulista e Ipiranga.
Alémdisso,foramreadequadoserequalificados15NúcleosIntegradosdeReabilitação/NúcleosIntegradosde
SaúdeAuditiva(NIR/NISA)transformadosemCER(08CERII,05CERIIIe02CERIV).

META59ͲCriareefetivaraSecretariaMunicipaldePolíticasParaasMulheres

NosCERsãorealizadostratamentosespecializadosemreabilitação,diagnóstico,avaliaçãoeorientação.

ASecretariaMunicipaldePolíticasparaasMulheresdeSãoPaulo(SMPM),órgãodaAdministraçãoMunicipal
Direta,foicriadaem01janeirode2013eregulamentadaatravésdaLeinº15.764,de27demaiode2013.Fruto
dareformaadministrativapropostapelaPrefeituraedocompromissodagestãocomademandahistóricados
movimentosdemulheres,reafirmadanasConferênciasMunicipaisdePolíticaparasasMulheres.ASMPMtem
como finalidade assessorar, coordenar e articular junto à Administração Pública Municipal a formulação,
proposição, acompanhamento e implementação de ações governamentais para promoção da igualdade entre
mulheres e homens, visando a ampliação dos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais das mulheres
para melhoria da qualidade de vida, a implementação de ações de enfrentamento à violência, bem como de
ampliaçãodaautonomiaeparticipaçãonasociedade.

Meta não foi concluída em virtude do cenário de restrição orçamentária. No entanto as duas unidades estão
comprojetosexecutivosfinalizadoseprontasparalicitaraexecuçãodeserviçoseobrasparaconstrução.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Centro Especializado de Reabilitação: serviço de atendimento de pacientes, em todas as faixas etárias, quenecessitam de tratamento
especializadoemreabilitação,diagnóstico,avaliaçãoeorientação,dentrodeumaestruturaadequadaàsuacondiçãofísicaemental.


Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforamrealizadas
nosúltimosquatroanosequecontribuempararealizaçãodo
objetivodepromover,ampliarequalificaraçõesvoltadasà
efetivaçãodosdireitosdaspessoascomdeficiência.


RelatodaMeta59

Noanode2013foielaboradooprimeiroplanodeaçãodaSecretariaMunicipaldePolíticasparaasMulheresde
São Paulo (SMPM) priorizando as diretrizes governamentais e apresentando um conjunto de propostas para
compor os programas, projetos e atividades do orçamento de 2014. No dia 01/01/2014 a SMPM obteve sua
unidadeorçamentáriaprópria.
Nodia05/12/2013foicriadoatravésdoDecreto54.660oConexãoMulherͲComitêIntersecretarialdePolíticas
para as Mulheres Ͳ que articula 19 secretarias municipais que tem como objetivo garantir que as políticas de
gênerosejamincorporadasnasaçõesdasdiversassecretarias.

AMeta60foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META60ͲReestruturaros5CentrosdeCidadaniadaMulher,redefinindosuasdiretrizesdeatuação

Moradiaacessívelparapessoascomdeficiênciaemobilidadereduzida(SEHAB)

RelatodaMeta60

Todasasunidadeshabitacionaisforamlicenciadas deacordocomaslegislaçõesfederal, estadualemunicipal,
queexigem,entreoutrasmedidas,oatendimentoàsnormasdeacessibilidade.


Garantiadeeducaçãobilíngueparasurdos(SMPED)
Desde 2013 a SME desenvolve diversas ações de implementação da Educação Bilíngue no município de São
Paulo:ampliaçãodacargahoráriadocomponentecurricular“LínguaBrasileiradeSinaisͲLIBRAS”nasEMEBS;
introdução da docência compartilhada – professor regente de LIBRAS e professor bilíngue nas EMEBS,
credenciamento de intérprete e guia intérprete de LIBRAS e Instrutor de LIBRAS e formação em deficiência
múltipla/surdocegueiraparaoseducadores.
AsEscolasMunicipaisdeEducaçãoBilíngueparaSurdos–EMEBSeUnidadesPolodeEducaçãoBilínguepara
Surdos destinamͲse às crianças, adolescentes, jovens e adultos com surdez, com surdez associada a outras
deficiências,limitações,condiçõesoudisfunções,esurdocegueiranaEducaçãoInfantileEnsinoFundamental.
NasEMEBS,oatendimentosedáemturmascomnúmerodeeducandosreduzido,professoresespecializadose
matrizcurricularespecífica,sendootrabalhocomasáreasdeconhecimentorealizadoemLínguaBrasileirade
Sinais Ͳ LIBRAS como primeira língua e o ensino de língua portuguesa, na modalidade escrita, como segunda
língua. Estão localizadas nos seguintes territórios: Freguesia do Ó/Brasilândia, Ipiranga, Jaçanã/Tremembé,
Penha,Pirituba/JaraguáeSantoAmaro.
Nas Unidades Polo, o atendimento ocorre nas classes bilíngues, denominadas Salas de Apoio e
AcompanhamentoàInclusãoͲSAAIBilíngue,comprofessoresespecializados.
Na Educação Infantil, no Ciclo de Alfabetização e no 4º e 5º ano do Ciclo Interdisciplinar o atendimento é
exclusivo na SAAI Bilíngue I, sendo o trabalho com as áreas de conhecimento realizado em LIBRAS como
primeira língua e o ensino de língua portuguesa, na modalidade escrita, como segunda língua. No 6º ano do
CicloInterdisciplinarenoCicloAutoral,aSAAIBilíngueIItrabalhacomoseducandossurdosmatriculadosnas
classescomunseadisciplinadeLínguaPortuguesaéministradacommetodologiadeensinodesegundalíngua.
Paraesteseducandos,asUnidadesPolodisponibilizamIntérpretesdeLIBRASquerealizamainterpretaçãodas
duas línguas: Libras/Língua Portuguesa/Libras e Língua Portuguesa/Libras/Língua Portuguesa, de maneira
simultânea e consecutiva. Os intérpretes também viabilizam a comunicação entre usuários e não usuários de
Librasjuntoàcomunidadeeducativa.

Os05CentrosdeCidadaniadaMulherpassaramporreformaseforamentreguesapopulaçãoem2016.
Os Centros de Cidadania da Mulher são espaços voltados para atividades de empoderamento das mulheres,
mediante a realização de ações direcionadas à autonomia econômica, participação política, promoção da
cidadania e garantia de direitos. Também acolhe, atende e avalia as situações de violência dando
encaminhamentoaoscasosmaiscomplexosaosCentrosdeReferênciadaMulher(CRM).
Além dos 05 CCM, 02 Centros de Referência da Mulher (CRM) foram completamente reformados e
modernizados. O CRM Ͳ Casa Eliane de Grammont, na Vila Clementino foi entregue à população em
agosto/2015,oCRMͲCasaBrasilândiafoientregueàpopulaçãoemmarço/16.

ASecretariaMunicipaldePolíticaspara asMulheresdeSãoPaulo(SMPMͲSP)firmouumconvênioatravésde
emendaparlamentarfederalparamodernizaçãototaldosmobiliários,eletrodomésticosecomputadoresdos05
Centros de Cidadania da Mulher,além de um segundo convêniopara implantação do projeto de Formação de
Grupos Produtivos de Economia Solidária visando à promoção da autonomia econômica das mulheres. Na
primeira fase do projeto 300 mulheres passaram pela sensibilização e na segunda etapa serão formados 10
grupos produtivos, sendo 2 por CCM totalizando 175 mulheres. Esse projeto tem suporte da Incubadora
MunicipaldeEconomiaSolidáriadaSecretariaMunicipaldoDesenvolvimento,TrabalhoeEmpreendedorismo.
Noanode2015aSecretariaMunicipaldePolíticasparaasMulheresdeSãoPaulo(SMPMͲ)firmoucontratocom
profissionais de oficinas livres para aplicar oficinas gratuitas para mulheres acima de 18 anos nas seguintes
modalidades: CCM Santo Amaro: Expressão Corporal e Defesa Pessoal; CCM Perus: Expressão Corporal; CCM
Parelheiros:Afromix;CCMCapeladoSocorro:GinásticaLocalizada;CCMItaquera:DefesaPessoal.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Centros de Cidadania da Mulher (CCM): equipamento público que se constitui como espaço de qualificação e formação da cidadania
ativa,noqualasmulherespodemseorganizarparadefenderseusdireitossociais,econômicoseculturais,proporeparticipardeaçõese
projetos que estimulem a implementação de políticas de igualdade e potencializar, por meio do controle social, os serviços públicos
existentes,detalmodoaatenderasuasnecessidadesedasuacomunidade,comvistasasuperaçãodasdesigualdadesdegênero.
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AMeta65foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META65ͲCriareimplantaraPolíticaMunicipalparaMigrantesedeCombateàXenofobia

META61ͲDesenvolveraçõespermanentesdecombateàhomofobiaerespeitoàdiversidadesexual

RelatodaMeta65

RelatodaMeta61

InauguradooprimeiroCentrodeReferênciaeAcolhidaparaImigrantesdeSãoPaulo(CRAI),frutodeparceria
com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMADS) e o Ministério da Justiça (MJ), com 150 vagas para
acolhimentodeimigrantes AtéAbril de2015haviamsidorealizados 1.025 atendimentos entre os serviçosde
acolhidaedereferência.

LançadooProgramaTranscidadania,noDiaNacionaldaVisibilidadeTrans(29/janeiro/2015),comoobjetivode
promoverosdireitoshumanosde100travestisetransexuaisemsituaçãodevulnerabilidadesocialapartirde
ações integradas de educação, saúde, trabalho e assistência social. Em Janeiro de 2016, após um ano do
ProgramaTranscidadania,foramanunciadas100novasbolsas,jáimplementadas.
Foramaindainaugurados4CentrosdeCidadaniaLGBT,naregiãodoArouche/República,emSantoAmaro,em
São Miguel Paulista e Parada Inglesa, visando reestruturar e expandir a rede de proteção social à população
LGBT a partir do trabalho de colaboradores das áreas do direito, psicologia, e serviço social propiciando
atendimentoadequadoàvítimasdeviolaçãodosdireitoshumanos.
Inaugurados 4 unidades móveis de atendimento ao público LGBT circulando nas regiões centro, norte, sul e
leste.
Realizadade4ParadasdoOrgulhoLGBTem2013,2014,2015e2016.
Realizadas ações de intervenção cultural e ocupação pela cidadania no Largo do Arouche com o
desenvolvimentodoprojeto#WikiPraça.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
DiversidadeSexual:designaasváriasformasdeexpressãodasexualidadehumanaHomofobia:ódioouaversãoquegeradiscriminação
e/ouviolênciacontrapessoaslésbicas,gays,bissexuais,travestisetransexuais(LGBT)

AMeta62foiexecutadaem50%ͲMetaestáEmandamento

Realizado mutirão para inscrição de imigrantes e refugiados no Cadastro Único, porta de entrada para
programassócioassistenciaisdogovernofederal,comooBolsaFamília,MinhaCasaMinhaVida,TarifaSocialde
Energia Elétrica, Passe Livre e Carteira do Idoso. Nos dias de cadastramento, durante o Festival de Direitos
Humanosem2014foraminseridos374imigrantes.
Assinatura de Acordos de Cooperação com Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil para promover a
bancarizaçãodeimigrantes.
Eleição de 20 imigrantes para os Conselhos Participativos, de 13 nacionalidades, em 19 Subprefeituras da
cidade,comparticipaçãode1700eleitores.
Realizaçãoda1ªConferênciaMunicipaldePolíticasparaImigrantes.Aconferênciafoiconstruídapormeiode
umacomissãocompostapor14organizaçõesdasociedadecivile14secretariasmunicipais.Participaramdela
695 pessoas de 28 nacionalidades difentes, que aprovaram 57 propostas e elegeram 50 delegados para a 1ª
ConferênciaNacionalsobremigraçõeserefúgio(COMIGRAR)
OfertadecursodeportuguêsàpopulaçãomigrantedeSãoPaulo:foram120vagasofertadasviaPRONATECem
2014; 60 vagas ofertadas pela Fundação Paulistana, e turma com 200 vagas em dezembro de 2015, pelo
PRONATEC.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

META62ͲImplantaraOuvidoriaMunicipaldeDireitosHumanos

Migrante:étodaapessoaquesetransferedeseulugarhabitualderesidênciaparaoutrolugar,regiãooupaís.

RelatodaMeta62
Instituído o Grupo de Trabalho de elaboração de instrumentos normativos e modelo de gestão da Ouvidoria
MunicipaldeDireitosHumanos,pelaPortaria088/SMDHC/2016.

Novocontrato156temcanaldeatendimentovoltadoexclusivamenteparaopúblicodaSecretariadeDireitos
Humanosparadenúnciadecasosdeviolaçãodedireitos.
A Ouvidoria faz conexão com a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, vinculada à Secretaria de Direitos
HumanosdaPresidênciadaRepública,eseráointerlocutordoDisque100emâmbitolocal.
Por meio destes serviços, faz o recebimento e registro de violações a direitos humanos, orientações e
encaminhamentos,assimcomoomonitoramentodasviolações.AsinformaçõesdaOuvidoriapodemsubsidiara
basedoCentrodeInformaçõesemDireitosHumanos,relatórioseestudosparaofortalecimentodaspolíticas
públicasnomunicípio.OserviçoDisque100faráoencaminhamentodasdenúnciaslárecebidas.Combasenesta
parceriaserádesenvolvidoumsistemainformatizadodeencaminhamentodedenúnciasnaOuvidoriamunicipal,
que se dará a partir de módulos temáticos de tipos de violações de direitos, por exemplo, contra crianças e
adolescentes,populaçãoLGBT,idosos,denúnciasdetorturaeracismo.
Embuscadelocalparaimplantação,juntocomoBalcãodeAtendimento.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
OuvidoriadeDireitosHumanos:canaldeatendimentodiretoàpopulaçãopararecebimentodedenúnciassobreviolaçõesaosdireitos
humanoseencaminhamentoàrededegarantiadedireitos

AMeta63foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META63ͲImplementaraEducaçãoemDireitosHumanosnaredemunicipaldeensino

Xenofobia: preconceito que engendra discriminação e/ou violência contra pessoas migrantes principalmente em razão de sua origem
territorialdiversa.

AMeta66foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META66ͲFortalecerosConselhosTutelares,dotandoͲosdeinfraestruturaadequadaeoferecendo
políticapermanentedeformação
RelatodaMeta66
Criados 8 novos Conselhos Tutelares na cidade (subprefeituras Campo Limpo, Jaraguá, Itaquera, Cidade Líder,
CidadeTiradentes,Perus,Jaçanã,Ipiranga)eemfuncionamentodesdemarçode2016,comapossedosnovos
conselheiroseleitosnopleitodefevereirodomesmoano.
Entrega de Kits do Governo Federal aos 44 Conselhos Tutelares do Município (incluindo carro, geladeira,
bebedouro,impressorae5computadores)eformaçãodosnovosconselheirosrealizadas.
Efetivada a mudança de sede dos Conselhos Tutelares de Casa Verde e Pedreira para imóveis com melhores
condiçõesdefuncionamento.
Realizadaacontrataçãodeoperadoradetelefoniamóvelquegarantirádisponibilidadedetelefoniaparafinsde
plantãoatodososConselhosTutelares.
Realizada eleição dos 260 Novos Conselheiros Tutelares em fevereiro de 2016, com mandato 4 anos, em 380
pontos de votação distribuídos por toda a cidade. Ação contou com apoio das Secretarias de Governo,
CoordenaçãodeSubprefeituraseEducação.

Definiçãodetermostécnicosparaameta

RelatodaMeta63
6.265educadoresdaredemunicipalformadosatéjulhode2016pormeiodeseminários,cursospresenciaiseà
distância.Foramqualificados650servidoresmunicipaisnotemadeeducaçãoemdireitoshumanos.
Realizado2ºPrêmioMunicipaldeEducaçãoemDireitosHumanos,incluindoacategoriaGrêmiosEstudantisem
2014,erealizadoo3ºPrêmioMunicipaldeEducaçãoemDireitosHumanosemdezembrode2015.

Conselho Tutelar: Conforme previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregadopelasociedadedezelarpelocumprimentodosdireitosdacriançaedoadolescente.Entresuasatribuiçõesestão:atenderas
criançaseadolescentesvisandoaaplicaçãodemedidasespecíficasdeproteção,atendereaconselharpaisouresponsáveis,requisitar
serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança e encaminhar ao Ministério Público
notíciadefatocontraosdireitosdacriançaouadolescente.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodepromoverumaculturadecidadania
evalorizaçãodadiversidade,reduzindoasmanifestaçõesde
discriminaçãodetodasasnaturezas.

Implantados4 Centrosde Educação emDireitos HumanosnosCEUsPêra Marmelo (oeste), São Rafael (leste),
JardimPaulistano(norte)eCasaBlanca(sul).
7ºFestivalEntretodosdeCurtaMetragememDireitosHumanosrealizadoem2014e8ºFestivalEntretodosde
CurtaMetragememDireitosHumanosrealizadoem2015
CadernodeOrientaçõese4cadernostemáticossobreEDHproduzidosedistribuídosparaescolas.
Formados300servidoresdaPrefeituradeSãoPaulonocursoFormaçãodosServidoresPúblicosMunicipaisem
DireitosHumanoseCidadania.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
EducaçãoemDireitosHumanos(EDH):promoveaformaçãoparaacidadaniaeademocracia,atravésdoconhecimentoedoexercíciode
direitos.

AMeta64foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META64ͲCriaraComissãodaVerdade,daMemóriaedaJustiçanoâmbitodoExecutivomunicipal
RelatodaMeta64
RealizadoostrabalhosdaComissãoMunicipaldaVerdade,criadapelaLeiMunicipalnº16.012,de16dejunho
de2014,einstaladanoEdifícioRamosdeAzevedo,ondesituaͲseoArquivoHistóricodeSãoPaulo.Orelatório
final das atividades e levantamentos acerca das vítimas da violência do Estado durante o Regime Militar foi
publicadonoDiárioOficialdoMunicípionodia15dedezembrode2016.
SancionadaaalteraçãodologradourodoElevadoCostaeSilvaͲMinhocãoͲparaPresidenteJoãoGoulart,nodia
25de julhode2016.OprogramaRuasdeMemóriaprevê,ainda,alteraronomedemais de40ruas,pontes,
praçaseviadutosdeSãoPaulorelacionadosàditadura.
Identificação dosrestosmortais davalaclandestina de Perus:acordodecooperação firmado comSEDH/MJ e
UNIFESP. Já foram transportadas 433 caixas do cemitério do Araçá para o laboratório (de um total de 1049
caixas), sendo que 282 estão em análise por equipe multidisciplinar, seguindo metodologia de antropologia
forenseinternacional.
Continuidadedasaçõesnasáreasdeeducação,culturaemobilizaçãosocialparamarcarerefletirsobreoque
foiogolpepormeiodarealizaçãode12semináriosparaaformaçãodealunose1.160professoresemparceria
comasDiretoriasRegionaisdeEducação.Planejamentoeconstruçãoconceitualdasformações2015emcurso.
1.000kitsdoDireitoàMemóriaeàVerdadecontendopublicaçõesdereferêncianotemaadquiridos,dosquais
300 foram entregues para as Diretorias Regionais de Educação e todas as bibliotecas municipais, ônibusͲ
biblioteca,bosquesdeleitura,pontosdeleitura.O restantedoskitsfoidistribuídomedianteparticipaçãodas
escolasematividadesdeformaçãodeprofessoresorganizadaspelaSMDHCjuntoàs13DiretoriasRegionaisde
Ensinoaolongode2015.
Monumento em Homenagem aos Mortos e Desaparecidos Políticos da ditadura inaugurado no Parque do
Ibirapueradia08dedezembrode2014,noFestivaldeDireitosHumanos.


FórumSãoPauloDiverso(SMPIR)
OSãoPauloDiverso–FórumdeDesenvolvimentoEconômicoInclusivoéumainiciativadaSecretariaMunicipal
dePromoçãodaIgualdadeRacial(SMPIR)emparceriacomoBancoInteramericanodeDesenvolvimento(BID),
queobjetivacontribuirparaumdesenvolvimentosocioeconômicomaisigualitárionacidadedeSãoPaulopor
meiodacriaçãodemaisoportunidadesparaapopulaçãoafrodescendente.
Ainiciativabuscafomenterpolíticasinclusivaseestimularempresasparaacriaçãodeaçõesafirmativasemsua
gestão interna e em suas relações com stakeholders externos. O Fórum também pretende promover uma
articulação entre empresas, empreendedores afrodescendentes, e representantes do poder público para a
ampliaçãodaofertadeempregoseacriaçãodenovosnegócios.


Lei 15.939/2013 que criou o sistema de cotas raciais para 20% das vagas de cargos efetivos,
empregospúblicosecargosemcomissão(SMPIR)
Decreto54.949de21demarçode2014,posteriormenteaperfeiçoadopeloDecreto57.557de21dedezembro
de 2016, regulamentou a lei 15.939/2013 que criou o o sistema de cotas raciais para ingresso de negros no
serviçopúblicomunicipal,reservando20%dasvagasparaoscargosefetivos,empregospúblicoseoscargosem
comissão. No decreto está prevista a criação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, responsável pela
compilação de dados, avaliação dos resultados, acompanhamento e proposição de medidas para o efetivo
cumprimentodalei.
Além disso, a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com o apoio do Banco Interamericano
(BID),firmouumaparceriacomInstitutoEthosparacontribuirparaarealizaçãodepesquisaedapublicaçãodo

“PerfilSocial,RacialedeGênerodas500MaioresEmpresasBrasileirasesuasAçõesAfirmativas–Perfil2014.O
materialcontarácomrecorteespecíficoparaasempresassituadasnacidadedeSãoPaulo,tendoemvistaque
nas 500 maiores empresas brasileiras apenas 5% dos cargos executivos são ocupados por homens negros. A
desigualdadeémaiorentreasmulheresquealcançamsomente0,6%.


Definiçãodetermostécnicosparaameta
ComissãodaVerdade:temcomoobjetivoexaminareesclarecerasgravesviolaçõesdedireitoshumanospraticadasnomunicípiodeSão
Paulonoperíodode1964a1988,afimdeefetivarodireitoàmemóriaeàverdadehistórica,àluzdaComissãoNacionaldaVerdade,
instituídapelaLeiFederal12.528/2011
Sítiosdememória:sãolocaisqueestiveramdealgumaformarelacionadosàsviolaçõesdedireitoshumanosocorridasduranteoperíodo
militaroulocaissimbólicosescolhidosparaprestarhomenagensaosmortosedesaparecidosduranteesseperíodo.Nesseslugaresserão
construídos memoriais para resgatar e registrar esses fatos, entre os quais monumentos, centros de reflexão, placas de identificação,
entreoutros.

