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INTRODUÇÃO

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias 

(SEPEP), publica o presente Balanço das 77 metas do Programa de Metas 2021- 2024 Versão Final-

Participativa, documento que retrata o andamento das demandas da sociedade civil traduzidas nos 

objetivos estipulados pela gestão municipal eleita em 2020. 

A consecução do planejamento resulta em esforços de implementação das políticas públicas e 

serviços municipais por parte de todos os órgãos e entidades do Município. 

O monitoramento da evolução dos 77 indicadores, coordenado por SEPEP, é também, uma importante 

ferramenta de gestão. Ao publicizar   os resultados obtidos, a Gestão reafirma seu compromisso em 

democratizar a informação sobre a execução das ações estatais e ratifica os princípios constitucionais 

da publicidade e eficiência, assegurando assim, o exercício do controle social para os cidadãos da 

maior capital da América Latina.  

Os números apurados e aqui divulgados se referem ao primeiro semestre de 2022, período 

compreendido entre os dias 1° de janeiro e 30 de junho de 2022. A próxima etapa do ciclo de 

monitoramento, prevista para o início de 2023, apresentará o Relatório de Execução Anual 2022, 

contemplando todo o exercício do período. Além do presente documento, os resultados podem ser 

acompanhados por meio do endereço eletrônico: http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/  

Participe, Discuta, Contribua! Nossa cidade conta com você. 
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E INCLUSIVA



Balanço do Programa de Metas | Junho 2022

SP JUSTA E INCLUSIVASP JUSTA E INCLUSIVA

12

Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Atender 1.700.000 pessoas em programas de transferência de 
renda e/ou apoio nutricional.

Média móvel dos últimos 12 meses do número de 
pessoas atendidas em programas de transferência de 
renda e/ou apoio nutricional de caráter permanente 
somada ao número absoluto de beneficiários da Renda 
Básica Emergencial.

Reduzir a pobreza e ampliar o acesso a direitos para 
a população em situação de vulnerabilidade social da 
cidade de São Paulo.

 SGM, SMADS, SMDET, SMDHC, SME 

Esta meta combina ações de segurança alimentar e nutricional voltadas a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. A fim de aprimorar o acompanhamento da prestação de serviços, a entrega de 

benefícios e simplificar o acesso da população, a Prefeitura elaborou projeto para contratar meio de 

pagamento unificado para benefícios sociais, incluindo a gestão integrada de cadastros. Além disso, 

foi aprovada a Lei Municipal nº 17.819, de 29 de junho de 2022, que criou o Programa de Segurança 

Alimentar e Nutricional no Município de São Paulo, o Auxílio Alimentação e o Fundo de Abastecimento 

Alimentar de São Paulo (FAASP) - regulamentado pelo Decreto nº 61.564, de 8 de julho de 2022. 

Junho de 2022Dezembro de 2021

1.747.4981.818.971

01
M E TA 

ODS VINCULADOSODS VINCULADOS
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar o Prontuário Eletrônico em 100% das UBS do Município.

Percentual de Unidades Básicas de Saúde com 
prontuário eletrônico implantado.

Garantir à população atendimento integral em saúde, 
ampliando a cobertura territorial dos serviços e 
considerando as especificidades do público atendido 
por gênero e raça.

SMS

A meta está sendo implementada pela SMS por Organização Social de Saúde (OSS): os equipamentos 

de saúde gerenciados por determinada parceira passam a adotar o prontuário eletrônico em bloco. 

Com a utilização da tecnologia, os profissionais da saúde terão disponível o histórico do paciente, de 

maneira mais rápida e integrada, em todos os serviços, aprimorando o registro de procedimentos.

Junho de 2022Dezembro de 2021

61,32%56,40%

02
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar 30 novos equipamentos de saúde no município.

Número de equipamentos de saúde implantados (soma 
de novos equipamentos construídos e de equipamentos 
implantados em novas instalações).

Garantir à população atendimento integral em saúde, 
ampliando a cobertura territorial dos serviços e 
considerando as especificidades do público atendido 
por gênero e raça.

SMS

Até junho de 2022, foram entregues quatro novos equipamentos: Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) Parelheiros; UPA Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros; UPA Jardim Elisa Maria I e a UBS 

Jardim Elisa Maria I. Em 2021, foram entregues as UPAs Jabaquara, Mooca, Vila Mariana, City 

Jaraguá, Cidade Tiradentes e Vergueiro; a UBS Jardim Aeroporto; a Unidade de Vigilância em Saúde 

(UVIS) Santana/Tucuruvi e duas Alas Hospitalares, nos Hospitais Brigadeiro e Profª Lydia Storópoli.

Junho de 2022Dezembro de 2021

1410

03
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Reformar e/ou reequipar 187 equipamentos de saúde no município.

Número de equipamentos de saúde reformados e/ou 
reequipados.

Garantir à população atendimento integral em saúde, 
ampliando a cobertura territorial dos serviços e 
considerando as especificidades do público atendido 
por gênero e raça.

SMS

No primeiro semestre de 2022, a Secretaria Municipal da Saúde concluiu a reforma de 19 

equipamentos de saúde e reequipou oito unidades. Com essas 27 unidades requalificadas, tem-se 

um resultado alcançado de 78% da meta total, distribuídas nas seguintes Coordenadorias Regionais 

de Saúde (CRS): quatro na CRS Leste, 12 na CRS Norte, duas na CRS Oeste, cinco na CRS Sudeste e 

quatro na CRS Sul.

Junho de 2022Dezembro de 2021

147120

04
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar seis Centros de Referência de Saúde Bucal.

Número de centros implantados e em funcionamento. Garantir à população atendimento integral em saúde, 
ampliando a cobertura territorial dos serviços e 
considerando as especificidades do público atendido 
por gênero e raça.

SMS

Nove Unidades de Pronto Atendimento (UPA) possuem atendimento emergencial odontológico, 

cinco entregues nesta gestão, no contexto da Meta 3 (UPAs Mooca, Vergueiro, City Jaraguá, 

Jabaquara e Vila Mariana). A Cidade conta ainda com seis Unidades Odontológicas Móveis, com 

foco no atendimento à população em situação de rua, contemplando todas as macrorregiões, bem 

como atendimento odontológico em 90% das Unidades Básicas de Saúde. Os Centros de Referência 

de Saúde Bucal visam ampliar o atendimento em Atenção Básica, em especial nas regiões sem 

possibilidade de atendimento pelas UBS locais: é prevista a entrega de uma unidade em 2022, na 

região central.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--

05
M E TA 
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Atingir a Cobertura Vacinal Preconizada (95%) para as quatro vacinas 
selecionadas (Poliomielite, Pneumocócica 10V, Pentavalente e SCR) 
em crianças de 1 ano de idade.

Proporção das vacinas selecionadas com a cobertura 
vacinal preconizada de 95%.

Garantir a proteção integral e o pleno desenvolvimento 
para crianças de 0 a 6 anos de idade.

SMS

A Secretaria Municipal de Saúde tem feito diversas ações para a melhoria das coberturas vacinais, 

incluindo busca ativa em escolas; postos de vacinação em espaços de lazer, como parques; melhorias 

na checagem de registros vacinais, dentre outras ações.

Junho de 2022Dezembro de 2021

79,72%*79,58%

06
M E TA 

ODS VINCULADOODS VINCULADO

* Este resultado se refere à média simples da cobertura das quatro vacinas selecionadas, para maio/2022. O indicador escolhido para 
mensuração do atingimento da meta considera a proporção dos imunizantes que alcancem a cobertura preconizada. 



Balanço do Programa de Metas | Junho 2022

SP JUSTA E INCLUSIVASP JUSTA E INCLUSIVA

18

Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar seis Centros da Dor.

Número de Centros implantados. Garantir à população atendimento integral em saúde, 
ampliando a cobertura territorial dos serviços e 
considerando as especificidades do público atendido 
por gênero e raça.

SMS

A meta prevê a implantação de 01 (um) Centro da Dor em cada Coordenadoria Regional de Saúde 

(Sul, Leste, Sudeste, Norte, Oeste e Centro). Em 2021, foi entregue o Centro de Dor Crônica Bosque 

da Saúde, localizado na Vila Mariana (Sudeste). Em 2022, há a previsão de entrega de mais 01 (uma) 

unidade.

Junho de 2022Dezembro de 2021

11

07
M E TA 
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Número de Centros implantados. Garantir à população atendimento integral em saúde, 
ampliando a cobertura territorial dos serviços e 
considerando as especificidades do público atendido 
por gênero e raça.