ValorizaçãodaCulturaIndígena(SMPIR)
Desde 2013, vem sendo realizada a formação continuada dos educadores e coordenadores indígenas guarani
dosCEII/CECI,envolvendoaequipepedagógicaqueatuanosCEII/CECI:coordenadoresculturais;coordenadores
educacionais; educadores indígenas; educador de informática; auxiliares escolares, com encontros mensais,
atingindo60integrantesdaequipepedagógicae300criançasmatriculadasnoCEII/CECI.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
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Houve a contratação de antropólogo indigenista para pesquisa de campo com participação efetiva da
comunidadeparaquesejarealizadaumaavaliaçãodoimpactodoCECInastrêsaldeiasGuaranidacidadedeSão
Paulo,durante2015e2016.Orelatóriodoestudofoifinalizadonomêsdejunhode2016.

sábado, 31 de dezembro de 2016

AMeta70foiexecutadaem120%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação

Aindaem2016,teveinícioaformaçãoinicialdoseducadoresecoordenadoresindígenasguaranidosCEII/CECI
com o proposito de promover a formação desde o ensino fundamental ao magistério indígena, uma vez que
estes possuem baixa escolaridade. A formação abrangerá 45 coordenadores e educadores indígenas e tem
duraçãoaté2019.

META70ͲImplantar5unidadesdeInstituiçõesdeLongaPermanênciadoIdosoͲILPI
RelatodaMeta70
6unidadesimplantadasnassubprefeiturasdeCapeladoSocorro,Pinheiros,VilaMariana,Mooca,Parelheirose
SãoMiguel.



CriaçãodoFórumPermanentedeLiberdadedeCrençaeCulturadePaz(SMPIR)
Foi criado o Fórum Permanente de Liberdade de Crença e Cultura de Paz, composto por representantes de
diferentesreligiõesparaocombateàintolerânciareligiosaedefesadalivreexpressãoreligiosanomunicípio.


Demarcação de mais de 15 mil hectares da Terra Indígena Tenondé Porã, em Parelheiros, e 532
hectaresnaregiãodoJaraguá.(SMPIR)
Com apoio da Prefeitura, o Ministério da Justiça publicou, em 05/05/2016, a Portaria Declaratória de
demarcaçãodaTerraIndígenaTenondéPorã,noextremosuldacidade.Amedidareconhece15.969hectaresde
áreacomointegrantesconstitucionaisdaTerraIndígenaTenondéPorã,beneficiandomaisde1.200pessoasque
vivem em seis aldeias das comunidades Guarani Mbya, sendo quatro da região de Parelheiros e duas no
municípiode São Bernardo doCampo, no limite com a capital paulista.Em junhode2015,foram demarcados
532hectaresnaregiãodoJaraguá.

AsILPIsacolhempessoasidosascom60anosoumais,deambosossexos,comdiferentesnecessidadesegraus
de dependência e que não dispõem de condições para permanecer na família ou se encontram com vínculos
familiaresfragilizadosourompidos.
Funciona em unidade inserida na comunidade, com características residenciais e estrutura física adequada,
visandoodesenvolvimentoderelaçõesmaispróximasdoambientefamiliareainteraçãosocialcompessoasda
comunidade. As edificações são  organizadas de forma a atender aos requisitos previstos na regulamentação
pertinente.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Instituição de Longa Permanência do Idoso Ͳ ILPI: Acolhimento para pessoas idosas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com
diferentes necessidadese grausde dependência, que não dispõem de condições para permanecer na família, ou para aqueles que se
encontramcomvínculosfamiliaresfragilizadosourompidos,emsituaçõesdenegligênciafamiliarouinstitucional,sofrendoabusos,maus
tratoseoutrasformasdeviolência,oucomaperdadacapacidadedeautocuidado.

AMeta71foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída



30%deMulheresnoSistemadeTransportedaPrefeituradeSãoPauloeentregadenovosÔnibus
Articulados(SMPM)

META71ͲCriaraUniversidadeAbertadaPessoaIdosadoMunicípio
RelatodaMeta71

Decreto56.702,publicandonoDiárioOficialem9.12.2015garanteapresençade30%deMulheresnoSistema
deTransportedaPrefeituradeSãoPaulo,profissãotradicionalmenteexercidaporhomens.

Objetivo10:Promoverainclusãoeagarantiadosdireitosda
populaçãoidosa

Implantação de 5 Universidades Aberta da Pessoa Idosa (UAPI): campus Vila Clementino e Santo Amaro
(parceriacomUnifesp)eCEUsAricanduva,ParelheiroseCantosdoAmanhecer,comatendimentode250alunos
nototal.
Contratação de 29 docentes das UAPIs de 2015 realizada, para ministrar curso sobre cidadania, direitos e
envelhecimentosaudável,cominíciodasaulasemmaiode2015.
RealizaçãodeatividadesextracurricularescomosalunosdasUAPIs,comoSarauLiterário.



Implantadospolosdoidosoem32CEUs

AMeta67foiexecutadaem50%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META67ͲImplantar08novasUnidadesdeReferênciaàSaúdedoIdoso(URSI)

Oscursosvisamàpromoçãodasaúdedapessoaidosa,oferecendosubsídiosteóricosparaaanálisedasbases
conceituaisquefundamentamoprocessodeenvelhecimentohumanoindividualepopulacionaleasua interͲ
relação com as áreas da saúde, sociologia, artes, educação física e assistência social. Os primeiroscursostem
duraçãodeumanoesãocompostospor19professoresespecialistasconvidadosqueministramaulasteóricase
práticasemáreas do conhecimento como: gerontologia,biologiadoenvelhecimento,enfermagem,segurança
alimentar,fisioterapia,educaçãofísica,história,artes(históriadaarteeartesplásticas),teatroefotografia.

RelatodaMeta67

Definiçãodetermostécnicosparaameta

URSI São Mateus iniciou as atividades em 09/09/2016; URSI Capela do Socorro iniciou as atividades em
26/09/2016;URSICSEGeraldoH.dePaulaSouzaentregueem05/12/2016.

Universidade Aberta da Pessoa Idosa Ͳ UAPI: conjunto de cursos que visam à promoção da saúde e conscientização do processo do
envelhecimentoentreapopulaçãoidosaeservidorespúblicosquetrabalhamcomestatemática

1imóvelsendoreadequadoparaimplantaçãodaURSIItaquera



Metanãofoiconcluídaemvirtudedocenárioderestriçãoorçamentária.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam

AsUnidadesdeReferênciaàSaúdedoIdosovemdeencontroànecessidadederespostasefetivasàsdemandas
dapopulaçãoidosaeestãoinseridasnaatençãoàsaúdedosegmentoidoso,daPolíticaMunicipaleNacionaldo
Idosoenasrecomendaçõesdeorganismosinternacionais.
Metaserácumpridaparcialmente,haviaumplanodelocaçãodeimóveisparasuprirademanda,mascomoalto
custeiodaSecretarianãoficoudefinidoparaesteano.

realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodepromoverainclusãoeagarantiados
direitosdapopulaçãoidosa.

Definiçãodetermostécnicosparaameta
UnidadedeReferênciaàSaúdedoIdoso:unidadeespecializadaparaatenderàpessoaidosanasuaáreadeabrangência.InsereͲseno
nívelsecundáriodaatençãoàsaúde,oferecendoatendimentoporequipeespecializadadegerontologiaegeriatriaeinterprofissional,
com visão integral em âmbito individual e coletivo; desenvolve ações preventivas e de promoção e proteção à saúde, atividades de
treinamentoecapacitaçãodeprofissionaisdaatençãobásicaepesquisasespecíficasnaáreadagerontologia.

AMeta68foiexecutadaem97%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META68ͲImplantar15CentrosDiadestinadosàpopulaçãoidosa
RelatodaMeta68
13 unidades implantadas nas subprefeituras de Ipiranga, Lapa, Santana, Sapopemba, Guaianases, Pinheiros,
ErmelinoMatarazzo,Butantã,Mooca,CasaVerde,JaçanãeSãoMiguel.
O atendimento ao usuário tem início com a acolhida e a escuta qualificada de suas demandas. Com essas
informaçõesérealizadaaconstruçãoconjuntadeumPlanoIndividualouFamiliardeAtendimento.NestePlano,
são definidas as atividades que serão desenvolvidas na unidade, bem como as condições de acesso e
permanêncianoCentroͲDia,alémdosobjetivosecompromissosdetodososenvolvidos.
OconselhoMunicipaldeAssistênciaSocialdaCidadedeSãoPauloaprovouoServiçoCentroDiaparaIdosoetal
decisãofoipublicadanoDiárioOficialdoMunicípioem5deAgostode2014.
O atendimento também pode incluir a elaboração de um Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento,
orientação e apoio nos autocuidados; apoio ao desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;
identificação e fortalecimento de redes comunitárias de apoio; ajudas técnicas de autonomia no serviço, no
domicílio,enacomunidade;apoioeorientaçãoaoscuidadoresfamiliarescomvistasafavoreceraautonomiada
duplapessoacuidadaecuidadorfamiliar.
OCentroDiaéumserviçoqueaindanãotemasorientaçõestécnicaselaboradaspeloMDS,quesãonecessárias
para o seu funcionamento. Assim também não é um serviço tipificado, portanto para sua implantação foi
necessáriaaapresentaçãoeaprovaçãodoCOMASͲConselhoMunicipaldeAssistênciaSocial.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Centro Dia: equipamento social destinado à atenção diurna de pessoas idosas em situação de dependência, em que uma equipe
multidisciplinar presta serviço de proteção social especial e de cuidados pessoais, fortalecimento de vínculos, autonomia e inclusão
social,pormeiodeaçõesdeacolhida,escuta,informaçãoeorientação.

AMeta69foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META69ͲDesenvolvercampanhadeconscientizaçãosobreaviolênciacontraapessoaidosa


IsençãoefaixasdedescontodoIPTUparaaposentadosepensionistasdebaixarendaquepossuam
apenasumimóvel(Lei15.889/2013)(SF)
Nomínimo3%dasunidadeshabitacionaisdosempreendimentosfinanciadospeloProgramaMCMVdevemser
direcionadas para o atendimento de pessoas idosas. A lei de isenção e desconto no IPTU para aposentados e
pensionistasfoirevistaparabeneficiaridososquerecebamaté5saláriosmínimos,possuamapenasumimóvel
eneleresidam.


Ampliaçãoepromoçãoàsaúdecomacomunidade,emarticulaçãocomasáreasdeesporte,lazer,
cultura, educação, assistência social e meio ambiente, integrando programas e linhas de
cuidadoparaidososeportadoresdehipertensãoarterial,diabetes,asma,(SMS)
Dentrodaampliaçãoquantoàsaçõesdepromoçãoàsaúde,temosasatividadeseducativaseterapêuticas,em
grupoouindividuais,quesãodesenvolvidasnasunidadesdesaúdeounacomunidade.Estãoincluídas:açõesde
educaçãoalimentarenutricional;práticascorporaiseatividadesfísicas;açõeseducativasemescolasecreches;
grupos terapêuticos; rodas de terapia comunitária; acolhimento e orientação de cuidadores de idosos; ações
coletivas e individuais de saúde bucal; e ações de saúde e educação permanente voltadas à vigilância e
prevenção das violências e acidentes, lesões e mortes no trânsito. Além disso, essas ações constam dos
programasintersecretariais,comooProgramaSaúdenaEscola,SPCarinhosaeoutrosprogramasdepromoção
àsaúde.Comrelaçãoàatençãoàsaúdedoidosodesenvolvemosasaçõesdeprevenção,identificaçãoderiscos,
prevençãodequedasefraturas,taiscomo:detecçãoetratamentoprecocedeproblemasdesaúde;prevenção,
identificaçãoeacompanhamentodedistúrbiosnutricionaisdapessoaidosa;identificaçãoeacompanhamento
de situações de violência contra idosos; prevenção, identificação e acompanhamento da pessoa idosa em
processo de fragilização; levantamento e acompanhamento dos idosos na comunidade; identificação de
situaçõesderisco/vulnerabilidade,comavaliaçãodacapacidadefuncional;açõesdeimunizaçãoespecíficaspara
o grupo; atenção às doenças crônicas mais frequentes, tais como hipertensão arterial sistêmica, diabetes
mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), dislipidemias, insuficiência cardíaca, cardiopatia
isquêmica,obesidade,problemasosteomusculares,problemasdoaparelhogenitourinárioetabagismo.


Gratuidadeparaidososnotransportepúblico(SMT)
Redução da idade para gratuidade no transporte de 65 para 60 anos. No total, são mais de 1.200.000
beneficiáriosativoscombilheteúnicodePassageirosEspeciais–IDOSOS.

RelatodaMeta69
RealizaçãodosJogosMunicipaisdoIdosoem2014,2015e2016.
Realizaçãode3DiálogosemparceriacomSMPM,SMPEDeSMPIRsobreviolênciadegênero,étnicaecontraa
pessoaidosaecomdeficiência.

Objetivo11:Requalificarepromoveraocupaçãodosespaços
públicos

Oferta de cursos em economia solidária no Polo do Idoso (Cambuci), em 2015. Em 2013, foram oferecidos
diversoscursospara140alunosmatriculados.



CampanhasdeEnfrentamentoàViolênciacontraaPessoaIdosarealizadasem2013,2014e2015.

5SemináriosdaCampanhadeConscientizaçãodaViolênciaContraaPessoaIdosarealizados.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Campanhadeconscientizaçãodaviolênciacontraapessoaidosa:conjuntodeaçõesquecompreendeaproduçãoedistribuiçãoperiódica
dediversosmateriaiscomopanfletos,cartazes,spotsderadioepeçasdeaudiovisual.

AMeta72foiexecutadaem49%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META72ͲRequalificarainfraestruturaeosespaçospúblicosdoCentro
RelatodaMeta72
Emmaiode2016,aPrefeituradeSãoPauloabriulicitaçãoparacontratarumprojetopararequalificaroValedo
Anhangabaú,noCentro.Foramrecebidos11projetosdeempresas.Alicitaçãofoiconcluídaehomologada.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 31 de dezembro de 2016 às 02:22:05.
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O contrato com o Consórcio Circuito de Compras São Paulo S.A. foi assinado em dezembro de 2015 com o
intuitoderequalificarasregiõesdecomérciopopulardoBrás,BomRetiro,SantaIfigêniae25deMarço.
Arequalificaçãodaáreacentraldacidadeéumadasprincipaismetasdaatualgestão.Emrelaçãoaoscalçadões,
após avaliação do projetoͲpiloto, implantado na Rua Sete de Abril, entre as Ruas Bráulio Gomes e Gabus
Mendes,escolhidapelairregularidadedopiso,desordemdastampasdeinspeção,somadasàlargurarestritada
calçada,criandoumcenáriohostilparaopedestreondeaviafoitransformadaemcalçadãoúnico,eliminandoa
divisão entre calçadas e leito carroçável, permitindo a redescoberta das qualidades e belezas da região, o
programaderequalificaçãopoderáagoraserestendidoparaasdemaisáreasdepedestre.
NaregiãodoParqueDomPedroII,emjun/2016,foireinauguradaaPraçaCívicaUlyssesGuimarães.Apóspassar
por requalificação, o local teve suas árvores podadas e ganha iluminação de LED, quadra poliesportiva,
equipamentosparaginástica,parquinhodediversões,banheiro,bebedouroepistadeskate.Aindanaregiãodo
ParqueDomPedroII,oterrenoentreoViadutoDiárioPopulareAvenidaMercúriofoicedidoparaimplantação
deumaunidadeSESC.
NoentornodoMercadoMunicipaldeSãoPaulo,ouMercadão,ganhouumanovailuminação,com48pontos
deluzvoltadosapedestresemais112lâmpadasdevapordesódio.Amedidacontribuiparaarequalificaçãoda
área,tornandomaissegurascalçadas,estacionamentoseruasdoentorno.
Além disso, a revisão da Operação Urbana Centro permitiu uma avaliação da condição de uso e da
infraestrutura dos espaços públicos da área central nos distritos Sé e República, para proposição da
transformação urbana sobre a área, com inclusão de diretrizes especificas na revisão do Plano Diretor
Estratégico.PormeiodessaOperaçãoUrbanaforamrevitalizadasaPraçaRoosevelteaRuadoGasômetro.
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AMeta76foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META76ͲCriar32programasderequalificaçãodoespaçopúblicoemelhoriadebairro
RelatodaMeta76
Cadasubprefeiturafoibeneficiadacomumprogramaderequalificaçãodoespaçopúblicoemelhoriadebairro.
Maisde500obrasderequalificaçãodoespaçopúblicoforamconcluídasnas32subprefeituras.
OProgramaécompostodeurbanizaçãoequalificaçãodeespaçospúblicosurbanosapropriadapeloscidadãose
envolveobraseoutrasintervenções,comozeladoria,manutençãodevielaseescadarias,reformadepraças,por
exemplo.
A Secretaria Municipal de Coordenação de Subprefeituras contou com o apoio da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania, por meio de suas coordenadorias, para a articulação do públicoͲalvo para
execuçãodameta.Hánecessidadedapresençahumanapermanentedessesespaços,afimdepromoveruma
culturadecidadaniabaseadanaconvivência,natolerânciaenaocupaçãocontínuadosespaçospúblicos.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
ProgramadeRequalificaçãodoEspaçoPúblico:urbanizaçãoequalificaçãodeespaçospúblicosqueconfiguramumacentralidadeurbana
apropriadapeloscidadãos.



Já o projeto Centro Aberto não buscou construir novos espaços, mas, sobretudo transformar as estruturas
preexistentespormeiodarenovaçãodesuasformasdeuso,transformandoumlugardepassagememumlugar
deestar,queconvideàconvivênciaeaodesfrutedeseuspotenciaisequalidadeshistóricas.Destemodo,foram
implantadososprojetosͲpilotoderequalificaçãodeusosnoLargoSãoFrancisco/Ouvidor,LargoPaissandu/São
JoãoeLargoSãoBentoesuaextensão.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivoderequalificarepromoveraocupação
dosespaçospúblicos.

Definiçãodetermostécnicosparaameta
ProgramadeRequalificaçãodoEspaçoPúblico:urbanizaçãoequalificaçãodeespaçospúblicosqueconfiguramumacentralidadeurbana
apropriadapeloscidadãos.



AMeta73foiexecutadaem286%ͲMetaestáSuperada
META73ͲImplantar42áreasdeconexãowiͲfiaberta,comqualidadeeestabilidadedesinal

LEDnosBairros(SES)

RelatodaMeta73

O Programa "LED nos Bairros" já implantou 120 mil pontos de iluminação pública com lâmpadas LED,
proporcionando aumento da segurança pública, preservação do meio ambiente e mais economia de recursos
públicos.AtecnologiaLEDémaiseficienteebemmaisduradoura,eassimovalorinvestidoérapidamentepago
pela própria economia gerada. Isso fez com que São Paulo tenha se tornado a primeira cidade do país a
implantaressatecnologianailuminaçãopública.

Ametafoisuperadaemabrilde2015,comaentregade120locaiscomconexãopormeiodoProgramaWiFi
Livre SP. Cerca de 6,7 milhões  de acessos no último mês. Não há necessidade de cadastro ou autenticação.
Velocidadedaredede512Kbpsporusuário.

ConstatouͲse que cerca de 75% dos residentes próximos aos locais em que os projetos foram instalados
costumam utilizáͲlos com frequência e, com o WiFi Livre SP, já está havendo um tempo maior de retenção
dessesmoradoresnaspraças.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Área de conexão wiͲfi aberta: área de acesso livre e gratuito à internet por tecnologia wiͲfi, principalmente a partir de PCs, Laptops,
celulares.

AMeta74foiexecutadaem297%ͲMetaestáSuperada

ObairrodeHeliópolisfoioprimeiroaserbeneficiado,comcercadeummilhãodemetrosquadradose195mil
moradores, recebeu 1.277 luminárias LED em suas 224 ruas, uma extensão de 23,8 quilômetros, ao custo

estimadodeR$3milhões,recursoquevaiserpoupadocomaprópriaeconomiageradapelanovailuminação.
EmseguidaoJardimMonteAzul(M’BoiMirim)foicontemplado,foraminstaladas536novaslumináriasLED.A
partirdaí,ofocovoltouͲsepararegiõesqueapresentamíndicesdealtavulnerabilidadesocial,comoosdistritos
de Brasilândia, Lajeado, Raposo Tavares, Sapopemba, Jardim Ângela, Pedreira, Jardim Helena, Cidade
Tiradentes,Guaianases,partedoJabaquara,Iguatemi,partedoGrajaú,Perus,SãoRafael,Socorro,Jaçanã,Itaim
PaulistaeVilaCuruçá.

META74ͲImplantar18.000novospontosdeiluminaçãopúblicaeficiente

APPPdaIluminação,emandamentoaguardandopronunciamentodoTCM,prevêamodernização,expansãoe
manutenção para que toda a rede de iluminação pública da cidade seja composta por lâmapdas de LED, sem
custosextrasparaacidade.

RelatodaMeta74



52.143 novos pontos de iluminação implantados em locais onde não existia luz, quase triplicando os 18.000
previstosinicialmentenameta.Outras400millumináriasforamrenovadas,substituindolâmpadasdevaporde
mercúrioporvapordesódioeLED,oquecorrespondeacercade65%dototaldeluminárias.

ProgramaRuasAbertas(SMSP)

DestacaͲsequeamodernizaçãotrouxeumaeconomia aproximada de12% noconsumodeenergiaelétrica.A
Prefeitura preparou uma PPP da Iluminação Pública para renovar todo o parque de iluminação, com a
reconstrução da estrutura da rede, manutenção, operação e ampliação dos pontos de iluminação, além da
criaçãodeumcentrodecontroleoperacional.
Criação do programa “LED nos Bairros” que implantou 73.349 luminárias LED na 1ª fase do programa,
permitindo uma redução de 50% do consumo média de energia. Aumento de 140% vida útil das lâmpada
passandode5anos(vapordesódio)para12anos(LED).A2ªfasedaimplementaçãoestáemandamento,nos
distritos Itaim Paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes, São Mateus, Perus, e partes de Jaçanã, Jabaquara e
CapeladoSocorro.
InicialmenteforampriorizadoslocaiscomaltosíndicesdecriminalidadetomandocomoreferenciaoINFOCRIM
(mapeamentodospontosdecriminalidadenacidade),oSistemaIntraurbanodeMonitoramentodosDireitos
Humanos, os territórios prioritários definidos no Juventude Viva e também locais de grande concentração de
pessoas(equipamentosdeeducaçãoesaúde,saídaseentradadasestaçõesdometrôetrem,pontosdeônibus
etc.).
Definiçãodetermostécnicosparaameta
NovoPontodeIluminaçãoPúblicaEficiente:Criaçãodepontodeiluminaçãoemruas,vielasoupraçascomlâmpadasdevapordesódio,
combaixoconsumodeenergiaelétrica.

AMeta75foiexecutadaem79%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META75 ͲRealizarasobrasprevistasnoâmbito daOperaçãoUrbana ConsorciadaÁguaEspraiada
(OUCAE)

A Prefeitura de São Paulo ampliou a oferta de opções de lazer por meio de iniciativas como Programa Rua
Aberta e Ruas de Lazer, que está em todas as subprefeituras da cidade, com participação da população para
escolhadasruasparticipantes.AAvenidaPaulistaéosímbolodesseprogramaportersidoaprimeiraviaaberta
exclusivamente a pedestres e ciclistas aos domingos. O Elevado Presidente João Goulart (Minhocão),
tradicionalmenteabertoparapedestreseciclistasaosdomingos,teveoacessoestendidotambémaossábados.
DestacamͲseainda,onovoParqueChácaradoJockey,oCentroEsportivoTietê,oClubedeEsportesNáuticosde
Guarapiranga,oCentrodeEsportesRadicais,aPraçaCívicaUlissesGuimarães,entreoutros.