SMS

Em 2022, há a previsão de implantação de quatro novos CAPS III no Município. Além desses novos 

equipamentos, será publicada a primeira parte do Protocolo de Saúde Mental na Atenção Básica, 

contendo a ferramenta de estratificação e classificação de risco, com o objetivo de subsidiar 

tecnicamente as ações de proteção e cuidado em saúde mental em 100% das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS).

Junho de 2022Dezembro de 2021

11

08
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 40 
equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Número de equipes implantadas. Garantir à população atendimento integral em saúde, 
ampliando a cobertura territorial dos serviços e 
considerando as especificidades do público atendido 
por gênero e raça.

SMS

Com a implantação de seis novas Equipes de Saúde da Família no primeiro semestre de 2022, a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ultrapassou a meta original em 55%, o que reafirma a prioridade 

da atenção básica em saúde na capital e o compromisso de ampliação da cobertura.

Junho de 2022Dezembro de 2021

6256

09
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Criar 50 mil vagas em creche, condicionadas à demanda.

Número de vagas criadas. Garantir a proteção integral e o pleno desenvolvimento 
para crianças de 0 a 6 anos de idade.

SME, SMS

Desde 2020, a Prefeitura tem mantido zerada a fila da creche. Atualmente, a oferta de vagas no 

Município é maior do que a demanda, havendo, portanto, um excedente de vagas, razão pela qual 

não houve expansão da rede em 2022. Além disso, a Prefeitura lançou o Programa Mãe Paulistana-

Creche, que garante vagas em Centros de Educação Infantil (CEIs) para crianças que ainda estão em 

gestação. 

Junho de 2022Dezembro de 2021

11.01611.016

10
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Implantar Protocolos Integrados de Atendimento para a Primeira 
Infância.

Número de protocolos implementados. Garantir a proteção integral e o pleno desenvolvimento 
para crianças de 0 a 6 anos de idade.

SGM, SMS, SME, SMADS, 
SMDHC, SEHAB

Está em implantação um protocolo de Busca Ativa Escolar, voltado para crianças em situação de 

evasão ou exclusão escolar. São previstos ainda os protocolos para sofrimento psíquico em crianças 

e gestantes e um para atenção à criança com deficiência, superdotação ou transtornos globais de 

desenvolvimento e suas famílias. A Prefeitura tem se dedicado ainda à capacitação sobre o Protocolo 

Integrado de Atenção à Primeiríssima Infância, que contempla fluxos de atenção a vítimas de violência 

e a respeito de gravidez na adolescência, publicado antes deste Programa de Metas.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--

11
M E TA 
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Prover 49.000 moradias de interesse social.

Somatória do número de unidades habitacionais de 
interesse social, entregues e contratadas pelo poder 
público.

Promover o acesso à moradia, à urbanização e à 
regularização fundiária para famílias de baixa renda.

SEHAB

Até junho de 2022, foram entregues 4.524 unidades habitacionais (UHs) de interesse social (HIS)

nas cinco regiões da capital – centro, sul, norte, leste e oeste –, e 11.705 novas unidades foram 

contratadas. Além disso, a regulamentação do Programa Pode Entrar, instituído pela Lei Municipal 

nº 17.638 de 9 de setembro de 2021, avançou. A partir dos dois editais publicados, 51 entidades 

solicitaram a adesão ao Programa e, dentre essas, sete propostas estão em análise. Ocorreu, também, 

a adesão de cinco empresas nessa modalidade.

Junho de 2022Dezembro de 2021

15.899 13.392

12
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Beneficiar 27.000 famílias com urbanização em assentamentos 
precários.

Número de famílias beneficiadas com obras de 
urbanização de assentamentos precários.

Promover o acesso à moradia, à urbanização e à 
regularização fundiária para famílias de baixa renda.

SEHAB

Até junho de 2022, o programa de urbanização beneficiou 10.176 famílias e as obras em andamento 

deverão beneficiar outras 23.282 famílias até 2024. O objetivo da meta é prover os assentamentos 

de infraestrutura, compreendendo a implantação das redes de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, drenagem, adequação viária, pavimentação e coleta de lixo a todas as moradias do local.

Junho de 2022Dezembro de 2021

10.1766.349

13
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização 
fundiária.

Número de famílias beneficiadas por procedimentos de 
regularização fundiária em assentamentos precários e 
de conjuntos habitacionais.

Promover o acesso à moradia, à urbanização e à 
regularização fundiária para famílias de baixa renda.

SEHAB

Um total de 11.760 famílias foram beneficiadas pelas ações de regularização fundiária até junho de 

2022. A Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) abriu processo de contratação de serviços de 

gerenciamento para apoio aos procedimentos necessários para prosseguir com as intervenções nas 

demais áreas. Referido contrato deve ser celebrado com a gerenciadora até o final de 2022.

Junho de 2022Dezembro de 2021

11.7609.659

14
M E TA 

ODS VINCULADOODS VINCULADO
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Licenciar 300.000 moradias populares.

Somatória do número de alvarás de aprovação e 
execução de unidades de habitação de interesse social 
(HIS) e habitação de mercado popular (HMP) expedidos. 

Promover o acesso à moradia, à urbanização e à 
regularização fundiária para famílias de baixa renda.

SMUL

Até o primeiro semestre de 2022, já foram licenciadas 171.452 moradias. Destaca-se que os 

resultados desta Meta são influenciados pela modalidade Habitação de Interesse Social – HIS, que 

corresponde a mais de 70% do total. O licenciamento de Habitações de Interesse Social, a depender 

de critérios de número de unidades e áreas do terreno, é beneficiado pelo procedimento HIS 

Declaratório. Com ele, os alvarás necessários ao empreendimento são emitidos imediatamente à sua 

solicitação.

Junho de 2022Dezembro de 2021

171.452126.261

15
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Criar o Programa Reencontro, com o reordenamento da rede e da 
metodologia de atendimento à população em situação de rua e a 
implantação de 30 novos serviços.

Número de novos serviços implantados. Reduzir a pobreza e ampliar o acesso a direitos para 
a população em situação de vulnerabilidade social da 
cidade de São Paulo.

SMADS, SMDHC, SMS, SGM

A Lei Municipal nº 17.819, de 29 de junho de 2022, instituiu o Auxílio Reencontro e a Vila Reencontro. 

Há expansão e redesenho da política de acolhimento previstos para constar na regulamentação da 

Lei, visando inovar nas formas de atendimento e no volume necessário de vagas e serviços, conforme 

mensurado pelas pesquisas censitárias da população em situação de rua. Os 15 serviços implantados 

contemplam atendimento com maior especificidade, incluindo serviços direcionados a famílias, 

pessoas idosas e pessoas transexuais, além de alojamento em quartos de hotéis, garantindo maior 

respeito às individualidades.

Junho de 2022Dezembro de 2021

1513

16
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas.

Número de serviços implantados. Garantir à população idosa o pleno exercício de seus 
direitos e fortalecer a construção e manutenção de 
vínculos familiares e comunitários.

SMADS, SMDHC

Até agora, foram entregues nove Centros-Dia para Idosos e três Serviços de Convivência que atendem 

ao público idoso. Há planejamento de expansão dessas duas tipologias e ainda de Instituição de 

Longa Permanência para Idosos.

Junho de 2022Dezembro de 2021

129

17
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* Houve uma atualização na contabilização de atendimentos de 2021, que redundou na correção do valor daquele ano de 57,15% para 60,67%.

Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Ampliar em 50% o número de atendimentos realizados nos 
equipamentos exclusivos para mulheres.

Percentual de ampliação do número de atendimentos, 
em relação a dezembro de 2020.

Ampliar o respeito à diversidade e fomentar a igualdade 
de oportunidades.

SMADS, SMDHC

Nos últimos 12 meses, foram realizados 48.424 atendimentos, representando alta de 93,69% em 

relação aos 25.001 realizados em 2020. A maior parte é realizada na Casa da Mulher Brasileira, 

onde são oferecidos, por uma equipe multidisciplinar, serviços de acolhimento e escuta qualificada, 

destacando-se a Delegacia de Defesa da Mulher, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de 

Justiça, Programa Guardiã Maria da Penha da Guarda Civil Metropolitana, além de um alojamento para 

acolhimento provisório para os casos de iminência de morte.