RegulamentaçãoparaimplantaçãodeParklets(SMSP)
EmSãoPaulo,oconceitodeparkletssurgiuem2012,esuaprimeiraimplantaçãoocorreuem2013,dandoinício
aoprocessoderegulamentaçãoqueculminouemumDecretomunicipaln°55.045emvigordesdeabrilde2014.
Apósdoisanosdaregulamentação,acidadejácontacommaisde120parkletsimplantados.


Eixo2:Desenvolvimentoeconômicosustentávelcomreduçãodas
desigualdades

Objetivo12:Promoverocrescimentoeconômicoeageraçãode
postosdetrabalhonacidadedeSãoPaulo

AMeta77foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

RelatodaMeta75
A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada envolve dois eixos de intervenção: 1Ͳ Prolongamento da Av.
JornalistaRobertoMarinhoͲContratosdeR$2bilhões2ͲProlongamentodaAv.Dr.ChucriZaidanͲContratosde
R$550milhões

META77ͲCriareefetivaraAgênciaSãoPaulodeDesenvolvimento

O eixo de intervenções da Av. Jornalista Roberto Marinho compreende também a canalização do córrego
PinheirinhoecórregoÁguaEspraiada,oviadutoLinodeMorais,oParquedoChuviscoeoParqueLinear,eestão
todos com obras em andamento. Além disso, 425 unidades habitacionais foram entregues. No eixo de
intervençãodaAv.ChucriZaidanforamconstruídasaPonteLagunaeaPonteItapaiúna.Em2015,tambémfoi
aprovadooPlanoUrbanísticoComplementardoSetorChucriZaidanqueprevêimplantaçãodeequipamentos
públicos,praçaseáreasverdes.

ADESampa Ͳ Agência de Desenvolvimento de São Paulo criada pela Lei 15.838/13, com um polo em cada
subprefeituradacidade.

Ainda, está em andamento o prolongamento da Av. Chucri Zaindan. Além disso, a Prefeitura de São Paulo
entregoualigaçãolocalentreasavenidasLinodeMoraesLemeePedroBueno,queagilizaoacessoàavenida
Roberto Marinho. A nova ligação tem 500 metros e interliga as duas avenidas nos dois sentidos. Recebeu
recursos de R$ 2,5 milhões para pavimentação e drenagem da área, localizada às margens do córrego água
espraiada.
Considerando os recursos obtidos com a alienação de CEPAC e o alto custo da construção do túnel que
interligaria a Av. Jorn. Roberto Marinho e a Rodovia dos Imigrantes, essa intervenção mostrouͲse inviável
economicamente.Destemodo,oprojetofoialteradoeainterligaçãocomaRodoviadosImigrantesserápelo
prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho, que aguardam processo de desapropriação para serem
executadas.Oritmodasobrassofreraminterferênciaderemoçõesedesapropriações.Partedashabitaçõesde
interessesocial,vinculadaaobra,aguardalicenciamentodeprojetospelasconstrutoraserecursosdaterceira
fasedoMCMV.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
OperaçãoUrbanaConsorciada:éuminstrumentodepolíticaurbanaprevistonaLeinº10.257/2001,conhecidacomoEstatutodaCidade
(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 provados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias
sociaiseavalorizaçãoambiental".

RelatodaMeta77

ADESampaorganizadaem4eixosdeatuação:MarcoLegaldaMicroePequenaEmpresaͲMinutaproposta,em
discussão com demais Secretarias da Prefeitura; Micro Finanças e Finanças Solidárias Ͳ MEI móvel e Caixa
Crescernaidentificaçãodeempreendedorescom
Nodia07dejunhode2016aADESAMPArealizou,emparceriacomaSDTE,a1ªArenadeInovaçãodaCidade
deSãoPaulo,naPraçadasArtes,regiãocentral.Pormeiodepainéis,debatesepalestras,oeventotevecomo
objetivo articular pesquisadores, estudantes, universidades e especialistas em startups com o poder público
paraestimularatividadesdeciência,tecnologiaeinovaçãonacapitalpaulista.A1ªArenadaInovaçãocontou
commentorias,mesasͲredondaseespaçosderelacionamentoparatrocadeexperiências,alémdaexposiçãode
projetoseideias.Oeventofezpartedaestratégiadedesenvolvimentodagestãomunicipalebuscaaprofundar
odebateemtornodoProgramadeValorizaçãodeIniciativasTecnológicas(VaiTec),alémdeapoiarstartupse
microempreendedores no desenvolvimento de tecnologias inovadoras que contribuam para a melhoria da
qualidadedevidaedagestãopúblicanacidade.
A primeira edição do Programa Vai Tec teve 459 projetos inscritos que cumpriram os requisitos formais e
passaramparaaetapadeentrevistasqueresultounaseleçãode67projetospararecebersubsídio.Asegunda
edição do Vai Tec foi lançada em evento na sede da Prefeitura em Dezembro de 2015, foram 786 projetos
inscritosquecumpriramosrequisitosformais,dosquais71foramselecionadospararecebersubsídio.
Em Janeiro de 2016, a ADESAMPA lançou o portal Sampa.Digital, que permite o cadastramento de
empreendedores,compradoresevendedores,comoobjetivodecriarumbancodeoportunidadesdenegócios
e conectar quem quer comprar com quem quer vender. Tanto a iniciativa privada quanto o poder público
podemanunciarsuasnecessidadesdecompra.Ositefazaconexãocomospossíveisfornecedores.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 31 de dezembro de 2016 às 02:22:05.
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Emagostode2016foicriadooaplicativo“GuiadeComprasSAMPA”parafacilitaroconhecimentodosturistase
daprópriapopulaçãosobreosestabelecimentosdecomércioeseusrespectivosprodutoseserviçosoferecidos,
demodoapropiciarumaorganizaçãomaiseficientedoroteirodecompras.Inicialmente,o“GuiadeCompras
SAMPA”contempla6 localidades:Brás,BomRetiro,FeiradaMadrugada, Mercado Municipal, SantaIfigênia e
Rua25deMarço.Definiçãodetermostécnicosparaameta

OconsórciovencedorfaráinvestimentodecercadeR$300milhõeseteráquecumprir,entreoutrasexigências,
a construção de um Centro Popular de Compras com no mínimo 4 mil boxes, com serviço de informação ao
turista,praçadealimentação,áreas para depósitoearmazenagem,salas comerciaiseumhotel.Estáprevisto
ainda centros de apoio ao turista, com serviço de despacho de compras, guarda volumes e áreas de
conveniência.

AgênciaSP:daráapoioaodesenvolvimentodeprojetoseincentivosaosmicroepequenosempreendedores.

Também estão inclusos um estacionamento com vagas para ônibus, carros e vans, terminal de embarque no
sistema de transporte de turistas e de compras, área de descanso para motoristas e guias e espaço para
recebimentodemercadoriasdespachadasdoscentrosdeapoio,alémdaimplantaçãodosistemadetransporte
deturistasecomprasinterligadoaoCircuitodeCompras.

Representações da Agência SP: estruturas descentralizadas de apoio aos empreendedores locais com assessoria jurídica, técnica e
financeira(agentesdemicrocrédito),paradarceleridadeaoprocessodeformalização,regularização,aberturadeempresaseconcessão
decrédito.



AMeta78foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

ConcessãodoPacaembu,AnhembieAutódromodeInterlagos(SF)

META78ͲCriarumaagênciadepromoçãodeinvestimentosparaacidadedeSãoPauloapartirda
expansãodaatuaçãodaCompanhiaSãoPaulodeParceriasͲSPP

EmrelaçãoaoEstádiodoPacaembu,aPrefeituradeSãoPaulopublicouem2015,noDiárioOficialdaCidade,o
ChamamentoPúblicodirigidoaosinteressadosdainiciativaprivadaemapresentarestudosparamodelagemde
projetodeconcessãoparamodernização,restauração,gestão,operaçãoemanutenção.

RelatodaMeta78

OAutódromodeInterlagos,alémdeprovasdeesportesamotor,testͲdrivesdeveículoseeventosesportivos,
tambémpoderecebereventosdeformatosvariadosemdiferentesespaços,taiscomoapresentaçõesartísticas,
eventodenegócios,filmagens/fotografia,escoladepilotagem,aulasdedireçãodefensiva,etc.

CriadaaSPNegócioscomoagênciadefomentoepromoçãodenegóciosparaacidade.
ASPNegóciosatuanasáreasdeSuporteaoInvestidor;EstruturaçãodeProjetosdeParceriaPúblicoͲPrivadase
Concessões;eMelhoriadeAmbientedeNegócios.
ProjetodeLeiMunicipalparaalteraroescopodeatuaçãodaCompanhiaSãoPaulodeParcerias,adicionandoa
função de agência de promoção do investimento na cidade de São Paulo, com capacidade de auxiliar a
administraçãopúblicanaidentificaçãodeprocessosineficazes,proporaadoçãodemedidasnecessáriasparaa
desburocratização e melhoria do ambiente de negócios no Município, a promover ebuscar oportunidades de
negócios,atrairnovosinvestimentosparaoMunicípiodeSãoPaulo.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
CompanhiaSãoPaulodeParceriasͲSPP:SociedadedeEconomiaMista,autorizadapelaLeinº14.517,de16deoutubrode2010,que
tem por objeto viabilizar, garantir a implementação e atuar em outras atividades relacionadas ao Programa Municipal de Parcerias
PúblicoͲPrivadas.

AMeta79foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META79ͲCriareefetivaroProgramadeIncentivosFiscaisnasRegiõesLesteeextremoSul
RelatodaMeta79
Criado o Programa de Incentivos Fiscais na Zona Leste. Empresas de tecnologia, educação, saúde, hotelaria,
entre outros, que se instalarem na Zona Leste poderão ter isenção no  IPTU,  ITBI,  ISS da construção civil e
reduçãodoISSaomínimolegal(2%).
Assinado o Projeto de Lei que Institui o Programa de Incentivos Fiscais para Desenvolvimento do Polo de
EcoturismodeParelheirosem07/10/2015.
SistemaonlineparaoProgramadeIncentivosFiscaisàZonaLesteemfuncionamentodesdefevereirode2014.
PLdeIncentivosFiscaisàZonaLesteconvertidonaLei15.931/13,regulamentadapeloDecreton°57.760/14
OsincentivossãoconcedidosàsempresasqueseinstalaremnaáreadelimitadaemleiNaregiãodoextremoSul,
os incentivos são concedidos levando em conta as potencialidades e vocações econômicas específicas dessa
região, privilegiando empreendimento e serviços ligado à concepção de economia sustentável, como o
ecoturismo.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
IncentivosFiscais:Reduçãodacargatributáriaconcedidaacertasempresasqueatendemacritériosprevistosemlei,comoobjetivode
incentivarsuainstalaçãoemdeterminadolocalouregião.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodepromoverocrescimentoeconômico
eageraçãodepostosdetrabalhonacidadedeSãoPaulo


MaisconhecidocomoSambódromodoAnhembi,oPoloCulturaleEsportivoGrandeOtelopossui100milm²
de área para os mais diversos tipos de eventos. O espaço, que foi inicialmente concebido para a abrigar o
Carnaval de São Paulo, se transformou também em palco para grandes shows, eventos esportivos, feira de
carrosantigos,etc.
Tanto o autódromo quanto o sambódromo são administrados pela SPTuris, que mantém em seu site uma
tabeladepreçosfixaparalocaçãodosespaços,permitindomaiortransparêncianautilizaçãodosequipamentos
municipaisporempresasprivadas.


ReformadoAutódromodeInterlagos(SIURB)
Todososanos,antesdaetapabrasileiradoGrandePrêmiodeFórmula1,aPrefeituradeSãoPaulorealizaobras
derequalificaçãonoAutódromo deInterlagos. Estãoem andamentoobrasnas áreasoperacionais,edifíciode
apoio, edifício administrativo, novo paddock e novos boxes, que passarão de 23 para 27 e terão novas
dimensões, salão de eventos e centro de controle (Race Control), atendendo os padrões internacionais. O
AutódromodeInterlagosestárecebendoinvestimentonovalordeR$101,87milhões,provenientesdoGoverno
Federal, através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). De acordo com dados da SPTuris, a
realizaçãodoGrandePrêmiodoBrasildeFórmula1injetaaproximadamenteR$260milhõesnaeconomialocal.
Com a nova reforma, a cidade esperar atrair outras categorias, como a MotoGP, e eventos diversos para
Interlagos.


MelhoriasnoPoloEcoturisticodeParelheiros(SMSP)
Para atrair visitantes ao polo de ecoturismo, está sendo criada uma rede de 150 quilômetros de rotas de
cicloturismo.OinvestimentofoidemaisdeR$370milhões,eosprimeiros12quilômetrosdevemficarprontos
noprimeirosemestrede2016.Nomesmoperíodo,seráconcluídaarequalificaçãodeoutros90quilômetrosde
estradas rurais na região (R$ 11 milhões de investimento), dos quais 40 quilômetros já foram executados.
CriaçãodoConselhoGestordoPoloEcoturismodeSãoPaulo(Congetur).Oórgãoéresponsávelporaçõesde
incentivo ao turismo na região de Parelheiros, zona sul, de forma a promover o desenvolvimento local com
preservação ambiental. Entre as ações previstas estão a implantação de sinalização, criação de rotas de
cicloturismo e de roteiros guiados, projetos para melhorar o acesso e a mobilidade na região, com ônibus
urbanos, instalação de sinalização turística e cicloviária, regularização de vias de terra, implantação de 100
quilômetros de rotas de cicloturismo e de uma ciclovia, regularização de 100 quilômetros de vias de terra,
readequaçãoviáriadocentrodeParelheiroserecuperaçãode100milmetrosquadradosdecalçadas.
O Congetur é formado por 36 pessoas, com representantes das subprefeituras de Parelheiros e Capela do
Socorro,dassecretariasdeGoverno,CoordenaçãodasSubprefeituras,VerdeeMeioAmbiente,daSpturis,da
Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar, da Sabesp, da Empresa Metropolitana de Águas e Energia e da
FundaçãoNacionaldoÍndio.
O conselho ainda tem representantes dos setores de eventos e locação de espaços, de audiovisual, de
hospedagemeoperadorasdeturismo,dosetorgastronômico,deestudantesdeTurismo,deorganizaçõesnão
governamentais, de manifestações culturais, dos setores agrícola e de pesca, de comunidades religiosas, de
artesãosedasaldeiasindígenas,daAssociaçãodeMonitoresAmbientaiseGuiasTurísticos,daAméricaLatina
LogísticaedoConselhoParticipativodassubprefeituras.

Incentivoaodeslocamentodoentrepostocomercialvarejistajuntoaoslimitesdacidade(SDTE)
A relevância logística, econômica e histórica do CEAGESP para a cidade de São Paulo é uma questão
fundamentalparaserabordadanodesenvolvimentodaMacroáreadeEstruturaçãoMetropolitana.Atualmente
localizadanoSetorArcoPinheiros,oentrepostodealimentosnecessitadecondiçõesadequadasparamelhorar
oatendimentodesuasfunçõeseoseudesenvolvimentoeconômico.Umamudançadelocalidadeouacriação
denovoentrepostomaisadequadoquepotencializeessascondiçõessefaznecessáriaaomesmotempoemque
a manutenção dessa atividade comercial no município, com grande oferta de oportunidade de empregos, é
desejada.Paratanto,anovaLPUOSincentivaodeslocamentodoentrepostojuntoaoslimitesdacidadeecria
parâmetroseoportunidadesdetransformaçãourbanasustentávelemsuaáreaoriginal.


Objetivo13:PromoveracidadedeSãoPaulocomocentrode
tecnologiaeInovação

AMeta80foiexecutadaem42%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação

Centro Público de Direitos Humanos e Economia Solidária e a e a Incubadora Pública de
EmpreendimentosEconômicosSolidáriosnoCambuci(SDTE)

META 80 Ͳ Criar 1 Parque Tecnológico Municipal na Zona Leste e apoiar e criação do Parque
TecnológicoEstadualdoJaguaré

Centro Público de Direitos Humanos e Economia Solidária e a Incubadora Pública de Empreendimentos
EconômicosSolidários,nobairrodoCambuci,regiãocentralfoioresultadodeumaparceriaentreaSMDHCea
SDTE. O espaço visa fomentar o cooperativismo em diversos setores econômicos como costura, artesanato,
gastronomia, ecoturismo, empreendimentos culturais e resíduos sólidos, tendo como principal objetivo o
avançodapráticadeeconomiasolidáriaemtodacidade.Naprimeirafase,em2014,foramrealizadasmaisde
80atividadedemobilizaçãoeformação,dasquaisparticiparamcercade3.370pessoas,312empreendimentos
econômicos solidários e 108 instituições de apoio e fomento à economia solidária. A segunda fase, em 2015,
mobilizou 1.066 pessoas e 186 empreendimentos na constituição de seis redes de atuação sediados no
município.Foirealizadaa1ªe2ªFeiradeEconomiaSolidáriaeAgriculturaFamiliarereuniu,cadauma,cercade
80 expositores com artigos de artesanato, vestuário, comidas típicas, serviços de ecoturismo e alimentos da
agriculturafamiliar.

RelatodaMeta80

ProgramaOperaçãoTrabalho:ProgramaJovemSUSeJovemSUAS(SDTE)

Em2015,foielaboradapropostajuntoaoMinistériodaCiência,TecnologiaeInovação–SecretariadeCiênciae
Tecnologia para Inclusão Social, através do Programa de Apoio à Criação e Desenvolvimento de Museus e
Centros de Ciência e Tecnologia para a contratação do Projeto Executivo do Parque Tecnológico, que sediará
atividadesadministrativas,incubadoradeempresas,equipamentoslaboratoriais,auditórios,entreoutros.

Não houve ampliação da faixa etária no Programa Bolsa Trabalho, porém ampliouͲse o Programa Operação
Trabalho, para jovens de até 24 anos, beneficiando mais de 9,3 mil jovens, com destaque para os programas
JovemSUSeAgenteSUAS.


RegularizaçãoereformadaFeiradaMadrugadaeLicitaçãodoCircuitodeCompras(SDTE)
A lei nº 15.776 de 2015 autorizou e regulamentou a comercialização de produtos artísticos, incluindo artes
plásticas e peças artesanais produzidas pelos artistas de rua. Além disso, foi realizada a reforma física e a
reestruturaçãoadministrativadaFeirinhadaMadrugada,naregiãodoPariedisponibilizaçãode1,2milvagas
remanescentes prioritariamente para os cerca de 700 ambulantes regularizados que atuam nas vias de
abrangênciadolocal.
AlémdissofoirealizadaalicitaçãodoCircuitodasComprasquesecontituicomoumconjuntodeinstalaçõese
serviçosqueirávalorizararegiãocentraldeSãoPaulovoltadaaoturismodecompras,quecompreendequatro
principaisáreas:BomRetiro,Brás,SantaIfigêniae25deMarço.Oprojetovemsuprirasnecessidadesbásicasde
infraestruturaadequada.
OConsórcioSPfoiovencedordalicitaçãoeapropostaapresentadafoideumaoutorganovalordemaisdeR$
50 milhões. O valor mínimo fixado no edital era de R$ 20 milhões, portanto, um ágio de mais de 150%,
demonstrandooenormepotencialdoprojetoCircuitodasCompras.

ConcluídosoestudodeviabilidadeeconômicaeoprojetoarquitetônicoparaacriaçãodoParqueTecnológico
MunicipalnaZonaLeste.Aguardandotransferênciadeverbafederalparasuarealização.
ParqueTecnológicoEstadualdoJaguaréimplantadocomoapoiodaPrefeituradeSãoPaulo.
OParqueTecnológicodoEstadodeSãoPauloévoltadoaossetoresdetecnologiadainformaçãoecomunicação,
saúde, nanotecnologia, novos fármacos e acessibilidade, usabilidade e comunicabilidade para pessoas com
deficiências,entreoutros.
Elaboração de proposta da Incubadora Tecnológica Virtual do Parque Tecnológico, mediante assinatura do
Protocolo de Intenções entre a SDTE, a ADESAMPA e a UFABC, visando o aprofundamento da relação
institucional e a realização de atividades de natureza técnicoͲcientífica, tecnológica e cultural que contribuirá
comasaçõesestruturantesrumoaoParqueTecnológico.

RealizaçãodesemináriocomoobjetivodeajustaravocaçãodoParqueTecnológicodaZonaLesteeintegraras
açõesdetodososentesrelacionadosaoProjetoprevistoparasetembrode2016.

AMeta81foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META 81 Ͳ Implantar o Programa VAI TEC para o incentivo de desenvolvedores de tecnologias
inovadoras,abertasecolaborativas
RelatodaMeta81
OVAITECfoicriadopelaLei15.838/13.Decretonº55.462/2014deRegulamentaçãodoVAITECinstituídono
âmbitodaAgênciaSãoPaulodeDesenvolvimentoͲADESAMPA.

OProgramaVAITECtemporobjetivos:estimularacriação,oacesso,aformaçãoeaparticipaçãodopequeno
empreendedor e criador no desenvolvimento tecnológico da Cidade; promover a pesquisa, a difusão de
tecnologias e a inovação; promover a estruturação e desenvolvimento de cadeiras produtivas formadas por
micro,pequenasemédiasempresas.Emsuaprimeiraedição,forampelomenos67projetoscontempladosno
valor de até R$ 25 mil. Foram subsidiados projetos de produtos, processos, aplicativos, jogos, técnicas ou
metodologiasinovadoras,compropostasparadarrespostasaosdesafiosdaCidade.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 31 de dezembro de 2016 às 02:22:05.
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5 projetos da 1ª Edição participaram da última edição da Campus Party, em apresentação para o público. 15
projetossubsidiadospela1ªEdiçãodoVaiTecparticiparamda1ªArenadeInovação,ondeapresentaramsuas
propostas para o público. 24 proponentes ou membros de projetos aprovados na 1ª edição participaram de
cursosdeeconomiacriativaministradospelaADESAMPA.

Na segunda edição do programa VAI TEC foram realizados estudos visando desenvolver mecanismos para
aumentar a competitividade de projetos propostos pelo público preferencial do VAI TEC, a saber, jovens de
regiõesperiféricas,beneficiando71projetos.
OEditaltrouxealgumasalteraçõesnoscritériosepontosextras,demodoapossibilitarmaiorparticipaçãode
jovensdosdistritos/subprefeituraslocalizadasnaperiferiadacidade.Dosprojetosaprovadospelo2ºEdital,62%
foram propostospor pessoasdebaixa renda,contra 18%no1º Edital. Dos projetos aprovados pelo 2º Edital,
66%forampropostosporresidentesemregiõesvulneráveisdacidade,contra33%no1ºEdital.
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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
ambientalurbanatendoporobjetivoapreservação,proteção,recuperaçãoeampliaçãodessesespaços.Nesse
sentido,odesenvolvimento de um sistema de contrapartidas que apoiaaconsolidação destemosaico,com a
ampliação da oferta de áreas verdes públicas à população, proporcionou a melhoria do bem estar social e
ambientalnacidade.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Sistemadecontrapartida:Marcolegalqueestabelececritériosparaquegrandesempreendedoresprivadoscontribuamparaaampliação
deáreasverdesnomunicípiodeSãoPaulo.

AMeta84foiexecutadaem63%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META84ͲConcluirasfasesIIeIIIdoProgramadeMananciaisbeneficiando70milfamílias

Definiçãodetermostécnicosparaameta
VAITEC:Programadebolsasepremiaçãodeprojetoscomfoconaapropriaçãocríticadetecnologiasdeinformaçãoeculturadigital.

AMeta82foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META82ͲApoiaraimplantaçãodaUNIFESPedoIFSPnasZonasLesteeNorte,respectivamente
RelatodaMeta82

RelatodaMeta84
Consiste na execução de obras de infraestrutura para recuperação social e ambiental das bacias do
GuarapirangaeBillings,ampliandoredesdesaneamento,mobilidadeedrenagemurbana.
Foram beneficiadas 18.977 famílias por obras totalmente concluídas e 33.698 famílias beneficiadas por obras
emandamento.
AsobrasreferentesaFase2foramconcluídas;

A partir de uma articulação interfederativa, que contou com a participação efetiva da comunidade e dos
movimentos sociais, a Prefeitura criou as condições para que a Cidade de São Paulo ganhasse duas novas
unidadesdoInstitutoFederaldeEducaçãodeSãoPaulo–IFSP,oCampusdePiritubaeaunidadedeSãoMiguel.
Garantiu ainda o terreno e as condições para implantação do campus da Unifesp na Zona Leste, em Itaquera
(concessãoadministrativadeáreamunicipalemItaqueraͲpublicaçãodaLeinº15.736/2013).



Em2012,foifeitaumalicitaçãoparaobrasem8lotes,localizadosnaregiãodemananciais,totalizandoR$2,8
bilhões.Naquelemomento,existiamapenasprojetosbásicos.Paragarantiraexecuçãodessasobras,em2013,a
PrefeituradeSãoPauloassinouumtermodecompromissocomoGovernoFederalpararepassedeR$1bilhão
paraobrasdeinfraestrutura.Contudo,asempresasnão conseguiram aprovarosprojetosexecutivosnaCaixa
EconômicaFederalafimdeviabilizarorepassederecursos.Porisso,sófoipossívelfinalizarasobrasdafaseII
demananciaiseiniciarobrasdafaseIIIdemananciais.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara

Asintervençõesabrangeramosseguintesserviços:aberturadeviasparapermitirimplantaçãodeinfraestrutura
urbana e facilitar acessos, inclusive de ônibus, ambulâncias e de limpeza pública, coleta de lixo e resíduos;
sistema de drenagem, incluindo a canalização de córregos; consolidações geotécnicas em áreas de risco
(encostas),através daexecução de taludes,coberturasvegetaisparaestabilizaçãoeremoção dosimóveis em
situações de risco; execução de redes de abastecimento de água e redes coletoras de esgoto, inclusive as
ligações domiciliares; criação de áreas públicas de lazer, parques lineares e implantação de Equipamentos
Públicos.

realizaçãodoobjetivodepromoveracidadedeSãoPaulo
comocentrodetecnologiaeInovação.

Os projetos de cada intervenção são previamente discutidos com a população do assentamento precário,
inclusiveemreuniõesperiódicascomosConselhosGestores.Otrabalhosocialatuounoacompanhamentodas
obras,noreassentamentodasfamíliassrealocadas
Englobou a implantação de infraestrutura urbana nos assentamentos precários, possibilitando o acesso dos
moradoresaosserviçosurbanos,aconsolidaçãogeotécnicae/ouremoçõesemáreasderisco.



Definiçãodetermostécnicosparaameta

RedeseRuas(SES)
ParaestimularaocupaçãoemespaçospúblicosoprogramaRedeseRuaspromoveaçõesdeculturaeinclusão
digital nos espaços. Com investimentos de R$ 3,7 milhões, foram mais de 140 projetos inscritos e 59
selecionados, cujas ações ocorrem emtelecentros,praças doprograma WiͲFiLivre SPe PontosdeCulturade
SãoPaulo.Comissotivemosumprimeirolevantamentodosatoresquedesenvolvemaculturadigitaldacidade
de São Paulo. Atualmente são oferecidas oficinas sobre arte, tecnologia, educação, literatura, cultura e
cidadanianosespaços.Asegundafasedesseprogramaprevêaseleçãode47projetoscomprêmiosfomentode
R$50 a 70mil, quedeverão serdivididosnasseguintescategorias:RobóticaLivre, Midialivrismo, Intervenção
DigitaleFormaçãoemRedeparaqueasatividadescontinuemeenvolvammaispúblico.


FabLabLivreSP(SES)
A maior inovação da Prefeitura para promover a inclusão digital são os FabLab Ͳ Laboratórios de Fabricação
Digital,queoferecemaocidadãoapossibilidadededesenvolverideiasepropiciamaopequenoempreendedore
estudantes espaço para pôr em prática suas criações. Estes laboratórios oferecem à população acesso e
conhecimentoeoperaçãodeequipamentosavançadoscomoimpressoras3D,fresadorasecortadorasalaser,
alémdesoftwaresdemodelagemedesenho.
OsFAbLabsãoamaiorredepúblicadefabricaçãodigitaldomundo.Aprimeiraunidadefoientregueem2015,
noCentrodeFormaçãoCulturalCidadeTiradentes.Outras11entraramemoperaçãoem2016,emlocaiscomo
ChácaradoJockeyClub,GaleriaOlido,CentrodeConvivênciadeHeliópolis,CentroCulturaldaPenhaeCentro
CulturaldaJuventude.Atualmentesãooferecidos27cursosparaapopulação.

ProgramadeMananciais:Qualificaçãourbanísticaeoreconhecimentoformaldosassentamentosprecáriose/ouinformais,garantindoa
melhoriadaqualidadedevidadapopulaçãomoradoraemáreasdemananciais.

AMeta85foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META85ͲCriareefetivarumprogramadeincentivosfiscaisparaprédiosverdes
RelatodaMeta85
ProjetodeleidoIPTUVerde,queprevêreduçãodoimpostoparaprédiossustentáveis,assinado.
ForamrealizadosestudossobremodelosdeincentivosfiscaisnoBrasilenoexterior,bemcomoconsultasaos
maisimportantesatoresparaidentificaçãodastecnologiasesoluçõesdeconstruçõessustentáveisjádisponíveis
esuaevoluçãonotempo.
Estametanãopossuicustodeimplantação.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
IncentivosFiscais:Reduçãodacargatributáriaconcedidaacertasempresasemunícipesqueatendemacritériosprevistosemlei,como
objetivodeincentivarousodetecnologiasverdes.

AMeta86foiexecutadaem50%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 86 ͲReadequar e requalificar com ações prioritárias 34 Parques e Unidades deConservação
Municipais



ReformulaçãodosTelecentros(SES)
Os antigos 159 Telecentros, que atendem cerca de 140 mil pessoas por mês, foram reformulados. Novos
contratos foram celebrados para o gerenciamento e de manutenção de computadores, mais econômicos,
trazendoaoscofrespúblicoseconomiadeaproximadamenteR$85milhõesemdoisanos.Ainfraestruturados
telecentros dentro dos CEUs passou a servir para viabilizar a Universidade Aberta do Brasil (UAB/UniCEU) e
fortaleceu a inclusão social por meio do Programa Operação Trabalho (POT), que passou a contar com 160
beneficiáriostrabalhandodentrodostelecentros.Alémdisso,acoordenaçãodos25telecentrosveioaintegrar
ocomitêgestordoPronatecnacidadeparaofertarcursosprofissionalizantesaoscidadãos.

RelatodaMeta86
Novos Parques Implantados: Guabirobeira Mombaça (2013), Jardim da Conquista (2013), Feitiço da Vila /
MoendaVelha(2015),Nebulosas(2013);RibeirãoOratório(2013),Sapopemba(2013),ChácaraJockey(2016).
Ametanãofoiintegralmenteatingida,poisofimdasreformasenvolverecursosalémdaesferamunicipal,com
isso optouͲse por reformar parques que careciam mais e angariar novas áreas verdes para o município sem
gastar recursos ou a baixo custo, foi o caso do Parque Municipal Chácara do Jockey, equipamento que foi
adquiridopormeiodacobrançadedívidaIPTU.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

TermodeCooperaçãocompaísesiberoamericanos(SMRIF)

Readequarerequalificar:Adequarerequalificarparquesimplantadosemaspectosprioritários,comoobrasdedrenagem,contençãode

A Prefeiturafirmou em 2013 um termo de cooperação com a Organização dos Estados Iberoamericanos para
Educação, Ciência e Cultura (OEI). TrataͲse de um acordo, com vigência de quatro anos, que visa criar uma
estruturadecooperaçãoentreasduasentidadesparaaformulaçãodeprogramasqueobjetivem,entreoutras
coisas,amelhoriadaeducaçãopúblicamunicipal,oincentivoàproduçãocultural,oapoioàinternacionalização
da produção científica e tecnológica e a superação das desigualdades socioeconômicas de populações
minoritárias.



córrego, encostas e taludes em erosão, acessibilidade e edificações de apoio (sanitários e guaritas). Instalação de bebedouros em
parquesjá
implantadosparaatendimentodasolicitaçãodoMinistérioPúblico.Instalaçãoereadequaçãodeplaygroundseequipamentosdeidosos
paraousodapopulação.

AMeta87foiexecutadaem206%ͲMetaestáConcluída
META87ͲImplantar32polosdeEducaçãoambiental,capacitandoesensibilizando120.000cidadãos

Objetivo14:Protegerosrecursosnaturaisdacidade,conservando
asáreasdemananciais,ampliandoosistemadeáreasverdes,
preservandoosrecursoshídricosemonitorandoasáreasde
risco

AMeta83foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META 83 Ͳ Criar um sistema de contrapartida para fins de implantação de áreas verdes e
financiamentodeterrenosparaparques
RelatodaMeta83
O Grupo Técnico de Trabalho criado através da Portaria nº 075/SVMA/2014 elaborou relatório Técnico
identificando através do Plano Diretor Estratégico Ͳ PDE, lei nº 16.050 de 31 de Julho de 2014 e também
legislaçãocomplementar,osmecanismoseinstrumento.

RelatodaMeta87
353.024cidadãoscapacitadosesensibilizados,atravésdeaçõesdesenvolvidasemdiversospontosdacidade.
As subprefeituras beneficiadas foram: Pinheiros, Pirituba, Tuvucuvi, Aricanduva, Mooca, Pirituba/Jaraguá, Vila
Maria/VilaGuilherme,Butantã,Itaquera,M'BoiMirim,SantanaeSé.
O fomento e a difusão das práticas de educação ambiental contribuiu, para que integrantes de diferentes
segmentos da população, deforma criativa, critica eautônoma, construam conhecimentos sobre a situação e
perspectivassocioambientaiseparaquesecapacitemaincorporarhábitoseestilosdevidasustentáveis.Para
dar andamento a essas práticas, criamͲse os pólos de difusão em educação ambiental e cultura de paz nos
territórios de cada Subprefeitura, para descentralizar as ações de capacitação (cursos e outras atividades de
longaduração)esensibilização(atividadesdiversasdecurtaduração)naeducaçãoambientalnãoformal.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Polosdedifusãodeeducaçãoambientaleculturadepaz:espaçosabertoslocalizadosemequipamentospúblicoscomoparqueseCEUs
que receberão atividades promovidas pela SVMA e outros órgãos interessados, além de servir como espaço de articulação para o
desenvolvimentolocal.

ParaacomposiçãodoSistemafoirealizadaavaliaçãodosincentivosexistentesnalegislaçãomunicipalparase
chegaraumdiagnóstico.NacomposiçãodoSistemaforamapontadosinstrumentosurbanísticos,instrumentos
degestãoambiental,incentivosfiscais,doaçõesetambémfundosmunicipais.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 31 de dezembro de 2016 às 02:23:10.
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AMeta88foiexecutadaem37%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META88ͲPlantar900milmudasdeárvoresempasseiospúblicos,canteiroscentraisenoSistemade
ÁreasVerdes
RelatodaMeta88
Desde2013,foramplantadas363.319mudasportodaaCidadedeSãoPaulo.ASecretariaMunicipaldoVerdee
MeioAmbienteexecutouumaCampanhaPermanentedeDoaçãodeMudaseIncentivoàArborizaçãodaCidade
de São Paulo, na qual omunícipe pode retirar mudas nos viveiros e parques participantesda campanha para
arborizarassuascalçadasouassuaspropriedadesdentrodaCapitalPaulista.
HojeaSecretariaMunicipaldoVerdeeMeioAmbientecontatrêsviveirosativos:
ͲViveiroManequinhoLopes,localizadojuntoaoParqueIbirapuera:produçãodeherbáceasearbustivas;
Ͳ Viveiro Arthur Etzel, localizado no Parque do Carmo: produção de herbáceas e arbustivas; Ͳ Viveiro Harry
Blossfeld,localizadonoParqueCemucam:produçãodeexemplaresarbóreos
A metanãofoiintegralmenteatingida,entendeͲsequesuaelaboraçãosuperestimouoplanejamento arbóreo
da cidade.Houvetambémdiminuiçãodoplantiode mudasatreladas aos Termos de CompensaçãoAmbiental
(TCA)desde2014,porcontadadesaceleraçãonaconstruçãocivil.



sábado, 31 de dezembro de 2016

RevisãodoManualdePlantio(SVMA)
Foi elaborada a terceira edição do Manual de Arborização Urbana, um importante instrumento de difusão,
orientaçãoesensibilizaçãoparaaimportânciaeopapeldasárvoresemnossacidade.Neste,sãoabordadosos
aspectos da arborização urbana, os seus benefícios, as suas conveniências e as necessidades, descrevendo
parâmetros de planejamento urbano para os diversos tipos de áreas que possam receber plantio de árvores.
Pela primeira vez se apresenta também técnicas de manejo e transporte para árvores adultas, visando o
prolongamentodotempodevidadestas.


RevogaçãodataxadaInspeçãoveicular(SVMA)
ASecretariaMunicipaldeFinançasdiagnosticouqueoestabelecimentodataxadainspeçãoveicularprovocou
brutadiminuiçãodaarrecadaçãodeIPVAetambémdonúmerodenovosveículoslicenciadosemSãoPaulonos
quatroanosseguintesàimplantaçãodainspeção,enquantoamédiadeveículosquecirculamnacidadeainda
era a mesma. O contrato com a empresa Controlar (condenada por improbidade administrativa em segunda
instância)acabouem31/01/2014eanovaLeiNº15.688,de11deabrilde2013reordenouoscritériosparaa
inspeçãoveicular,suspendendoataxadepagamentopelainspeção,oferecendoinclusivereembolsodastaxas
dosveículosaprovadosnasinspeçõesde2013pormeiodesolicitaçãoviaportaldaPrefeitura.


ValorizaçãodosConselhosdeparques(SVMA)

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodeprotegerosrecursosnaturaisda
cidade,conservandoasáreasdemananciais,ampliandoo

sistemadeáreasverdes,preservandoosrecursoshídricose
monitorandoasáreasderisco.

CriaçãodosConselhosGestoresdosparques municipais (Lei 15.910 de novembro de 2013) para participar do
planejamento, gestão, avaliação e controle da execução das atividades do parque e da política de meio
ambiente e sustentabilidade em sua área de abrangência. Os Conselhos são tripartites com participação do
poderexecutivo,frequentadoresemovimentos,instituiçõesouentidadessociais.


Objetivo15:Ampliaracoletaseletivaderesíduossecoseorgânicos
comainclusãodecatadoresdemateriaisrecicláveise
reutilizáveis




AMeta89foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

PLdoIPTUVerde(SF)
APrefeituradesenvolveudiversasiniciativasvoltadasaoMeioAmbiente.AchamadaPautaVerdebaseadanas
diretrizes para políticas ambientais e medidas previstas e estabelecidas pelo Plano Diretor, pela Lei de Uso e
Ocupação do Solo, pelo Código de Obras, pelo Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, unificou ações de várias
Secretariasvoltadasparaodesenvolvimentosustentáveldacidade.AlémdoIPTUVerde.OProjetodeleique
estabeleceuoIPTUVerde(PL568/15)eprevedescontosnovalordoIPTU,apartirdecertificaçõesambientais:
Nível1(até4%), Nível 2 (de4%a8%) e Nível 3(de 8%a12%).Obenefíciodeve seraplicadotanto àsnovas
construçõescomoàsedificaçõesjáexistentes,mediantecomprovaçãodeconstruçãooureformasambientais.


Decretodeincentivoacarroshíbridos(SF)
Em2015oPrefeitoeditaoDecretonº56.349,de21deagostode2015,regulamentandoLeinº15.997,de27de
maio de 2014, que estabelece a política municipal de incentivo ao uso de carros elétricos ou movidos a
hidrogênio).AleiprevêdevoluçãodepartedoIPVA(cotaparte municipal)paracarroshíbridos,elétricos e à
hidrogênio,bemcomoasuaexclusãodorodízionacidadedeSãoPaulo.

META89ͲAmpliaracoletaseletivamunicipalparaos21distritosqueaindanãosãoatendidos
RelatodaMeta89
A coleta portaͲaͲporta foi expandida para todos os 96 distritos da cidade, sendo que destes, 46 estão com o
serviçouniversalizado.Essaéamelhormarcadecoletaseletivaqueacidadejáteve.
Alémdacoletarealizadapelasempresasconcessionárias,ascooperativasdereciclagemdacapitalreceberam
investimentos de R$ 42 milhões do BNDES para compra de máquinas, reforma de galpões e capacitação de
gestores,aumentandoofôlegoecapacidadedereciclagemdacidade.

Além disso, a Prefeitura de São Paulo disponibilizou pela cidade Pontos de Entrega Voluntária (PEV's) para a
população depositar materiais recicláveis. Esses equipamentos incentivaram a separação do material para
reciclagemeaentregavoluntária.OsPEV'ss



Complementar a abrangência da coleta seletiva nos distritos que já contam com circuitos e efetivar a coleta
seletivaparaosqueaindanãosãoatendidospornenhumamodalidadecomimplantaçãodepontosdeentrega
voluntária. A ampliação da coleta seletiva não possui custo de implantação e manutenção, apenas
gerenciamentodacontrapartidaexigidaparaaconcessãodoserviço.

QuotaAmbientalnanovaLeideParcelamento,UsoeOcupaçãodoSolo(SMDU)

*Metaviabilizadapormeiodocontratodeconcessãodosserviçosdecoletaderesíduossólidos.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

AcriaçãodaQuotaAmbientalnanovaLeideParcelamento,UsoeOcupaçãodoSolo,estabeleceumedidaspara
todos os lotes privados acima de 500 m2 e induziu, com critérios que priorizam as questões ambientais para
edificações novas, a mitigação compartilhada na áreas de drenagem e melhoria do micro climas nos bairros
urbanos.RegulamentadapeloDecreto57.569/2016.

Circuito:trajetopeloqualéfeitaacoletaseletiva.



PontodeEntregaVoluntária:localondeomunícipepodefazerodescartedosresíduosrecicláveis.

RecriaçãodaZonaRural(SMDU)
ArevisãodaLeideZoneamentoem2016organizouaszonasconformetrêstiposdeterritóriosquesediferem,
por um lado, pela perspectiva predominante de transformação, inclusive qualitativa, e por outro, pela
perspectiva de preservação: Territórios de transformação, de qualificação e de preservação. A revisão do
zoneamento aumentou em 53% as zonas especiais de proteção ambientais (ZEPAM) existentes na cidade. A
revisão da Lei de Zoneamentoem 2016 criou 3 ZEPAM Ͳ Zona Especial de Proteção Ambiental ao entornoda
Serra da Cantareira formando aZonade Amortecimentodo ParqueEstadualda Cantareiraquefoidelimitada
pormunicípioconsiderandoͲseousodaterranoentorno(10e2km)daunidadedeconservaçãoealegislação
territorial e ambiental incidentes. A área total da Zona de Amortecimento é 35.704 hectares, abrangendo 6
municípios.


Promoçãodousodeenergiasrenováveisesubstituiçãogradualdoscombustíveisfósseisporoutros
com menor potencial de emissão de gases de efeito estufa e da poluição atmosférica em
geral.(SMT)
DestacamͲse iniciativas como a substituição progressiva de parte da frota ônibus por veículos movidos à
combustíveismenospoluentes,incentivofiscalnoIPVAparausodemeiosdetransportenãopoluentescomo
carroselétricosehíbridos,alémdeaçõesquepriorizamasbicicletascomomeiodetransporte.
Atualmente,nosistemamunicipaldetransportecoletivoporpneusoperam60ônibusmovidosàetanol,outros
395veículossãoabastecidosporbiodiesele201trôlebussãoelétricos.Outrasalternativasenergéticasaoóleo
dieselforamestudadas,comoveículoselétricoshíbridos,bateria,supercapacitor,ebiogás.


Mapear e registrar a vegetação significativa do município de São Paulo, revendo o mapeamento
existente(SVMA)
ASecretariadoVerdeeMeioAmbienterealizoumapeamentodavegetaçãodacidadelançandoumnovomapa
disponível online em escala 1:10.000, o que representa um maior detalhamento das áreas já mapeadas. O
trabalho levantou a existência de 4.496 polígonos – o menor deles com apenas 85 metros quadrados – que
somadostêmumaáreade45.906,64hectares.Essegeorefderenciamentogaranteomonitoramentodasáreas
verdesdomunicípio.


Modalidadesdecoletaseletiva:coletapodeserfeitapeloscaminhõesdisponibilizadospelasconcessionárias,peloscaminhõesalugados
pelaPrefeituraecedidoàscooperativasoumisto(distritoatendidopor2modalidades).