Junho de 2022Dezembro de 2021

93,69%60,67%*
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Combater o racismo, por meio da implementação de nove iniciativas 
de melhoria no atendimento da população negra e/ou de promoção 
da igualdade racial.

Número de iniciativas de melhoria no atendimento da 
população negra e/ou de promoção da igualdade racial 
implementados.

Ampliar o respeito à diversidade e fomentar a igualdade 
de oportunidades.

SMDHC, SMC, SMS, SMRI, SME

Das nove iniciativas previstas, foram implantadas seis, sendo três de Saúde, uma de Relações 

Internacionais, uma de Educação e uma de Direitos Humanos e Cidadania. Estão em curso as 

certificações anuais com o Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade e o Selo de Igualdade 

Racial. Também está em andamento o processo de desapropriação de terreno para implantação 

do Memorial dos Aflitos, sítio arqueológico onde foram encontradas ossadas e objetos de uso da 

população negra do século XVII na Liberdade (Secretaria Municipal de Cultura).

Junho de 2022Dezembro de 2021

66
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Dobrar o número de pessoas beneficiárias do Programa 
Transcidadania, aumentando o atendimento para 1.020 pessoas.

Número de pessoas beneficiárias do Programa 
Transcidadania.

Ampliar o respeito à diversidade e fomentar a igualdade 
de oportunidades.

SMDHC

O Programa Transcidadania promove a reintegração social e o resgate da cidadania, ao oferecer 

acompanhamento psicológico, jurídico, social e pedagógico para que seus 510 beneficiários concluam 

o ensino fundamental e/ou médio, durante os dois anos de permanência no programa. O valor da 

bolsa é de R$ 1.272,60 com carga horária de 30 horas semanais. O Programa está atualmente em 

processo de ampliação de 150 novas vagas para julho de 2022.

Junho de 2022Dezembro de 2021

510510
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Criar o 1º Centro Municipal para pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA).

Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista implantado e em funcionamento.

SMPED

A criação do 1º Centro Municipal para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) encontra-se 

em fase de contratação dos projetos básico e executivo. Em 2022, foram capacitados, na temática 

do autismo, 346 profissionais das áreas de educação, saúde e assistência social (Iniciativa b). Além 

disso, foi realizada a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, em abril (Iniciativa c), e foram 

adquiridos 14 equipamentos de saúde e educação para fortalecimento do atendimento da pessoa 

com TEA na rede municipal (Iniciativa d).

--

21
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Promover a inclusão e a melhoria na qualidade de vida 
das pessoas com deficiência.

Junho de 2022Dezembro de 2021
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*O indicador dessa meta é calculado com base nos resultados da Provinha São Paulo e sua divulgação ocorre no ano seguinte ao período de aplicação das provas. 
Portanto, o dado mais recente disponível (junho de 2022) refere-se ao ano de 2021. E o dado anterior (dezembro de 2021) refere-se ao ano de 2019, uma vez 
que em virtude da pandemia não houve aplicação da Provinha São Paulo em 2020. 

Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período*

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Alfabetizar as crianças da rede municipal até o final do 2º ano do 
Ensino Fundamental, antecipando em um ano a meta do Plano 
Nacional de Educação (PNE).

Percentual de crianças alfabetizadas, medido pelo 
desempenho dos estudantes do 2º ano do Ensino 
Fundamental na Provinha São Paulo.

Garantir a toda população em idade escolar o acesso 
inclusivo e equitativo à educação de qualidade, 
assegurando o pleno desenvolvimento educacional de 
forma integrada à comunidade.

SME

A queda no indicador das metas 22, 23 e 24 reflete o impacto da pandemia sobre o desempenho 

dos estudantes. A Secretaria Municipal de Educação tem promovido ações de recuperação contínua 

(nas aulas regulares) e paralela (no contraturno) visando ampliar as possibilidades de aprendizagem, 

por meio de recursos digitais, da extensão da jornada (presencial ou assíncrona) e da participação da 

família nos processos de ensino. Além disso, tem investido na formação dos profissionais da educação 

por meio do projeto Formação da Cidade, que abrange todas as Unidades Educacionais da Rede 

Municipal de Ensino, e tem realizado um trabalho intenso de enfrentamento à evasão escolar por 

meio do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem – NAAPA, ação que conta com o 

Programa Operação Trabalho (POT) Busca Ativa e também com parceria com o UNICEF.