AMeta90foiexecutadaem67%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META90ͲObterterrenos,projetar,licitar,licenciar,garantirafontedefinanciamentoeconstruir4
novascentraisdetriagemautomatizadas
RelatodaMeta90
Emjunhode2014,aSecretariadeServiçosdeSãoPauloinaugurousuaCentralMecanizadadeTriagem(CMT)
naPontePequena,aprimeiradogêneronaAméricaLatina.Comcapacidadeparaprocessaranualmente80mil
toneladas de material reciclável, a Central resultou em uma importante contribuição para elevar a coleta
seletiva da cidade a um novo patamar de eficiência. Com investimento de cerca de R$ 15 milhões em
equipamentos, a Central utiliza tecnologias alemã, francesa e espanhola. Ela funciona integrada à Estação de
TransbordoPontePequena,formandoumcomplexode19milmetrosquadrados,totalmentededicadoàgestão
deresíduosnacidade.
Ummêsdepois,emjulhode2014,aSecretariadeServiçosconstruiuepassouagerenciaraCentralMecanizada
deTriagemCarolinaMariadeJesus,localizadanaAvenidaMiguelYunes,nº345,VilaSabará.ACMT–Carolina
MariadeJesus,comtecnologiaeuropeia,emumaáreaconstruídade4.820,97m²,permitiuaseparaçãodeaté
250 toneladas de materiais por dia, através de sistema de esteiras, controle computadorizado e agentes
ambientais. Contempla a separação dos principais componentes recicláveis sendo eles: papel, papelão,
embalagensdecartãoparaalimentoslíquidos,materiaisferrososenãoͲferrososeplásticos,inclusivepelacor,
triados de acordo com suas características físicas. Ao término do processo, os materiais encontramͲse
enfardadoseprontosparatransporte,comercializaçãoeremessaàsindústriasdereciclagem.
Outra 2 centrais mecanizadas de triagem estão projetadas em fase de desapropriação de terreno para
implantação.
As centrais de triagem automatizadas contam com dispositivos para triagem automatizada, com maior
capacidade de processamento de material. TrataͲse de conjunto de processos de separação automática por
meio de equipamentos providos de sensores ópticos, separador magnético, separador balístico e sistemas de
aspiração,entreoutros,quepromovemaclassificaçãoeseleçãoautomáticadosmateriais,deacordocomsuas
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 nãoͲferrosos;
Embalagensacartonadasparaprodutoslíquidosesemilíquidos(tetrapak).

Em2016,devidoaaltacapacidadedeprocessamentoderesíduosdasduascentraisdetriageminauguradas,as
outrasduascentraisprevistastornaramͲsecentraiscomplementares.

PlanoIntensivodeManejoArbóreoͲPIMA(SVMA)
Em Ago/2015 foi lançado o Plano Intensivo de Manejo Arbóreo – PIMA, otimizando  ações como podas,
remoçõeseplantiodeárvoresparareduziroriscodequedasdeespéciesnasviasdacidadeduranteoperíodo
de chuvas. As ações são mais concentradas em regiões consideradas críticas, onde ocorrem mais quedas:
Pinheiros, Sé, Santo Amaro, Vila Mariana, Butantã, Lapa, Mooca, Vila Prudente eIpiranga. Com base no novo
Sistema de Gerenciamento das Árvores Urbanas (SisGau), que tem 650milexemplares mapeados,as equipes
municipaisatuamparaaprimorarasvistoriastécnicasnasárvoresnestasregiõesetambémparaintensificaras
açõesdasequipesdetrabalhonasoluçãodoseventuaisproblemasverificadosnasespécies.

Definiçãodetermostécnicosparaameta
CentraldeTriagem:éoequipamentoquepromoveatriagemdomaterialcoletadopeloscaminhõesaserviçodaPMSP,noâmbitodo
ProgramadeColetaSeletiva.
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AMeta91foiexecutadaem47%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META91ͲImplantar84novosEcopontos
RelatodaMeta91
De2013a2016,aPrefeituradeSãoPauloimplantou36 ecopontos,totalizando93unidadesemoperaçãono
município. A quantitativos de resíduos recebidos nos Ecopontos aumentou de 406.617 m³ em 2012 para
541.054m³em2015.
Ecopontossãolocaisdeentregavoluntáriadevolumesdeentulho,grandesobjetos(móveis,podadeárvores,
etc)eresíduosrecicláveis.TodososEcopontosfuncionamdesegundaàsábadodas6hàs22heaosdomingose
feriados das 6h às 22h e aos domingos e feriados das 6h às 18h. A concepção do ecoponto é oferecer ao
munícipeumaopçãoparaaentregavoluntáriaderesíduos,sobretudoosprovenientesdepequenasreformase
materiaisinservíveis,comosofás,colchões,eletrodomésticos.Oequipamentoéentreguedevidamentecercado
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,emumaáreaimpermeabilizada,comiluminaçãoevigilância(horáriodeoperação:.

ControledeTransportedeResíduos–CTREletrônico(SES)
Alegislaçãoproíbeadeposiçãodeentulhoemviaselogradourospúblicosepermitequecadaimóvelgerador
encaminheomáximode50kgdeentulhopordiaparaserrecolhidopelaPrefeituraatravésdacoletadomiciliar
convencional, desde que os resíduos estejam devidamente acondicionados. Outra opção é encaminhar o
entulho para os Ecopontos, que são unidades para o descarte gratuito diário de até 1m³ (um metro cúbico),
aproximadamente18sacos,deentulhos,madeiras,podasdeárvoresegrandesobjetos.
AResolução58/2015regulamentouocadastrodosoperadoresdoSistemadeLimpezaUrbanadoMunicípioe
o Controle de Transporte de Resíduos – CTR Eletrônico. A obtenção da autorização de operação é expedida
mediante definição de uma rede de unidades de destinação, envolvendo áreas de transbordo, triagem,
reciclagem e aterros de resíduos da construção civil. Também foi instituído o Controle de Transporte de
Resíduos – CTR Eletrônico, de porte obrigatório para todos os operadores de transporte de resíduos da
construçãocivil,sejapormeiodecaminhãobasculanteoucaçambasestacionárias,issogaranteafiscalizaçãodo
descartelegalderesíduos


Objetivo16:Melhoraramobilidadeurbanauniversal,dando
prioridadeaosmeiospúblicosdetransporte

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Ecoponto:Equipamentocomaproximadamente800m²,comacessoparaveículosecaminhões,localizadopróximoaáreascomhistórico
dedescarteirregularderesíduosparaarecepçãovoluntáriadepequenosvolumesderesíduosdaconstruçãociviledemolição(até1m³),
resíduos volumosos (móveis inservíveis, colchões, restos de poda) e materiais recicláveis, cuja operação é realizada pelas empresas
contratadasparaarealizaçãodosserviçosdelimpezaindivisíveis(varrição,lavagemdevias,remoçãodeobjetosvolumososeoutros).

AMeta92foiexecutadaem22%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 92 Ͳ Promover a compostagem dos resíduos sólidos orgânicos provenientes das 900 Feiras
LivresMunicipaisedosserviçosdepodadacidade
RelatodaMeta92
A primeira central de compostagem do programa Feiras e Jardins Sustentáveis entrou em funcionamento em
setembro de 2016. O pátio piloto foi criado para evitar que resíduos orgânicos (frutas, legumes e verduras)
coletados nas feiras livres de São Paulo sejam descartados em aterros sanitários. O material será reciclado e
transformadoemaduboecológico.LocalizadoemumaáreadetrêsmilmetrosquadradosnaSubprefeiturada
Lapa, o pátio piloto vem recebendo cerca de 50 toneladas semanais de resíduos orgânicos, coletados em 26
feirasdaregião.
Essematerialfoiseparadoedepositadoemleiras(canteirospreparadosparaorecebimentodessesresíduos).
Emseguida,osresíduossãocobertosporcamadasdepalhadegrama,propiciandoosurgimentodebactériase
fungos que degradam a matéria orgânica de forma controlada, sem exalar mau cheiro ou atrair insetos. Os
resíduos de poda triturada garantem que o ar continue circulando, o que é fundamental para o êxito do
processo. O adubo será utilizado em ações de jardinagem nas praças. Para estimular a participação da
comunidade,existemaçõesdeconscientizaçãoambientalevisitasaescolas.Estudosmostramque,comtodas
ascentraisdecompostagemimplantadas,épossívelreduzirematé20%ovolumedoqueédestinadohojepara
osaterros.
O volume de resíduos sólidos orgânicos gerados pelas feiras livres da cidade atinge cerca de 62 mil
toneladas/ano(Fonte:SistemadeControledeResíduosSólidosUrbanosͲSISCOR,2012).Acoletaseletivados
resíduosorgânicosdasfeiraslivresemjunçãocomosresíduosdepodapermitemapromoçãodeumcomposto
dealtaqualidadeparausonaagriculturaurbanaeperiurbanadeSãoPaulo,emperfeitoatendimentoaoArt.º
36,V,daLei12.305/10.
*Metaviabilizadapormeiodemelhoranasdiretrizesdeexecuçãodocontratodeconcessãodosserviçosde
varriçãoecoletaderesíduossólidos.
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AMeta93foiexecutadaem57%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META93ͲProjetar,licitar,licenciar,garantirafontedefinanciamentoeconstruir150kmdenovos
corredoresdeônibus
RelatodaMeta93
Foram construídos ou requalificados 42,3 km de corredores de ônibus. São eles: Corredor Berrini (trecho 1),
InajarDeSouza/RioBranco,MBoiMirim(requalificação),BinárioSantoAmaro,PonteBaixa(ComplexoViário),
Avenida Líder e o prolongamento dos corredores Nove de Julho e Cidade Jardim. Obras em andamento para
implantaçãodoscorredoresLesteItaquera,Av.ChucriZaidan.TambémfoiconcluídaaampliaçãodoTerminal
UrbanodeItaquera,eestãoemandamentoobrasparaonovoTerminaldeItaquera.
Além desses corredores concluídos ou em obras, foram contratados os corredores Aricanduva, Capão
Redondo/Campo Limpo, Radial Leste II, Santo AmaroͲOUCFL, Perimetral Bandeirantes, Acesso ao Term. Jd.
Ângela,CarlosCaldeiraFilhoeMBoiMirim/Cachoeirinha.
OTribunaldeContasdaUnião(TCU)suspendeulicitaçõesparaconstruçãodecorredoresdeônibus,apontando
sobrepreço em editais e risco de pagamento indevido, atrasando o processo. A prefeitura realizou todos os

esclarecimentosnecessários,obtendoaliberaçãodealgunscontratos,eaguardaretornoporpartedoTCUem
relaçãoaocorredorRadialLeste(trecho1).RessaltaͲseaindaqueaslicitaçõesdeSIURBtememmédiadesconto
de20%nopreçodetabela.
Outro fato que influenciou atrasos na construção de corredores foi a demora na liberação de recursos do
governofederal,diantedoajustefiscaledaquedadearrecadaçãodaUnião.
Além disso, o alto custo de desapropriações envolvidas dificultam e encarecem as obras. As 5 mil
desapropriações previstas inicialmente para implantação de todos os corredores, terminais e acesso aos
terminais,obrigaramarevisãodosprojetos.
Ametaincluiaimplantaçãodeviassegredadasempavimentorigídocomlargurade3,5metrose7metrosnas
paradasparaultrapassagem,préͲembarqueemtodasasparadasaolongodocorredorenosterminaiseainda
tecnologiaparainformaçãoaousuário.Corredoresprojetados:
CorredorAricanduvaͲExtensão:14km

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Resíduossólidosorgânicos:compondomaisde50%dolixoproduzidonomunicípio,estãonessacategoriarestosdefrutas,verdurase
legumes,folhas,sementesetc.,osquaissetornamgrandeproblemaquandodepositadosnosaterrossanitários(gasesdeefeitoestufa,
vetores,maucheiroechorumetóxico).Compostagem:processodebiodecomposiçãocontroladaderesíduosorgânicos,comoobjetivo
deobterumcomposto(húmus)ricoemnutrientesparausoagrícola.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforamrealizadas
nosúltimosquatroanosequecontribuempararealizaçãodo
objetivodeampliaracoletaseletivaderesíduossecoseorgânicos
comainclusãodecatadoresdemateriaisrecicláveisereutilizáveis.

CorredorLesteRadialͲExtensão:25,5km
CorredorLesteItaqueraͲExtensão:14,1km
CorredorBerriniͲExtensão:3,3km
CorredorVilaNatalͲExtensão:6,3km
CorredorSabaráͲExtensão:7,6km
CorredorMiguelYunesͲExtensão:4,23km
CorredorCapãoRedondo/CampoLimpo/VilaSôniaͲExtensão:12km
CorredorPerimetralItaimPaulista/SãoMateus(RaghebChohfi)ͲExtensão:24,1km
CorredorBelmiraMarinͲTrecho2ͲExtensão:3,8km
CorredorCanalCocaiaͲExtensão:10km
CorredorInajardeSouzaͲRequalificaçãoͲExtensão:14,6km

CentroParaTratamentodeResíduosdaSaúde(SES)

CorredorM`BoiMirim/SantoAmaroͲRequalificaçãoͲExtensão:16km

ImportanteavançonagestãoderesíduosfoiaimplantaçãodoCentroParaTratamentodeResíduosdaSaúde,
no distrito de Itaquera, em terreno com 25,8 mil metros quadrados. Com capacidade de tratamento de 50
toneladas/diaderesíduosdoserviçodesaúde,foraminvestidospelaconcessionáriaEcoUrbisR$39,7milhões
como contrapartida do contrato de concessão, sem custos adicionais para a Prefeitura. Esses resíduos foram
neutralizadosedeixaramdeoferecerriscoapopulação.





TerminaisdeÔnibusprojetados:
TerminalItaquera(emobras)
TerminalNovoJd.Ângela
TerminalPerus
TerminalNovoParelhereiros

ProgramaCompostaSãoPaulo(SES)



Pioneironacidade,oprogramaCompostaSãoPaulotransformourestosdealimentosemadubo,reduzindoa
quantidadederesíduosenviadosaosaterrossanitários.EmumtesteͲpilotoforamselecionados2.006domicílios
parareceberemascomposteiras,viabilizandograndequantidadedecompostagem.

CorredoresdoPlanoViárioSul:



CorredorM`BoiMirim/CachoeirinhaͲExtensão5,5km
CorredorGuarapiranga/GuavirutubaͲExtensão:5,7km
CorredorAgamenonͲBaronesaͲExtensão:7,5km

SacolasPláticasdescartáveis(SES)

CorredorAv.CarlosCalderaFilhoͲExtensão:3,3km

Para atender à lei que proíbe disponibilizar sacolas plásticas descartáveis nos estabelecimentos comerciais da
cidade,foramadotadosdoismodelosbioplásticosreutilizáveis—umnacorverdeparaacoletaseletivadelixo
seco,outronacorcinzaparaacoletaconvencionalderesíduosorgânicos.

CorredorBelmiraMarinͲTrecho1ͲExtensão:3,1km


AMeta94foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída



PlanoMunicipaldeGestãoIntegradadeResíduosSólidos(SES)

META94ͲImplantarasnovasmodalidadestemporaisdeBilheteÚnico(Diária,SemanaleMensal)

OPlanofoioficializadoem2014eorientouoplanejamentodacoleta,transporte,tratamentoedestinaçãofinal
dos resíduos sólidos no município, permitindo o desenvolvimento de ações que possibilitem o aumento da
reciclagemeareduçãodosresíduosatualmentedispostosematerrossanitários.

RelatodaMeta94
Novas modalidades temporais do Bilhete Único (diária, semanal e mensal) foram implantadas. Mais de 2,2
milhõesdecartõescadastradosatéfevereirode2016.

OPlanoestipularedução,nospróximos20anos,de98,2%para20%ovolumedelixodespejadonosaterros
sanitáriospelamaior capitaldopaís e maiorcidadedaAmérica Latina.Até2033,30%dospaulistanosdevem
trataremcasaosresíduosorgânicosdomiciliares,quecorrespondema51%das20,1miltoneladasderesíduos
coletadaspordianacidade.

DestacaͲseainda,oPasseLivreparaalunosdaRedeMunicipaldeEnsino,estudantesdasUniversidadesPúblicas
comrendafamiliarpercapitadeaté1,5saláriomínimoebeneficiáriosdoProuni,Fies,BolsaUniversidadeou
CotasSociais.

OplanoincluiasprincipaismetasdaPrefeituraparaosetor,entreelasoaumentodacoletapúblicaseletivade
secosde1,8%para10%,pormeiodaextensãodoserviçoparaos96distritosdomunicípio,eaconstruçãode
centraismecanizadasdetriagem.Aampliaçãodacoletaseletivatambémvalorizaascooperativasdereciclagem
eainclusãosocialdoscatadores.



AparticipaçãopopularéumadasprincipaisdiferençasentreoatualPlanodeGestãoeoquefoielaboradoem
2012. O Plano 2014 é resultado de um extenso processo participativo realizado em 2013 e que culminou na
realizaçãoda4ªConferênciaMunicipaldoMeioAmbiente.

A implantaçãodasnovasmodalidadesconsistiunaemissãodecartões(bilhetes)comvalidadenoperíodoeà
atualizaçãotecnológicadetodoosistemadebilhetagem.

Definiçãodetermostécnicosparaameta
BilheteÚnicoMensal:bilhetedevalidademensal,comoqualovalorpagodádireitoaodeslocamentoportodaacidade,semlimitação
deviagensnoperíodo.
BilheteÚnicoSemanal:comoomensal,porémparaoperíododeumasemana.
BilheteÚnicoDiário:analogamente,comvalidadeparaumdia.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 31 de dezembro de 2016 às 02:23:10.
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OsnovostrechosdasAv.BelmiraMarin,EstradaAgamenon/Baronesa,EstradaGuarapiranga/Guaviritubaestão
emprocessodelicitaçãoelicenciamento.JáAv.CarlosCaldeiraFilhoeEstradaM’BoiMirim/Cachoeirinhaestão
comobrascontratadaseprojetobásicopronto.

AMeta95foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META95ͲImplantarhoráriodefuncionamento24hnotransportepúblicomunicipal

Osprojetosforam revisadosdemodoadiminuironúmerodedesapropriações tornandoͲoseconomicamente
viáveis. Essas desapropriações envolvem a construção de novas unidades habitacionais. Para isso, prevê
recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Minha Casa Minha Vida, e da Prefeitura de São
Paulo.Definiçãodetermostécnicosparaameta

RelatodaMeta95
Ofuncionamento24horasnotransportepúblicomunicipalfoiimplantadoemfevereirode2015,com50linhas
estruturais e 101 linhas locais funcionando da meiaͲnoite às 04:00 horas da madrugada. As linhas estruturais
têmintervalode15minutoseaslinha

PlanoViárioSul:PlanodeobrasviáriaslocalizadasnaregiãodoextremosuldacidadedeSãoPaulo.

Viagens Programadas: 2.671 viagens/dia Frota Programada: 482 ônibus/dia Km Programada: 3.524 km/dia
MédiadePassageirosTransportados:Útil:26.038/Sábado:42.733/Domingo:42.002Ͳmédiareferenteaomês
deabrilde2016.

AMeta100foiexecutadaem73%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação

OplanejamentopreviuqueosônibusnoturnospercorressemomesmotrajetodaslinhasdoMetrôetambémos
bairrosseguindomodelosdereferênciainternacionalefacilitandoaorientaçãodousuáriopelacidade.

META100ͲConcluirobrasdocomplexoNovaRadial

Definiçãodetermostécnicosparaameta

RelatodaMeta100

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

EstãoconcluídosoViadutoItaquera,canalizaçãodoCórregoLaranjaͲAzeda,interligaçõesentreAv.Itaquera,Av.
JoséPinheirosBorgeseAv.MiguelInácioCuri,passagememdesnívelnaRadialLeste,rotatóriaealargamento
de pista no cruzamento da Av. Miguel Inácio Curi e Av. Engenheiro Adervan Machado, duas alças de acesso
entreaAv.JacuͲPêssegoeNovaRadial,epassarelasobretrilhos,próximoàestaçãoArturAlvim.

AMeta96foiexecutadaem282%ͲMetaestáSuperada
META96ͲImplantar150kmdefaixasexclusivasdeônibus

Concluído o primeiro trecho de canalização do Córrego Verde, junto ao Rio Jacu. Demais trechos passam por
readequaçãodeprojeto.

RelatodaMeta96

OParqueLinearRioVerdepossuiumaáreaimplantadaquejáatendeapopulação.Definiçãodetermostécnicospara
ameta

ASecretariaMunicipaldeTransportesimplantou423,3kmdefaixasexclusivasàdireitanoviáriodestinadasao
transporte coletivo. Somados aos 90 km já existentes, a cidade passou a contar com 513,3 km de trajetos
específicosparaosônibus.Atédezembro2012,acidadepossuíasomente90kmdefaixasexclusivas.Seguindoa
políticadevalorizaçãodotransportepúblico,aAdministraçãovemimplementandoumagrandemalhaemtodas
as regiões. Num primeiro momento, a meta de implementação era de 150 km. Diante dos resultados
expressivos em benefício dos usuários de transporte público municipal o programa foi ampliada e tornouͲse
permanente.

AMeta101foiexecutadaem45%ͲMetaestáEmandamento
META 101 Ͳ Projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir a ponte
RaimundoPereiradeMagalhães
RelatodaMeta101
Projetobásicoconcluído,audiênciaspúblicasrealizadas.Alicitaçãojáfoiconcluídaeocontratoassinado.

Quem optou pelo transporte público na cidade teve um ganho individual médio de 38 minutos/dia e uma
reduçãodeatéquatrohorasporsemanaemsuasviagens.

Previsto recurso do FUNDURB no valor de R$ 10 milhoes. Também prevê recursos da Operação Urbana
ConsorciadaÁguaBranca.

As faixas exclusivas também contribuem para organizar o fluxo do trânsito na cidade, já que  delimitam os
espaçosparaosrespectivosveículos.
As diretrizes do Plano Diretor Estratégico estabeleceram a prioridade do transporte público. A meta previu a
instalaçãodemais150kmdefaixasàdireitaemeixosdetransportecujafrequênciadosônibusestejamacima
de40ônibusporsentidonohoráriopico.

Nomomento,aprefeituraestárespondendoquestionamentosparalicenciamentoambientaldaobra.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

AMeta102foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída


Definiçãodetermostécnicosparaameta
Faixaexclusiva deônibus àdireita: Faixa detrânsito reservada ao tráfego exclusivode ônibusemtempo integral ouemhoráriospréͲ
determinados.

META102ͲAmpliaroProgramadeProteçãoàVidaatendendoas32subprefeiturascomaçõesde
segurançaedeeducação
RelatodaMeta102

AMeta97foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META97ͲImplantarumaredede400kmdeviascicláveis
RelatodaMeta97
A cidade de São Paulo possui 477,7 km de vias com tratamento cicloviário permanente, sendo 447,4 km de
Ciclovias/Ciclofaixase30,3kmdeCiclorrotas.Parausufruirdaintegraçãomodalociclistacontacom6247vagas
emBicicletáriospúblicos,e121Parac

O Programa de Proteção à Vida (PPV) foi implantado nas 32 subprefeituras e compreende um conjunto de
medidas criadas para melhorar a segurança viária a partir de novos conceitos sobre mobilidade urbana. A
proposta conscientizou e motivou todos no trânsito na prática de atitudes de respeito e urbanidade no
compartilhamentodoespaçoviário,especialmentecomrelaçãoaosmaisvulneráveiscomopedestreseciclistas.
As reduções das velocidades máximas permitidas no perímetro urbano da capital paulista teve por objetivo
melhorar as condições de segurança de todos os usuários, ao mesmo tempo em que reduziu o número de
feridosemortosemacidentesdetrânsito.

ARedeEstruturalCicloviáriafoicompostapordiferentestiposdeinfraestrutura,todasdevidamentesinalizadas
com placas e pinturas de solo (sinalização vertical e horizontal), entre elas estão as ciclovias, ciclofaixas,
ciclorrotas,calçadascompartilha

Reduzirem10%/anoonúmerodeacidentesdetrânsitocompedestres,ampliandooprogramadeproteçãoao
pedestre para toda a cidade, enfatizando corredores de ônibus periféricos, subcentros comerciais e polos
geradores de pedestres (regiões com alto índice de atropelamentos) com a implementação de ações de
educação,engenhariaefiscalização.

A meta incluiu a instalação de estacionamentos para bicicletas e a implantação de um sistema de
compartilhamentoquepodesergerenciadopeloBilheteÚnico.

Meta já foi repactuada com a secretaria para "Ampliar o Programa de Proteção à Vida atendendo as 32
subprefeiturascomaçõesdesegurançae/oudeeducação"



Definiçãodetermostécnicosparaameta



ProgramadeProteçãoaoPedestre:programacujoobjetivoécriaraculturaderespeitoaopedestre,resgatandoosvaloresdeproteção
aopedestre,demaneiraaampliarasegurançadestesereduzirosíndicesdeacidentalidadeporatropelamentos

Definiçãodetermostécnicosparaameta
RotadeBicicletaouCiclorrota:Ruasjáutilizadasporciclistasquecirculamnosbordosdaviajuntocomotráfegogeralequerecebem
sinalizaçãoverticalehorizontalespecifica(placasepinturadesolo)alertandoosmotoristassobreapresençaeaprioridadeaserdadaao
tráfegociclístico,alémdaadoçãodavelocidadeveicularem30km/h..
Ciclovia:Pistaparausoexclusivoparacirculaçãodebicicletas,segregadafisicamentedorestantedavia,dotadadesinalizaçãoverticale
horizontalespecifica(placasepinturadesolo).Podeestarsituadanacalçada,nocanteirocentraldeumaviaounaprópriapistaonde
circulaotráfegogeral.
Ciclofaixa:Faixaparausoexclusivoparacirculaçãodebicicletassemsegregaçãofísicaemrelaçãoaorestantedaviaecaracterizadapor
sinalizaçãoverticalehorizontalespecifica(placasepinturadesolo).NormalmentesituaͲsenosbordosdapistaporondecirculaotráfego
geral,maspodetambémsituarͲsenacalçadaenocanteirocentral.
Calçada Compartilhada: Calçadas onde é autorizada a circulação montada de bicicletas e que recebem sinalização vertical (placas)
regulamentandoestasituação.

AMeta98foiexecutadaem101%ͲMetaestáSuperada

AMeta103foiexecutadaem28%ͲMetaestáEmandamento
META103ͲConstruiraAlçadoAricanduva
RelatodaMeta103
AalçatemporobjetivopermitiroacessoàMarginalTietêevitandoaentradanobairrodaPenha.Projetobásico
daobraconcluído.
O Decreto de Utilidade Pública (DUP) foi emitido, os dois imoveis em desapropriação aguardam parecer do
peritoparadefiniçãodovalordasáreas naarbritagemjudicial.Otramiteparadesapropriação atrasouoinício
dasobras.
Definiçãodetermostécnicosparaameta



META98ͲModernizararedesemafórica

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforamrealizadas
nosúltimosquatroanosequecontribuempararealizaçãodo
objetivodemelhoraramobilidadeurbanauniversal,dando
prioridadeaosmeiospúblicosdetransporte.

RelatodaMeta98
Atémaiode2016,foramrealizadas4.840reformasdecruzamentose,ainstalaçãode1.171NoBreaks,391GPRS
e744ControladoresSemafóricos.
OProjetoDNASemafóricoimplementoudiversasfacilidadesnosistema:
Ͳrealizadaintegraçãodoprocessodefalhasemafórica
ͲdesenvolvidosistemadeobtençãodeindicadoresBIͲSMEE
ͲdesenvolvidoIndicadordeQualidadeSemafórico



ͲconcluídaaintegraçãodossistemasSMEEcomas empresascontratadas(gestãodefalhas,bancodoDNAe
sistemadecomunicaçãocomacentral)
Definiçãodetermostécnicosparaameta
AutomaçãoSemafórica:programaçãosemafóricadoscruzamentosconectadaaosistemadecontrolecentralizadooperandoemtempo
real.

AMeta99foiexecutadaem61%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 99 ͲProjetar, licitar, licenciar e garantir afontede financiamento para aexecuçãodo Plano
ViárioSul
RelatodaMeta99
Entreabrilenovembrode2014,foraminauguradosdoispontilhõesnaAvenidaM’BoiMirimsobreorioEmbu
Mirim,nazonasuldacidade.Aobraintegraoprogramadeurbanizaçãoereestruturaçãodosistemaviárioda
regiãosuldeSãoPaulo.Comasuaentrega,otrânsitoquefluíanosdoissentidosporumasófaixaparacada
direção,passouausarseisfaixasderolamento,trêsparacadasentido.Areformadoviárioatendeaumadas
principaisemaisantigasdemandasdapopulaçãolocal,demaisde330milpessoas.Juntas,aspontesreceberam
uminvestimentodeR$24,9milhões.

Plano de melhoramentos da Av. Santo Amaro, entre Av. Pres. J.Kubitschek e Av.dos Bandeirantes
(OUCFL)(SIURB)
OplanodemelhoramentospúblicosnaAvenidaSantoAmaro,desdeaAvenidaPresidenteJuscelinoKubitschek
atéaAvenidadosBandeirantespassaaintegraroprogramadeinvestimentosdaOperaçãoUrbanaConsorciada
Faria Lima, abrangendo a pavimentação de vias e espaços públicos, corredor de ônibus, drenagem urbana,
enterramentoderedes,iluminação,sinalização,semáforos,mobiliáriourbano,comunicaçãovisual,paisagismoe
ajardinamento.Estáemandamentooprojetoexecutivo,efoidadoinícioparaserviçospreliminares.


Obrasemergenciaisdeviário(SIURB)
ArecuperaçãodaPontedoPiqueriapóscolisãodecaminhãobasculantefoiconcluída;arecuperaçãodaPonte
GovernadorOrestesQuércia(Estaiadinha)depoisdeincêndiosemmoradiasinstaladassobaestruturadaponte
foiconcluída;pontilhãodaruaSantaCruzjuntoàavenidaRicardoJafetfoirestaurado;areconstruçãodaPonte
daVilaAny,divisaGuarulhos/ItaimPaulistaestáemobras.OpontilhãodaAvenidaTenenteAmaroFelicíssimo
da Silveira, também conhecido como pontilhão do Parque Novo Mundo foi recuperado; A ponte do
Tamanduateí,tambémconhecidacomoponteLindóia,foireconstruídaearecuperaçãodoViadutoSantoAmaro
estáemandamento.

OPlanoViárioSulfoiconcluídoeprevêimplantaçãode27kmdenovoscorredores,einvestimentodeR$1,35
bilhões.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 31 de dezembro de 2016 às 02:23:10.
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OlhoVivoͲSPTrans(SMT)

ProjetodeLeiAlinhamentoViáriodoEixoRioVerdeͲJacuPêssego(SMDUͲSMT)

OOlhoVivoéocanaldecomunicaçãodoCentrodeControleOperacionalqueinformaondeestáoônibus,qual
ohoráriodapróximapartida,avelocidademédiaeotempodepercusodeveículo.ApartirdosdadosdoOlho
Vivo é que os aplicativos de informação sobre linhas de ônibus (como o Cadê o Ônibus? e Moovit) são
desenvolvidos. Além disso, a SPTrans possui diversos canais de comunicação com o público. A Assessoria de
Relacionamento com o Usuário recebe sugestões e reclamações. Entre 2012 e 2015, o total de reclamações

registradas teve queda de 28%, passando de 141.204 para 48.393 com atendimentos realizados.
http://olhovivo.sptrans.com.br/

OprojetodeAlinhamentoViáriodaJacuPêssegoestáemtramitaçãonoLegislativoparaapreciação.Oprojeto
consolida a atualização do plano de melhoramentos previsto para a região, abrangendo alinhamentos
estabelecidosnoPlanoRodoviáriodoMunicípio–PRM,oplanodeviasmarginaisdaAv.NovaTrabalhadorese
intervençõescomplementaresdoProgramadeCorredoresUrbanoscoordenadopelaSPTrans,quemodificama
áreadecoberturadasintervençõesprevistaspelaLeinº16.020,dejulhode2016,eviabilizamaampliaçãoda
malha viária mais hierarquizada e articulada para a operação do tráfego, para a oferta de alternativas de
deslocamento nas viagens pendulares entre residência e emprego, e para o favorecimento das viagens
intrarregionais,condiçãoparaexpansãodaatividadeeconômicalocal.





Gratuidadesnotransportepúblico(SMT)

CentroIntegradodeMobilidadeUrbana(CIMU)(SMT)

As gratuidades no transporte foram ampliadas com o Passe Livre para estudantes. Ao ano, esses benefícios
representammaisde520milhõesdepassagenssubsidiadas,incluindoestudantescommeiatarifa,estudantes
com Passe Livre, pessoas com deficiência, idosos. Apenas para o Passe Livre, são quase 637 mil estudantes
atendidospelobenefício.

OCIMU–CentroIntegradodeMobilidadeUrbana.OCIMUvisaintegrarasáreasdetrânsitoetransportesdo
MunicípiodeSãoPauloatravésdaautomaçãodeprocessosedisponibilizaçãodeinformaçõesempadrãoaberto
e no intervalo de tempo necessário para os diversos atores do sistema, o que proporcionará significativas
melhoriasoperacionaisedegestãoe,porconseguinte,paraadinamizaçãodamobilidadeurbananoMunicípio
de São Paulo. O estagio atual do projeto é o de implantação de pontes de comunicação. Já foi elaborada a
normatizaçãoqueobrigaasempresasabriremseusdados,facilitandoaimplantaçãodesistemadeinformações.



Reajustesdatarifadeônibusabaixodainflação(SMT)
Enquantoatarifafoireajustadaem16,7%entre2011e2015,ainflaçãofoide27%.Domesmomodo,ocusto
com transporte cai para trabalhador que ganha salário mínimo nacional, uma vez que, no mesmo período, o
saláriomínimonacionalcresceu44,58%.

Objetivo17:Reduziraocorrênciadeenchentesealagamentos




EstacionamentosCET(SMT)

AMeta104foiexecutadaem122%ͲMetaestáSuperada

Sãoduasasopçõesdeestacionamento:ofixoeorotativo(ZonaAzul).ACEToferecetrêsestacionamentosfixos.
Todostempreçosmenoresdoqueospraticadospelomercado.Sãoeles:M'BoiMirim(aoladodoterminalde
ônibusJd.Ângela);Pinheiros(aoladodoterminaldeônibuseestaçãodeMetrô);ePraçaRoosevelt(nocentroͲ
próximoateatros,bareserestaurantes).


META 104 Ͳ Intervir em 79 pontos de alagamentos por meio do Programa de Redução de
AlagamentosͲPRA
RelatodaMeta104
OProgramadeReduçãodeAlagamentosestácom52obrasconcluídaspelaSIURB.SãoR$103,5milhõesem
investimentos, e mais de 2,5 milhões de pessoas beneficiadas. Outras 32 intervenções foram concluídas por
SMSP.

RegulamentaçãodoTransportedeCarga(SMT)
Desdeagostode2015,comacriaçãodaDivisãodeTransportedeCargas(DSVͲ3,osetordetransportedecargas
passouaterumcanaldecomunicaçãodiretacomopoderpúblicomunicipal.
A administração municipal promoveu a revisão da regulamentação do transporte de carga, o abastecimento
noturno, disciplinando a circulação de 190 mil caminhões que circulam diariamente pela cidade. A
regulamentação prevê ainda, a uniformização dos horáriosdetrânsito de caminhões nasMarginais, Zonasde
Máxima Restrição de Circulação e demais Vias Estruturais Restritas; revisão da legislação para cargas
superdimensionadas;
PesquisaOrigem/DestinodeCargas;
DesenvolvimentodeSistemadeBusinessInteligence;
Alémdisso,oPlanodeMobilidadeestabeleceincentivosàimplataçãodeterminaiseminiterminaisdecarga.

Casos como da Rua Reverendo Izaac da Silveira, em Ermelino Matarazzo, e da Rua Afuá, Itaim Paulista, ou o
LargoSãoRafael,naMoocaeRuaSantaCruz,noIpiranga,sãoexemplosdepontoshistóricosdealagamentos
queforameliminadoscomasobrasPRA.Nes
OProgramacompreendeaexecuçãodeserviçosparareduçãodospontosdealagamentoemargensdecórrego
comsituaçãocríticaquantoàinterdiçãodetráfegoeerosãoousolapamento.Oslocaisdeexecuçãodosserviços
foramdefinidosepriorizadosemestudosrealizadospelaSIURB,SMSP,SubprefeituraseCET.Oprogramaestá
organizado em lotes regionais que reúnem intervenções em ruas / logradouros por subprefeitura: Lote I Ͳ Sul
(Capela do Socorro, Ipiranga, Jabaquara, Santo Amaro); Lote II Ͳ Oeste/Centro/ Sudeste (Móoca, Lapa, Sé,
Pinheiros);LoteIIIͲNorte/Noroeste(CasaVerde,FreguesiadoÓ,Jaçanã/Tremembé,VilaMaria/VilaGuilherme,
Pirituba, Santana); Lote IV Ͳ Leste (Ermelino Matarazzo, Itaquera, Itaim Paulista, São Miguel); Lote IV Ͳ Leste
(ErmelinoMatarazzo,Itaquera,ItaimPaulista,SãoMiguel).
Definiçãodetermostécnicosparaameta

Revisãodaregulamentaçãodaatividadedemotofrete(SMT)
O Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação para a Mobilidade tem desenvolvido cursos com esta
finalidade.TambémfoicriadaaCâmaraTemáticadeMotofrete,juntoaoConselhoMunicipaldeTransportee
Trânsito.


Apoioàexpansãodaredemetroviária(SMT)
Apesar de não serem objeto de governabilidade específica do Município de São Paulo, a abertura de novas
linhas tem importante influência no desempenho da rede municipal interligada de transporte público,
sobretudo no carregamento das linhas de ônibus. A Prefeitura tem trabalhado de forma articulada com o
GovernodoEstadodeSPcomoobjetivodeampliararedeMetroviáriadacidade.APMSPrealizouumrepasse
deR$74,9milhõeseseguenegociandocomaSecretariadeTransportedoEstado.DestacaͲseaindaaparceria
firmadaentreogovernodoestadodeSãoPauloeaprefeituradacapitalpaulistaparaaexecuçãodasobrasde
adequaçõesviáriasparaimplantaraslinhas15ͲPratae17ͲOurodoMetrô.


ModernizaçãodaFrota(SMT)
AfrotadoSistemadeTransporteColetivosobrePneusécompostaporônibusbiarticulados,articulados,padrão,
básico e miniônibus. Além disso, possui a frota de ônibus mais moderna do Brasil, com idade média desses
veículos de 5 anos. A cidade também tem investido em tecnologias embarcadas, exigindoͲse que os novos
ônibusestejamequipadoscomarͲcondicionado,pontospararecargadecelular,GPS,câmeradebordoeWiͲFi.
Alémdisso,osveículosnovossãoadmitidosmedianteapresentaçãodecertificaçãoISO9001eISO14001.


RegulamentaçãodaExploraçãoEconômicadoUsoIntensivodoViárioUrbano(SMT)
Emmaiode2016odecretodeRegulamentaçãoNº56.981de2016daExploraçãoEconômicadoUsoIntensivo
do Viário Urbano foi publicado, prevendo três novas atividades: o transporte individual remunerado de
passageirosdeutilidadepública(exemplo:Easy,Calify,Uber,99),acaronasolidária(exemplo:BlaBlaCar)eode
compartilhamentodeautomóveissemcondutor(exemplo:ZazCar).Odecretoestabelecequeasempresasque
prestamserviçopormeiodeplataformastecnológicasterãodesecredenciarcomoOperadorasdeTecnologia
deTransporteCredenciadas(OTTCs),tendoqueutilizarcréditos,emquilômetros,paraoperarem.


ZonaAzulDigital(SMT)
AZonaAzuléoestacionamentorotativo,nasruas,surgidoemmeadosdadécadade1970.Em2016,teveinício
o processo de implantação do sistema digital que funciona por meio de aplicativo. Esse sistema permite ao
motorista consultar as vagas disponíveis onde deseja estacionar. O pagamento pode ser feito com cartão de
créditoemtemporealouantecipadamenteempontosfixoscredenciados.


ProgramadeReduçãodeAlagamentos–PRA:prevêminimizaralagamentosemváriospontosdacidade,emfunçãodeinsuficiênciasdo
sistemaexistentededrenagemoudemargensdecórregoscomsolapamentos.AsobraseserviçosprevistosnoPRAsãopontuaisede
rápidaimplantação,servindocomocomplementoaosmacroͲprogramasdedrenagemdacidade.

AMeta105foiexecutadaem60%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 105 Ͳ Realizar intervenções de controle de cheias em bacias dos córregos: Ponte Baixa,
Zavuvus, Sumaré/Água Preta, Aricanduva, Cordeiro, Praça da Bandeira, Av. Anhaia Mello,
Freitas/CapãoRedondo,Paraguai/Éguas,RiachodoIpiranga,Tremembé,Ribeirã...
RelatodaMeta105
As obras de drenagemdoscórregos Ponte Baixa, Cordeiro (1ªfase), Sumaré/Água Preta foram concluídas. Os
doispiscinõesconstruídosnoCórregoCordeirominimizaramoproblemadeenchentes.Elesforamfechadose

duasnovaspraçasforamimplantadassobreosreservatórios.NaregiãodoCórregoPonteBaixa,oalargamento
do canal de 4 para 16 metros em 3 quilômetros também já colaborou para a diminuição das enchentes na
avenidaGuidoCaloi,nastravessiasdasruasFredericoGrotte,JoséBarrosMagaldi,AmitabaeDanielKlein.No
finaldenovembrofoientregueaampliaçãodegaleriasetúneisdeescoamentodeáguadachuvanoscórregos
Água Preta e Sumaré. Mesmo durante a fase de construção, a obra ajudou a região a não registrar casos de
enchentes ou alagamentos desde dezembro de 2015, principalmente, durante as fortes chuvas de verão no
iníciode2016.
Outras três obras de macrodrenagem estão em início: Córrego Zavuvus (Zona Sul), Córrego Aricanduva (Zona
Leste)eTremembé(ZonaNorte).Eembreve,estarãoemcursoasobrasoscórregosIpiranga,Paraguai/Éguas,
Freitas,CapãoRedondoeCordeiroͲ2ªfase(ZonaSul),PaciênciaePerus(ZonaNorte),jácontratados.Atéofinal
destagestão,13empreendimentosdemacrodrenagemestarãoconcluídosoucontratados,totalizandomaisde
R$3bilhões.Issorepresentaráumaumentonacapacidadedereservaçãode52%,passandode4,8milhõesde
m³para7,3milhõesdem³.
EmrelaçãoaoreservatóriodaAnhaiaMello,emmar/2013,GovernodoEstadoePrefeiturafizeramacordopara
construção.AprefeiturafezsuapartecedendooterrenoeoEstadoarcariacomaobra,comacondiçãodeque
sobreopiscinãofosseconstruídoumcampodefutebol,poissetratadeáreadeumclubeescola.Noentanto,o
Governo estadual cancelou PPP responsável por um pacote de sete piscinões, que incluía a obra na Anhaia
Mello. A empresa vencedora foi considerada inedônea pelo TCE. Tratativas não foram retomadas. No
Anhangabaú, a licitação para a elaboração do projeto executivo será feita em breve. O alto custo de
desapropriações, e pendências do Governo Federal na liberação de recursos do PAC, atrasaram obras de
reservatóriosecanalizações.
1. PONTE BAIXA (Subprefeitura do M'Boi Mirim) Ͳ Canalização de 3.080m do Córrego e implantação de 1
reservatório.
2. ZAVUVUS (Subprefeituras deSanto Amaro e Cidade Ademar) Ͳ Canalização de 3.520m do Córrego Zavuvus
comimplantaçãode2reservatórioseumparquelinearde200.000m².
3.SUMARÉEÁGUAPRETA(SubprefeituraLapa)ͲCanalizaçãode8.800mdoCórrego.

PlanodeMobilidade(SMT)
OPlanodeMobilidadedeSãoPaulo–PlanMob/SP2015éoinstrumentodeplanejamentoegestãodoSistema
Municipal de Mobilidade Urbana, ou seja, dos meios e da infraestrutura de transporte de bens e pessoas no
município,paraospróximos15anos.
O plano foi elaborado pela Prefeitura do Município de São Paulo  com participação da população. Foram 48
atividadespresenciaiscomapopulação,entreencontros,reuniões,plenáriastemáticas,eaudiênciapública,que
envolverão1.770participantes,econtouaindacom7.530contribuiçõespelainternet.

4.ARICANDUVA(SubprefeituraAricanduvaeSãoMateus)ͲImplantaçãode2reservatórioseumparquelinear
de360.000m²naáreadoCórrego.
5.PRAÇADABANDEIRA(SubprefeituraSé)ͲImplantaçãodoreservatóriodoAnhangabaú.
6.ANHAIAMELLO(SubprefeituraVilaPrudente/Sapopemba)ͲImplantaçãode2reservatórios
7.RibeirãoPerus(SubprefeituraPerus)ͲCanalizaçãode110mdoCórregocomimplantaçãode5reservatóriose
umparquelinearde1.100.000m².
8. Riacho do Ipiranga (Subprefeitura Ipiranga) Ͳ Canalização de 2.200 m do Córrego com implantação de um
reservatório.



RevisãodoscritériosdePolosGeradoresdeTráfego(SMT)
AanálisedePolosGeradoresdeTráfegoéumaatividadederotinarealizadaporSMT/CET,comoobjetivode
diminuiroimpactoqueempreendimentosdegrandeportecausamsobreotráfegodasviasquelhesdãoacesso.
A nova legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – LPUOS apresenta estratégia para controle de
circulaçãoviária, polos geradores de tráfego eestacionamentos,e atribuià ComissãodeAnálise Integradade
Edificações e Parcelamento do Solo – CAIEPS a emissão do parecer relativo aos casos de empreendimentos
classificados como polos geradores de tráfego, mantida a competência da Comissão Técnica de Legislação
Urbanística–CTLUparaoscasosdeusos.Alémdisso,onovoCódigodeObraseEdificaçõesdacidadetambém
dispoesobreosPolosGeradoresdeTráfego.

9.Paciência(SubprefeituraJaçana/Tremembé)ͲCanalizaçãode2.400mcomimplantaçãodeumreservatóriono
CórregoPaciência.
10.Tremembé(SubprefeituraJaçana/Tremembé)ͲCanalizaçãode2.500mcomimplantaçãode6reservatórios
noCórrego.
11.MorrodoSͲFreitas/CapãoRedondo(SubprefeituraCampoLimpo)Ͳ
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12.Cordeiro (SubprefeituraCidade AdemareSantoAmaro)ͲCanalizaçãode2.200mdoCórregoAlcatrazes e
270mdecanalizaçãodoCórregoCordeirocomimplantaçãode6reservatórios,4caixasdeequalizaçãodevazão
e2caixasdeinterligaçãodegalerias.
13.Paraguai/Éguas(SubprefeituraSantoAmaroeVilaMariana)ͲImplantaçãodeumreservatório.
14.RibeirãoÁguaVermelha, RibeirãoLajeado,CórregoItaim, CórregoTijucoPretoeafluentes(Subprefeitura
ItaimPaulista)ͲElaboraçãodeprojetobásicoeviabilizaçãodoiniciodaintervenção
Oscustosrelacionadosàsobrasacimaincluemgastoscomasdesapropriaçõesnecessáriasàexecuçãodaobra.
EmrelaçãoaoreservatóriodaAnhaiaMello,emmar/2013,GovernodoEstadoePrefeiturafizeramacordopara
construção.AprefeiturafezsuapartecedendooterrenoeoEstadoarcariacomaobra,comacondiçãodeque
sobreopiscinãofosseconstruídoumcampodefutebol,poissetratadeáreadeumclubeescola.Noentanto,o
Governo estadual cancelou PPP responsável por um pacote de sete piscinões, que incluía a obra na Anhaia
Mello. A empresa vencedora foi considerada inidônea pelo TCE. Tratativas não foram retomadas.
NoAnhangabaú, a licitação para a elaboração do projeto executivo será feita em breve. O alto custo de
desapropriações, e pendências do Governo Federal na liberação de recursos do PAC, atrasaram obras de
reservatóriosecanalizações.

sábado, 31 de dezembro de 2016

Atualmente esse projeto esta sendo tratado através do processo nº 2014Ͳ0.237.640Ͳ1 o qual se encontra em
ATOS. Existe ainda o processo 2014Ͳ0.284.420Ͳ0 referente a aquisição de TV; processo 2014Ͳ0.284.219Ͳ7
referente a aquisição de 40 impressoras térmicas e processo 2014Ͳ0.284.421Ͳ9 referente a aquisição de 824
microcomputadores, processos esses que se encontram em ATSI aguardando nova pesquisa de preços para
liberaçãodeverba.OSistemadeGerenciamentodeAtendimento(SGA),instaladonapraçadeatendimentoda
Penha,éumprojetoͲpilotoquepassaporajustesparaimplantaçãonasdemaispraças.
Adequaçãodoespaçofísico,modernizaçãodoatendimentoeampliaçãodosserviçosoferecidos.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
CentrosdeAtendimentoaoCidadão–CAC:éamodernizaçãodetodaainfraestruturadasatuaisPraçasdeAtendimentoqueiráincluir
adequaçãodoespaçofísico,otimizaçãoeampliaçãodosserviçosatendidos,integraçãodossistemasdeatendimentooferecidos.

AMeta108foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META108ͲAmpliaremodernizarosserviçosoferecidospormeiodo156
RelatodaMeta108

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Intervençõesdemacrodrenagem:obrasdeapoioàdrenagemassociadasàbaciaouàsubͲbaciahidrográfica

AMeta106foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META 106 Ͳ Desenvolver o programa de drenagem e manejo das águas pluviais, com a criação de
umainstânciamunicipalderegulação,articulaçãoemonitoramentodadrenagemurbana
RelatodaMeta106
Os “Cadernos de Drenagem” estão concluídos e compreendem 6 bacias hidrográficas: Mandaqui, Cabuçu de
Baixo,MorrodoS,Aricanduva,JaguaréeÁguaEspraiada.OsCadernosdeDrenagemcontamcomdiagnósticos
hídricos das bacias (manchas de enchente, ocupação, hidrografia, etc.) e propostas de intervenção para o
controledascheias.OscadernosreceberamcontribuiçõesdeSIURB,SMDU,SVMA,SMSPeSEHAB.
A Portaria 1.291, de 2 de Setembro de 2015, constituiu uma instância municipal de drenagem urbana com a
finalidadedeconsolidarumprogramaparaarticularasaçõesdosórgãosmunicipaisvoltadasaoplanejamentoe
gestãodousodosrecursoshídricos;apoiararevisãodoplanodeinvestimentosemsaneamento,emespecialno
âmbitodocontratodeprestaçãodeserviçosdeáguaeesgoto;compatibilizarosplanoseaçõesmunicipaiscom
a atuação dos demais entes federativos quando houver impacto na gestão e na preservação dos recursos
hídricos no Município; e propor aprimoramentos normativos e institucionais para a melhor gestão futura dos
recursoshídricosnoMunicípio.
ParaocumprimentodeveͲsegarantircronogramadeelaboraçãodasdemais5microbacias:CabuçudeBaixo,
MorrodoS,Aricanduva,JaguaréeÁguaEspraiada.Elaboraçãoporequipeinterna,nãoenvolverecursos.

RealizadaanovacontrataçãodeserviçoparaaoperaçãodaCentralTelefônicadaPrefeitura,comampliaçãoe
modernizaçãodoserviçotelefônico156,comconsultoriapararedesenhodeprocessosecomaimplantaçãode
um novo sistema de gestão do relacionamento com o cidadão. Além da expansão do portfólio de serviços
oferecidospormeiodacentral,algumasinovaçõesjácomeçaramdesdeoiníciodagestão,comoaconfirmação
doagendamentodeconsultasnaRedeHoraCerta,disponíveldesdemarçode2013.
Também fazem parte da Solução de Atendimento SP 156 novas funcionalidades, tais como um portal de
atendimentoonline,ummodernoaplicativomóveldesolicitaçãodeserviçoseoGuiadeServiçosdaPrefeitura
deSãoPaulo,cominformaçõesdemaisde700serviçosofertados.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
156:ÉaCentraltelefônicadaPrefeituradeSãoPauloqueforneceinformaçõessobreosserviçospúblicosmunicipais.

AMeta109foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META109ͲCriaraSubprefeituradeSapopemba
RelatodaMeta109
SubprefeituradeSapopembacriada(Lei15.764/2013),tornandoͲsea32ªsubprefeituradacidade.
Inauguradaem24/01/15ealocadanaAv.Sapopemba,9064ͲJardimGrimaldi.
ASubprefeituradeSapopembadeveráresponderasatribuiçõeseresponsabilidadesdefinidaspelaleinº13.399
de01/08/2002decriaçãodasSubprefeituras.SuacriaçãoaumentaráacapilaridadedoEstado,aproximandoͲo
dapopulação.

Definiçãodetermostécnicosparaameta

Definiçãodetermostécnicosparaameta

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

Subprefeitura: Criadas em pela lei 13.399, são unidades do poder público municipal responsáveis pela maioria dos equipamentos
públicos,comoclubesdacomunidade(antigosCDMs)eclubesdacidade.Têmopapeldereceberpedidosereclamaçõesdapopulação,
solucionar os problemas apontados; preocupamͲse com a educação, saúde e cultura de cada região, tentando sempre promover
atividadesparaapopulação.Alémdisso,elascuidamdamanutençãodosistemaviário,daredededrenagem,limpezaurbana,vigilância
sanitária e epidemiológica, entre outros papéis que transformam, a cada dia, essas regiões da cidade em locais mais humanizados e
cheiosdevida.


Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodereduziraocorrênciadeenchentese
alagamentos.

Obrasemergenciaisdedrenagem(SIURB)
Foi realizada uma série de intervenções emergenciais, não previstas no Programa de Metas. Um trecho do
córregoDiniz,afluentedoCórregoPirajussaranaZonaSul,solapoueprovocouainterdiçãodaRuaFranciscode
Holanda. O local passou por limpeza e remoção do entulho, contenção da margem e recomposição da rua.
DestacamͲseainda,areconstruçãodegaleriasdeáguaspluviaisnasruasRepúblicadoLíbano,PóvoadoVarzim,
Wills Roberto Banks, Siqueira Campos, Durval Pinto Ferreira, Estrada da Riviera. Em jan/2016, outro
solapamento provocou a interdição da Rua Alfredo Ávila, que passa por contenção da margem do córrego
Tremembéerecomposiçãodavia.


ProgramaChuvasdeVerão(limpezadebocasdelobo,córregosepiscinões,catabagulho,cortede
grama)(SMSP)
TrabalhointegradoentreSMSP/CET/CGE,mapeouoslocaisdealagamentosrecorrentesnoperíododechuvas
de verão nos últimos cinco anos, e elaborou um plano de ação preventiva que envolve novos métodos de
limpeza pormeiodecaminhões especiaisde hidrojato,com maiorcapacidadedesucção, monitoramentopor
câmera, em atividade diuturna, aumentando a capacidade média de atendimento e solução. Além disso,
intensificouͲse o trabalho de limpeza de piscinões, córregos, galerias e bocas de lobo, corte de grama e a
OperaçãoCataBagulho.Comoexemplo,alimpezadegaleriaspassoude343milmetrosem2012para449mil
metrosem2015;ovolumeretiradodospiscinõespassoude125milm³em2012para291milm³em2015;a
limpeza de córregos (manual e mecanizada) passou de 5 milhões de metros em 2012 para 5,1 milhões de
metros.

Eixo3:Gestãodescentralizada,participativaetransparente

Objetivo18:AproximaraPrefeituradocidadão,descentralizandoe
modernizandoagestão,aumentandoaqualidadedosespaços
eserviçosereduzindootempodeesperanoatendimentoe
narespostaàsdemandas

AMeta107foiexecutadaem15%ͲMetaestáEmandamento

AMeta110foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META 110 Ͳ Integrar os sistemas de informação dos diversos órgãos municipais (Guarda Civil
Metropolitana, Companhia de Engenharia de Tráfego, SAMU, Defesa Civil) e implantar a
CentraldeOperaçõesdaDefesaCivilparaagestãoderiscoserespostasadesastres
RelatodaMeta110
Central de Operações da Defesa Civil  já implantado. O Centro de Controle Operacional Integrado (CCOI) já
agregafisicamentediversosorgãosmunicipais,monitorando24horaspordiaasocorrênciasdacidadedeSão
Paulo,tantopormeiodeinformaçõesregistradaspelaequipedaSMSPquantodaquelasrepassadasporoutros
órgãos, como o Corpo de Bombeiros, Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), São Paulo Transportes
(SPTRANS), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), Defesa Civil,
entre outros. Entre as situações emergenciais abordadas estão alagamentos, desabamentos, incêndios,
solapamentos,quedasdeárvores,buracosemvias,entreoutrascríticas.TransferênciatotaldoDisque199para
oCCOI,inclusivecomoperaçõesconjuntascomoSGOC(SistemadeGerenciamentoOcorrências).
APRODAMadquiriuplataformadeumaempresaespecializadaquepermitecustomizaçõesparaintegraçãodos
sistemasdeinformação.Jáfoiimplantadoolevantamentodosprocedimentosoperacionaisparaalagamentose
quedasdeárvore,assimcomooacionamentodosorgãos,poreͲmailouSMS.Emdesenvolvimentomodular,a
etapa atual está em desenvolvimento para levantamento do processo de atendimento e despacho das
subprefeituras,edosprocedimentosoperacionaisparaenchenteseescorregamentos.
AimplantaçãodaCentraldeOperaçõesdaDefesaCivilpermiteaosórgãosenvolvidosoaperfeiçoamentodos
processos, com agilização no atendimento à população nas situações de emergência e no planejamento
estratégico.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Centraldeoperações:Centroondesecoordenaasaçõesdeprevençãoerespostaadesastresecalamidades.

AMeta111foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META 111 Ͳ Implantar um Sistema de Informação Geográfica, com dados abertos e livre consulta
pelopúblico
RelatodaMeta111
Portal GeoSampa intranet no ar, contendo 180 camadas temáticas com informações cadastrais, fiscais e
cartográficas, além de imagens de satélite, fotos aéreas e mapas históricos disponíveis para consulta e
download. Cerca de13milacessos mensais aoGeoSampa (intranet).GeoSampa Cidadão(internet)disponível
paraconsultadedadosgeoespaciaisdaCidadedeSãoPaulo.OGeoSampaCidadãoincorporaasferramentase
conteúdo já disponível na internet – Mapa Digital da Cidade e acrescenta o acesso aos dados temáticos
(localização de equipamentos, serviços, dados ambientais) e o acesso aos dados geoespaciais em formato
aberto.
Construídaabasecorporativadedadosgeoespaciaisviaaorganizaçãodosdadoscartográficos(MapaDigitalda
Cidade), cadastrais (setor, quadra, lote, logradouro) e temáticos, comuns às secretarias e subprefeituras.
Complementaçãodabasedelogradourosexistenteagregandodadosdeviasnãooficiais(ruasemfavelas,por
exemplo) e informações obtidas a partir do sistema de GPS implantado nos ônibus municipais. Concluída a
integraçãodasbasesdedadosesistemasexistentesviaferramentaETL,capazdeconverterdadosespaciaisem
diferentes formatos, plataformas ou bancos à estrutura do GeoSampa. Desta forma, o GeoSampa passa a
mostrarasinformaçõestalqualsuafonteoriginal,evitandoduplicidadesegarantindoaconstanteatualização.

META107ͲCriar32CentrosdeAtendimentoaoCidadãoͲCAC

Definiçãodetermostécnicosparaameta

RelatodaMeta107

Sistema de Informação Geográfica (SIG): Conjunto de pessoas, organizações, dados, equipamentos e programas de coleta,
processamento,análiseedisseminaçãodainformaçãogeográfica.

A contratação de empresa para realização do projeto de implantação dos novos Centros de Atendimento ao
CidadãoͲCACͲestáemfasedelicitaçãoeprevêinfraestruturafísica,logística,mobiliárioeacessibilidade.Além
disso,foiimplementadoumprojetoͲpilotodoSistemadeGerenciamentodeAtendimentonaSubprefeiturada
Penha, com objetivo principal de gerenciar filas e fluxos de atendimento, e que deverá passar por
aperfeiçoamentosparaimplantaçãonosdemaisCACs.
OnovoconceitodosCACvisadisponibilizar,emummesmoespaço,emcadaumadas32subprefeituras,uma
série de serviços prestados pela administração municipal ao cidadão. Assim, o munícipe não precisará se
deslocar às secretarias para ser atendido. Um dos principais objetivos dos CAC é um atendimento com
facilidade,comodidadeeagilidade.

Infraestruturade Dados Espaciais (IDE):Conjuntointegrado detecnologias; políticas;mecanismos e procedimentos decoordenaçãoe
monitoramento;padrõeseacordos,necessárioparafacilitareordenarageração,oarmazenamento,oacesso,ocompartilhamento,a
disseminaçãoeousodosdadosgeoespaciaisdeorigemfederal,estadual,distritalemunicipal.

AMeta112foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META112ͲCriar400NúcleosdeDefesaCivil
RelatodaMeta112
Foram criados os 400 Núcleos de Defesa Civil previstos, além de 50 Núcleos de Prevenção de Incêndios
implantados.
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Eleiçãode1.113conselheirosͲdez/2013(posseem25/jan/14).

Paraacriaçãode400novosNUDECs,foirealizadoomapeamentodasáreaspeloIPT,cadastramentodepessoas
da comunidade e treinamento. O mapeamento foi priorizado para as áreas de risco 4 Ͳ perigo eminente
(morro/encosta).

Eleiçãode20conselheirosrepresentantesdeimigrantesrealizadaemmar/2014(posseem28/04/14).Decretos
nº54645/13e54855/14.

Definiçãodetermostécnicosparaameta

Definiçãodetermostécnicosparaameta

NúcleosdeDefesaCivil:gruposlocaiscujafinalidadeédesenvolverumprocessodeorientaçãopermanentejuntoàpopulação

ConselhosParticipativosdasSubprefeituras:sãoespaçosinstitucionalizadosdetomadadedecisãoedecontrolesocialnoqueserefere
àsaçõesempreendidaspelosgovernoslocais,sejanoprocessodeelaboração,noprocessodeimplantação,execução,sejanoprocesso
deavaliaçãoemonitoramento.


Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodeaproximaraPrefeituradocidadão,
descentralizandoemodernizandoagestão,aumentandoa
qualidadedosespaçoseserviçosereduzindootempode
esperanoatendimentoenarespostaàsdemandas.

Aumentododescontomédiodacontrataçãodeobrasdeinfraestrutura(SIURB)
Odescontomédioobtidonacontrataçãodeobrasaumentoumaisde10vezesemcomparaçãocoma gestão
anterior,passandode1,8%para21,1%.EsseresultadorepresentaumaeconomiadeR$1bilhão.

Reduçãotempomédiodapublicaçãodoeditalatéacontrataçãodeobras(SIURB)
Emcomparaçãocomagestãoanterior,otempodoprocessolicitatóriofoireduzidoàmetade,passandode263
diaspara148dias.


AdoçãodoSistemaEletrônicodeInformaçõesͲSEIparaatramitaçãointernadeprocessos(SMG)
Com a publicação do Decreto 55.838, de 15 de janeiro de 2015, a implantação do Sistema Eletrônico de
Informações(SEI)foioficializada,tornandosuautilizaçãoobrigatóriaparatodasassecretariasedemaisórgãos
da administração pública municipal direta e indireta. CalculaͲse que já foram economizados cerca de 300 mil
reais em gastos com papel e mais de 1,8 milhões de folhas de papel, números que tendem a subir com a
migraçãodenovostiposdeprocessosemsuatramitaçãodigital.


AMeta115foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META115ͲRealizar44ConferênciasMunicipaisTemáticas
RelatodaMeta115
Foramrealizadasas44conferênciasmunicipaistemáticasprevistas.
InstituídoaindaComitêIntersecretarialdeParticipaçãoSocial,peloDecretonº55.352,de23dejulhode2014,
queorganizaaPolíticaeoSistemaMunicipaldeParticipaçãoSocial.
Foram 11 conferências municipais realizadas em 2013, 6 em 2014, 23 em 2015 e 4 conferências em 2016, à
saber:
11 conferências realizadas em 2013: Cidade; Cultura; Meio Ambiente; Assistência Social; Saúde; Educação;
PromoçãodaIgualdadeRacial;AtençãoàsDrogas;Saúde,AssistênciaSocial;eImigrantes.
6conferênciasrealizadasem2014:ConferênciadeProteçãoeDefesaCivil;ConferênciadeEconomiaSolidária;
Conferência de Saúde do Trabalhador; Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua; I
SemanaMunicipaldeCiência,Tecnologia,I
23 conferências realizadas em 2015: Criança e Adolescente; Pessoa com Deficiência; Saúde; Segurança
Alimentar e Nutricional; Idosos; Assistência Social; Juventude dos Povos de Matriz Tradicionais Africanas;
Juventude dos Povos Indígenas; Juventude dos Imigrantes; Juventude; Ruídos, Vibrações e Perturbações
Sonoras; Étnico Racial e Povos Tradicionais; Mulheres Imigrantes; Mulheres Trabalhadoras e Relações do
Trabalho; Lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais; Mulheres em Situação de Prostituição/Prostitutas;
Mulheres Idosas; Mulheres com Deficiência; Mulheres Ͳ Juventude; Políticas para as Mulheres; II Semana
MunicipaldeCiência,Tecnologia,InovaçãoeDesenvolvimento;FórumdeDesenvolvimentoSocialeInclusivoͲ
SãoPauloDiverso;ePolíticasPúblicassobreDrogas.
4conferênciasrealizadasem2016:LGBTs,RegionaldeDireitosHumanos,DesenvolvimentoRuralSustentávele
VIIConferênciadaCidade.
Cada conferência pressupõe no mínimo o seguinte conjunto de ações: elaboração de edital de convocação e
regulamento,realizaçõesdepréͲconferênciasregionais,mobilizaçãodasociedadeciviledogoverno,definição
deinfraͲestrutura,elaboraçãoderelatoria,publicizaçãodorelatóriofinaleeleiçãodedelegados,quedevemter
recursosgarantidosparaparticipaçãonasconferênciasestaduaisenafederal(seforocaso).
Definiçãodetermostécnicosparaameta

CriaçãodaCoordenadoriadeRelaçõesdoTrabalho(SMG)
Em setembro de 2013 foi criada a Assessoria de Relações de Trabalho – ART pelo decreto nº 54.317/13,
posteriormente transformada em Coordenadoria de Relações do Trabalho pelo decreto 55.410/2014,
responsável por manter processos de negociação permanente entre a Administração Pública Municipal e as
entidadesrepresentativasdosservidoresmunicipais.


Conferências municipais: espaços de participação direta da sociedade civil para apresentação de proposições para formulação e
acompanhamentodepolíticaspúblicas(controlesocial).Emgeralsãoumaetapapréviaàrealizaçãodeconferênciasnasesferasestadual
efederal

AMeta116foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META116ͲImplantaroGabineteDigital,comoinstrumentodetransparênciaeparticipaçãosocial

ObrigatoriedadedoPregãoEletrônicopelodecreto54.102/2013(SMG)

RelatodaMeta116

InstituiçãodaobrigatoriedadedousodoPregãoEletrônico,pelodecreto54.102/2013

Gabinete Aberto, série de diálogo virtual entre a população, secretários municipais, PrimeiraͲdama, ViceͲ
PrefeitaecomoPrefeito,realizadasetransmitidaspelositesaopauloaberta.prefeitura.sp.gov.br.



Oobjetivoéfomentaraparticipação,atransparênciaeocontrolesocialdaadministraçãomunicipal.

ReformulaçãodaEMASP(SMG)
Reformulação realizada pelo decreto 55.410/2014 alterou o nome, a organização interna e suas atribuições,
alémdevinculaçãotécnicaàFundaçãoPaulistanadeEducaçãoeTecnologiaͲFUNDATEC.


PrefeituranoBairro(SMSP)
A ação integrada “Prefeitura no Bairro” , levou serviços voltados aos cidadãos, intervenções de zeladoria e
políticaspúblicasparaosbairrosmaisdistantesecarentesdeSãoPaulo,somandoesforçoscomogovernolocal.
Comenvolvimentodetodasassecretariasmunicipais,foramintensificadosserviçoscomolimpezadecórregos,
bocas delobo,operaçõesCataBagulhoeTapaBuraco,além de podasdeárvoresemanutençõesdepraças e
parques,entreoutros.

CriaçãodoProconMunicipal(SNJ)

Processo formativo: 15 encontros realizados nas subprefeituras para a formação de 575 conselheiros
participativossobreoGovernoAberto;2ReuniõesabertaschamadasDiálogosemRede,comaparticipaçãode
movimentos sociais; Ciclo Formativo de Governo Aberto; 3 encontros com servidores sobre Governo Aberto;
EditaldeAgenteFormadornaCulturadeGovernoAberto.
Instituído o Comitê Intersecretarial de Governo Aberto e a São Paulo Aberta pelo decreto 5.4794/2014.
InstituídoGrupodeTrabalhotemáticoparadiscutiraregulamentaçãodoPL226/2014,quetratadeDadosem
FormatoAberto.
Ambientevirtual:PlataformaSãoPauloAberta(www.saopauloaberta.prefeitura.sp.gov.br)eCaféHackersobre
oGabineteDigitalrealizadoduranteoArenaNetMundialemAbrilde2014.
Portal na internet com as seguintes funcionalidades básicas: Agenda Colaborativa, Perguntas e Respostas da
Prefeitura, Fórum de Discussão Pública via internet e interface com as redes sociais. Outras funcionalidades
podemserdesenvolvidasdeacordocomasnecessidadesdetectadas.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

O órgão fiscalizador desta competência é o Procon. Para contribuir com a fiscalização dos direitos dos
consumidores da cidade de São Paulo, a prefeitura criou o Procon Paulistano que possui como finalidades a
promoção e a implementação de ações voltadas à educação, proteção e defesa do consumidor, bem como a
orientaçãoeharmonizaçãodosinteressesdosparticipantesdasrelaçõesdeconsumo.Destaformaasdenúncias
acercadesdeassuntopodemserencaminhadasesolucionadascomasespecificidadesnecessáriaspeloProcon
Municipal.



GabineteDigital:PortalnainternetquepermiteaparticipaçãodocidadãoeinteraçãodiretacomaequipedaPrefeitura.

AMeta117foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META 117 Ͳ Fortalecer os Órgãos Colegiados Municipais, dotandoͲos de infraestrutura e gestão
adequadasparaarealizaçãodasatribuiçõesprevistasemlei.
RelatodaMeta117

Objetivo19:Promoveraparticipação,atransparênciaeocontrole
socialnaadministraçãopúblicamunicipal

AMeta113foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META 113 Ͳ Criar o Conselho da Cidade, o Conselho Municipal de Transportes e mais 6 novos
ConselhosTemáticos
RelatodaMeta113
Criados os Conselho da Cidade, Conselho Municipal de Transportes, Comitê PopRua, Conselho Municipal do
Esporte,LazereRecreação,ConselhoMunicipaldePolíticaparaasMulheres,oConselhoMunicipaldeIgualdade
Racial,ConselhoMunicipaldeDefesadoConsumidoreConselhoMunicipalInterreligioso.
Instituição do Comitê Intersecretarial de Participação Social, pelo Decreto nº 55.352, de 23 de julho de 2014,
queorganizaaPolíticaeoSistemaMunicipaldeParticipaçãoSocial.
Assinadodecretonº55.352em23dejulhode2014,queinstituioComitêIntersecretarialdeParticipaçãoSocial
CriadosaComissãodeErradicaçãodoTrabalhoEscravoeoComitêIntersetorialdaPopulaçãoemSituaçãode
Rua.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Conselhos:órgãocolegiadoenvolvendomembrosdasociedadeciviledogovernoparaapoioàgestãodepolíticaspúblicas.

AMeta114foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META114ͲCriarConselhosParticipativosnas32Subprefeituras

Realizadas as ações formativas destinadas à capacitação de 120 Conselheiros em Direitos Humanos e
ParticipaçãoSocialcomcoordenaçãopedagógicadoInstitutoPauloFreire.

EntregaàCâmaradoProjetodeLeidecriaçãodaPolíticaMunicipaldeParticipaçãoSocial,em29dejulhode
2016.
Instituição do Comitê Intersecretarial de Participação Social, pelo Decreto nº 55.352, de 23 de julho de 2014,
queorganizaaPolíticaeoSistemaMunicipaldeParticipaçãoSocial.
Realizado Encontro da Rede Municipal de Direitos Humanos, para discussão do Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil Ͳ MROSC, voltado às entidades que trabalham com setor público e aberto a
demaisparticipantesinteressados,noCCSP,nodia15dejulhode2016.
Diagnóstico inicial sobre a configuração dos órgãos colegiados municipais realizado no âmbito do GT de
participaçãosocial.
Criado Conselho de Juventude, com eleição realizada em agosto de 2015 e realização de eleições
descentralizadasdoConselhoMunicipaldeCriançaeAdolescente,em380pontosdevotação,2016.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Órgãos Colegiados Municipais: compreendem os conselhos,comitês e comissões, que congregam cidadãos e Poder Público em
representação a segmentos populacionais para construção de políticas públicas. São responsáveis por acompanhar políticas públicas
pertinentesasuatemática,bemcomopromoveraparticipaçãosocial,podendoaindafazerproposituradeplanosdeaçãoeagestãode
fundos.

AMeta118foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META118ͲImplementaroObservatóriodeIndicadoresdaCidadedeSãoPaulo
RelatodaMeta118
PortaldoObservaSampacriadocomindicadoressobreacidadeeoProgramadeMetas.
Acesse:observasampa.prefeitura.sp.gov.br
Definiçãodetermostécnicosparaameta

RelatodaMeta114
Criação dos conselhos participativos por meio da Lei n. 15.764/13 e regulamentados pelos Decretos nº
54.156/13,54.360/13e54.457/13.

Portalwebcomumsistemadeindicadoresdaprefeituraedacidadeacompanhadodeanálisessetoriaisrelevantesparaaelaboraçãoe
avaliaçãodepolíticaspúblicas

TrataͲse de um organismo de caráter eminentemente público e autônomo da sociedade civil e cujo papel da
Prefeituraédarcondiçõesparaseufuncionamento.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 31 de dezembro de 2016 às 02:23:10.
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AMeta119foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

sábado, 31 de dezembro de 2016

ParticipaçãoSocialnagestãodaSaúde(SMS)
Implantação da rede de Ouvidorias com mais de 900 pontos; realização de duas Conferências Municipais de
Saúde(1.600delegadoseleitosemcada);bemcomomaisde50reuniõesregionaiscomconselheirosgestorese
profissionaisdaSaúde.

META119ͲImplementaroCicloParticipativodePlanejamentoeOrçamento
RelatodaMeta119



Para ampliar os mecanismos efetivos de controle da sociedade sobre a administração pública é necessário
asseguraraoscidadãosascondiçõesdeparticipaçãonodebatepúblicosobreacidadeenapriorizaçãoedecisão
acerca do planejamento e dos orçamentos públicos. O Ciclo Participativo de Planejamento e Orçamento visa
garantiraparticipaçãopopularnaelaboraçãoeacompanhamentodoProgramadeMetas,doPlanoPlurianual
(PPA), das Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e das Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), por meio da
participação presencial em Audiências Públicas, Plenárias, Seminários etc., pela criação do Conselho de
PlanejamentoeOrçamentoParticipativos(CPOP)epormeiodeumPortalEletrônico.

Objetivo20:Revisaromarcoregulatóriododesenvolvimento
urbanodeformaparticipativa

OCicloParticipativodeOrçamentoePlanejamento(CPPO)foiconcluídoapartirde99audiênciaspúblicas,que
contemplaramtodasassubprefeiturasesomarammais11milparticipantes.

AMeta120foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

Ainda, foi criado o Conselho Participativo de Orçamento e Planejamento (CPOP), com representantes da
sociedadecivil,doExecutivoedoLegislativomunicipais.
Em 2014 foram realizadas 32 audiências públicas para discutir o orçamento de 2015, com mais de 2.300
participaçõese675contribuiçõescolhidas.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Programa de Metas: documento descrevendo as prioridades dos 4 anos da gestão do governo municipal, explicitando as ações
estratégicas,osindicadoreseasmetasquantitativasparacadaumdossetoresdaPrefeitura.Deveserapresentadoematé90diasapósa
possedoPrefeitoeleito.



META120ͲRevisaroPlanoDiretorEstratégico
RelatodaMeta120
PlanoDiretorEstratégicodoMunicípiodeSãoPauloePolíticadeDesenvolvimentoUrbanoaprovadosem31de
Julho de 2014 pela promulgação da Lei 16.050. Após aprovação do Plano Diretor Estratégico foi iniciado
processo de implementação, como a aplicação dos instrumentos indutores da função social da cidade.Para
ampliaroacessoaosconteúdosdonovoPlanoDiretosEstratégico,osarquivosdaleiforamdisponibilizadosem
formatoaberto.

Plano Plurianual Ͳ PPA: é o principal instrumento de planejamento público e determina a orientação estratégica e as prioridades do
governotraduzidasemprogramaseações.OProjetodeLeideveserenviadoaoLegislativoatéodia30deSetembrodoprimeiroanodo
mandato,deveservotadopeloLegislativoatéofimdoanoevaleparaos4anosseguintes.

LançadooConcursoPúblicoNacionaldeObrasAudiovisuaisdeCurtaMetragemsobreoPlanoDiretor.Foram
premiadas 5 obras audiovisuais, sendo que o primeiro colocado desenvolve uma série com 12 capítulos
abordandotemasespecíficosdalei.

Lei de Diretrizes Orçamentárias Ͳ LDO: é o instrumento que conecta o PPA com o Orçamento Anual, estabelecendo as Diretrizes e
orientandoaelaboraçãodaLeiOrçamentáriaAnual.NaLDOsãofixadasasprioridadesemetasparaoanoseguinte,bemcomoprevisões
dealteraçõesnalegislaçãotributáriaedemetaseriscosfiscais.OProjetodeLeideveserenviadoaoLegislativoatéodia15deAbrile
deveservotadoatéodia30deJunhodecadaano.

ElaboradolivroilustradodoPlanoDiretorEstratégico,ecartilhacomasestratégiasilustradas.

LeiOrçamentáriaAnualͲLOA:éapropostaorçamentáriaanualdetodososórgãosdaadministração,prevendoaReceitaefixandoa
Despesaparaoanoseguinte.OProjetodeLeideveserenviadoaoLegislativoatéodia30deSetembroedeveservotadoatéofinalde
cadaano.
ConselhodePlanejamentoeOrçamentoParticipativosͲCPOP:serácriadoumConselhoparaacompanharaexecuçãodosinstrumentos
de planejamento e orçamento, com representantes territoriais das Subprefeituras, representantes temáticos dos diversos setores
damPrefeituraerepresentantesdoPoderPúblico.


Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodepromoveraparticipação,a
transparênciaeocontrolesocialnaadministraçãopública
municipal.

Osprojetosdeleiforamconstruídosdeformaparticipativa,medianteaudiênciaspúblicaseoutrosinstrumentos
pertinentesaoprocessodeparticipaçãocidadã.OprocessoderevisãoeaprovaçãodoPlanoDiretorEstratégico
nãoenvolvecustodeimplantaçãoemanutenção.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Marco Regulatório: é o conjunto de instrumentos de planejamento e gestão urbana que serve para definir as diretrizes das políticas
públicasecontrolarodesenvolvimentodacidade.
Plano Diretor Estratégico: é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município. Deve ordenar o
cumprimento das funçõessociais da cidadeedas propriedades urbanas,integrar ao processode planejamentomunicipaleorientaro
planoplurianual,asdiretrizesorçamentáriaseoorçamentoanual.

AMeta121foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META121ͲRevisaraLeideParcelamento,UsoeOcupaçãodoSolo
RelatodaMeta121
LeideParcelamento,UsoeOcupaçãodoSoloNº16402sancionadaepublicadaem22deMarçode2016.
Paraelaboraçãodaleifoirealizadoprocessoparticipativopormeiode32oficinasregionais,alémdeconsulta
pública na internet, que resultaram na participação de 8 mil pessoas e 3 mil propostas. Também foram
realizadastrêsaudiênciaspublicasparadiscutiraminutadoProjetodeLei.
ApropostafoidebatidanoConselhoMunicipaldePolíticaUrbanaaolongodetodooprocesso.

CriadaaControladoriaGeraldoMunicípiodeSãoPaulo(CGM)

Definiçãodetermostécnicosparaameta

Criada em maio de 2013 (Lei 15.764/2013), a Controladoria Geral do Município (CGM) atua para prevenir e
combateracorrupçãonagestãomunicipal,garantiradefesadopatrimôniopúblico,promoveratransparênciae
a participação social e contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. A CGM é dividida em
quatro áreas de atuação: Corregedoria Geral do Município, Ouvidoria Geral do Município, Coordenadoria de
AuditoriaInternaeCoordenadoriadePromoçãodaIntegridadePública.


BotãodeAcessoàInformaçãonositeinstitucionaldecadasecretariamunicipal(CGM)
FoicriadooBotãodeAcessoàInformaçãonositeinstitucionaldecadasecretaria,disponibilizandoinformações
em formato aberto sobre contratos, execução orçamentária, metas do Programa de Metas, informações
classificadasedesclassificadas,solicitaçõesdoeͲSic,auditorias,compraspúblicaseperguntasfrequentes.Além
disso, no site da SF é publicada diariamente uma tabela de execução orçamentária de todos os órgãos da
Prefeitura.


ConselhoMunicipaldePolíticaCulturalͲProjetodeLeinº01Ͳ00248/2015doExecutivo(SMC)
OConselhoMunicipaldeCultraexistedesde1975eatualmenteestáemprocessodereformulaçãopeloprojeto
de lei enviado à Câmara Municipal. Após sua última reestruturação em 2009 o Conselho não chegou a se
estruturar, pois a sua composição pressupunha critérios que inviabilizaram a participação de boa parcela dos
envolvidosnodebatesobreaspolíticaspúblicasdeculturanacidade,sobretudoporrestringiraparticipaçãoa
personalidadesjurídicas–istoé,organizaçõesculturaisdetentorasdeCNPJ.Comaaprovaçãodalei,oconselho
passaráadenominarͲseConselhoMunicipaldePolíticaCultural,sendoórgãodecaráterconsultivo,deliberativo
epropositivoemquestõesreferentesàpolíticaculturalmunicipal.


Garantia de 50% participação mínima de mulheres em conselhos de participação social e controle
social(SMPM)
Com a edição do Decreto 56.021/2015 ficou assegurada a participação mínima de 50% de mulheres em
conselhosdeparticipaçãosocialecontrolesocial.


Marco Regulatório: é o conjunto de instrumentos de planejamento e gestão urbana que serve para definir as diretrizes das políticas
públicase
controlarodesenvolvimentodacidade.
Leideparcelamento,usoeocupaçãodosolo:tambémconhecidacomoleidezoneamento,tratadasregrasdequanto,comoeonde
podemserconstruídasdeterminadasatividadesnoterritóriomunicipal.Éuminstrumentoqueestabeleceparâmetrosobjetivosparao
cumprimentodafunçãosocialdapropriedadecombasenoqueforestabelecidonoPlanoDiretor.

AMeta122foiexecutadaem100%ͲMetaestáEmandamento
combenefíciosàpopulação
META122ͲRevisarosPlanosRegionaisEstratégicos
RelatodaMeta122
Os novos Planos Regionais das Subprefeituras (PRSs). O objetivo é garantir a cidadania, reduzir desigualdades
socioterritoriais e melhorar a qualidade de vida da população, com melhores condições de circulação,
acessibilidade, permanência e uso dos espaços da Cidade. O decreto nº 57.537 que instituiu o PRSs, foi
publicadonoDiárioOficialde17dedezembrode2016.AspropostascontidasnoPRSsforamdefinidasapartir
da análise de dados e indicadores sociais, economicos, territoriais e ambientais, além de planos e ações
setoriais. Participaram da construção das propostas munícipes, membros de conselhos participativos,
representantesdassubprefeiturasedassecretariasmunicipais.
O processo de revisão dos Planos Regionais das Subprefeituras seguiu os parâmetros de participação
democrática estabelecidos pelo PDE, com encontros presenciais e participações pela internet, além de ter
contadocomoapoioinéditodoprogramadeResidênciadaFAUͲUSP,queselecionou32jovensarquitetosdo
paístodoparacontribuíremcomotrabalho.Entreagostode2015enovembrode2016,maisde550técnicosde
secretarias, órgãos e subprefeituras, se reuniram em 49 encontros para fazer o diagnóstico e traçar objetivos
para territórios estratégicos da cidade, denominados Perímetros de Ação. Também em 2016, entre Março e
Junho,moradoresdas32subprefeiturasdacidadepuderamconheceraspropostasdaPrefeituraedebateros
desafiosdarevisãodosPRSsduranteosencontrospreparatóriosparaa7ªConferênciaMunicipalparaaCidade
deSãoPaulo,comaparticipaçãodeaproximadamente10milpessoas.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

ReorganizaçãodoConselhoMunicipaldeSaúdepelarevogaçãododecretonº52.914/2012(SMS)
ComoDecreto53.990de2013,foiestabelecidanovaregulamentaçãoàLeinº12.546,de7dejaneirode1998,
dispondo sobre as competências, a composição, a organização e a forma de funcionamento do Conselho
MunicipaldeSaúde,bemcomosobreaConferênciaMunicipaldeSaúde

Marco Regulatório: é o conjunto de instrumentos de planejamento e gestão urbana que serve para definir as diretrizes das políticas
públicasecontrolarodesenvolvimentodacidade.
PlanoRegionalEstratégico:InstrumentodeplanejamentourbanobaseadonoPlanoDiretorEstratégicocomabrangêncianoterritóriode
cadasubprefeituradoMunicípiodeSãoPaulo.
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AMeta123foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
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RegulamentaçãodoPlanoDiretorEstratégicoedaLeideZoneamento(SMDU)

META 123 Ͳ Aprovar a Operação Urbana Bairros do Tamanduateí, a revisão da Operação Urbana
ÁguaBrancaeiniciarosestudosdoprojetoArcoTietê
RelatodaMeta123
A revisão da Operação Urbana Água Branca foi aprovada em novembro de 2013, adequandoͲse tanto à
legislação federal (Estatutoda Cidade)quanto à legislação municipal (PlanoDiretor Estratégicode 2014). Esta
operaçãotrazumplanourbanísticocontendomelhoriasnosistemadecirculaçãoemobilidade,deáreasverdes
eadensamentopopulacional.
APrefeituraapresentoutrêsprojetosdeleiquevisamoreequilíbriourbanodacapitalpaulista.Aspropostas
tratamdacriaçãodaOperaçãoUrbanaConsorciadaBairrosdoTamanduateí,darevisãodaoperaçãoUrbana
ÁguaEspraiadaedoalinhamentoviárioeoPlanodeIntervençãoUrbanadoArcoTietê.Asleisencaminhadasà
CâmaraMunicipal,compõemasdiretrizesdacriaçãodaMacroáreadeEstruturaçãoMetropolitana,previstano
novoPlanoDiretorEstratégico(PDE).Estãoemdesenvolvimentoosestudosdeviabilidadeeconsequente
chamamentoparaamodernizaçãodoAnhembi,projetoâncoradaCentralidadedaMetrópolenoâmbitodo
ArcoTietê.FoiconcluídooprojetodealinhamentoviáriodoApoioNorteeSulbemcomosuasconexõescoma
região.

Definiçãodetermostécnicosparaameta
OperaçãoUrbana:instrumentosdapolíticaurbanaquevisamapromovermelhoriasemregiõespréͲdeterminadasdacidadeatravésde
parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada. Cada área objeto de Operação Urbana tem uma lei específica estabelecendo as
metasaseremcumpridas,bemcomoosmecanismosdeincentivosebenefícios.


Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivoderevisaromarcoregulatóriodo
desenvolvimentourbanodeformaparticipativa.
DecretodeRegulamentaçãodosProjetosdeIntervençãoUrbana(PIU)(SMDU)
AregulamentaçãodosProjetosdeIntervençãoUrbana(PIU),pormeiodoDecretoNº56.901deMarçode2016,
permiteaagilizaçãoeademocratizaçãodeaçõesderevitalizaçãodeáreasquejápossueminfraestruturaeque
estãodegradadasesubutilizadas,desenvolvidasapartirdodiagnósticodecadaáreaederodadasdediscussão
com a população, que definirão características das intervenções. O primeiro projeto a ser implementado de
acordocom asnovasregrasseráuma intervençãonoentornodaAvenidaRioBranco,noCentro,objetivando
promoverorepovoamento,unindoforçascomaParceriaPúblicoͲPrivadadehabitação,queconstruiránototal
maisde14milmoradiaspopulares.

PelaprimeiravezacidadedeSãoPauloteveseustrêseixosdelegislaçãoparaaorganizaçãoespacialdacidade
totalmenterevisados,oPlanoDiretorEstratágico(PDEͲLeinº16.050/2014)reconhecidoepremiadopelaONU,
aLeideZoneamentoeusodosolo(Leinº16.402/16),eoCódigode Obras(PL466/2015Ͳemtramitaçãona
CâmaraMunicipal).Alémdisso,foicriadaaSecretariaEspecialdeLicenciamentoqueregulamenteeagilizacom
transparênciatodooprocessodelicenciamentoparaobraseserviçospúblicoseprivados.Acidadeagorapossui
PlanosRegionaisnasSubprefeituras(Decretonº57.537/2016)esistemasdemonitoramentointegradoscomoo
Geosampa, portal com dados abertos diponibilizados a população. Foram realizadas Conferências Municipais
(Decreto 56.703/2015) garantindo o planejamento da cidade para as próximas décadas com o apoio do
Conselho Municipal de Política Urbana (Decreto nº 55.750/2014 – institui Conselho Municipal de Política
Urbana). Também foi criado o sistema (Decreto nº 57.490/2016 sistema on line de monitoramento do Plano
Diretor) e a comissão intersecretarial (Portaria 458/2016 ) para monitoramento permanente da execução do
PlanoDiretorgarantindoafunçãosocialdosimóveis(Decretonº55.638/2014ͲFunçãoSocialdaPropriedade),
espaçoshumanizadosparalivrecirculação,lazer,esportes,moradiadignaedemaisdireitosdapopulaçãocomo
desenvolvimentosocioeconomicodecadaregiãodacidade.Alémdisso,oFundodeDesenvolvimentoUrbano
(Fundurb)foireformulado,garantindorecursosparanovasáreasdestinadasahabitaçãodeinteressesocialno
centro(Decreto nº 57.547/2016). Esta regulamentação garante a aplicabilidade da legislação e sua efetivação
paraospróximosanos.


RevisãodaOperaçãoConsorciadaUrbanaFariaLima(SMDU)
AOperaçãoUrbanaConsorciadaFariaLimacompreende650hectaresetemporobjetivosprincipaisreorganizar
osfluxosdetráfegoparticularecoletivoaoimplantaroprolongamentodaAvenidaFariaLima,interligandoͲaàs
Avenidas Pedroso de Moraes e Hélio Pelegrino até alcançar a avenida República do Líbano. Também são
objetivosimportantesdaOperaçãopromoverareurbanizaçãodoLargoda Batataeaurbanizaçãodasfavelas
em seu perímetro, ou entorno imediato. Em jul/2015 foi aprovada a Lei nº 16.242 que inclui a requalificação
urbanística da Avenida Santo Amaro ao programa de investimentos da Operação Urbana, permitindo que os
recursosfinanceirosobtidosnospróximosleilõesdeCEPACsejamrevertidosemalargamentosviários,obrasde
acessibilidade,novascalçadas,arborização,iluminaçãoeoutrosmelhoramentospúblicos.

Projeto de Lei para atendimento a Licença Ambiental da Operação Urbana Consorciada Água
Espraiada(SMDU)
Como parte do atendimento ao licenciamento ambiental da Operação Urbana, e preparando o território em
desenvolvimento–cujasdensidadeshabitacionais edelocaisdeempregosãocrescentesͲ,foiapresentadoo
PlanoChucriZaidan,quepropõeincrementonaofertadeespaçospúblicos,sejadeespaçosverdesoudenovas
vias, permitindo maior mobilidade e qualidade do adensamento populacional e na implantação dos novos
empreendimentosnessaregiãodacidade.EmassociaçãoaessePlano,eemconsonânciacomoProgramade
Investimentos da Operação Urbana, novos estudos econômicos e consultas aos órgãos reguladores foram
elaboradosparapermitiracomercializaçãodenovostítulosdeCEPAC,garantindooavançodasobras.Oprojeto
estátramitandonoLegislativo.
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