Junho de 2022
(Referência - dezembro de 2021)

Dezembro de 2021 
(Referência - dezembro de 2019)

80,9%92,5%
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*O indicador dessa meta é calculado com base nos resultados da Provinha São Paulo e sua divulgação ocorre no ano seguinte ao período de aplicação das provas. 
Portanto, o dado mais recente disponível (junho de 2022) refere-se ao ano de 2021. E o dado anterior (dezembro de 2021) refere-se ao ano de 2019, uma vez 
que em virtude da pandemia não houve aplicação da Provinha São Paulo em 2020. 

Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período*

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Atingir o resultado de 5,7 no IDEP para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental.

Resultado no Índice de Desenvolvimento da Educação 
Paulistana.

Garantir a toda população em idade escolar o acesso 
inclusivo e equitativo à educação de qualidade, 
assegurando o pleno desenvolvimento educacional de 
forma integrada à comunidade.

SME

A queda no indicador das metas 22, 23 e 24 reflete o impacto da pandemia sobre o desempenho 

dos estudantes. A Secretaria Municipal de Educação tem promovido ações de recuperação contínua 

(nas aulas regulares) e paralela (no contraturno) visando ampliar as possibilidades de aprendizagem, 

por meio de recursos digitais, da extensão da jornada (presencial ou assíncrona) e da participação da 

família nos processos de ensino. Além disso, tem investido na formação dos profissionais da educação 

por meio do projeto Formação da Cidade, que abrange todas as Unidades Educacionais da Rede 

Municipal de Ensino, e tem realizado um trabalho intenso de enfrentamento à evasão escolar por 

meio do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem – NAAPA, ação que conta com o 

Programa Operação Trabalho (POT) Busca Ativa e também com parceria com o UNICEF.

4,44,7
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*O indicador dessa meta é calculado com base nos resultados da Provinha São Paulo e sua divulgação ocorre no ano seguinte ao período de aplicação das provas. 
Portanto, o dado mais recente disponível (junho de 2022) refere-se ao ano de 2021. E o dado anterior (dezembro de 2021) refere-se ao ano de 2019, uma vez 
que em virtude da pandemia não houve aplicação da Provinha São Paulo em 2020. 

Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período*

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Atingir o resultado de 5,2 no IDEP para os anos finais do Ensino 
Fundamental.

Resultado no Índice de Desenvolvimento da Educação 
Paulistana.

Garantir a toda população em idade escolar o acesso 
inclusivo e equitativo à educação de qualidade, 
assegurando o pleno desenvolvimento educacional de 
forma integrada à comunidade.

SME

A queda no indicador das metas 22, 23 e 24 reflete o impacto da pandemia sobre o desempenho 

dos estudantes. A Secretaria Municipal de Educação tem promovido ações de recuperação contínua 

(nas aulas regulares) e paralela (no contraturno) visando ampliar as possibilidades de aprendizagem, 

por meio de recursos digitais, da extensão da jornada (presencial ou assíncrona) e da participação da 

família nos processos de ensino. Além disso, tem investido na formação dos profissionais da educação 

por meio do projeto Formação da Cidade, que abrange todas as Unidades Educacionais da Rede 

Municipal de Ensino, e tem realizado um trabalho intenso de enfrentamento à evasão escolar por 

meio do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem – NAAPA, ação que conta com o 

Programa Operação Trabalho (POT) Busca Ativa e também com parceria com o UNICEF.

3,84,6

24
M E TA 

ODS VINCULADOODS VINCULADO

Junho de 2022
(Referência - dezembro de 2021)

Dezembro de 2021 
(Referência - dezembro de 2019)



Balanço do Programa de Metas | Junho 2022

SP JUSTA E INCLUSIVASP JUSTA E INCLUSIVA

36

Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar 12 novos CEUs.

Número de unidades implantadas e em funcionamento. Garantir a toda população em idade escolar o acesso 
inclusivo e equitativo à educação de qualidade, 
assegurando o pleno desenvolvimento educacional de 
forma integrada à comunidade.

SME

A Prefeitura concluiu a licitação para construção, manutenção e operação de cinco CEUs por meio de 

Parceria Público-Privada (PPP). O edital para a construção das próximas unidades deve ser publicado 

no segundo semestre de 2022.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Inaugurar 45 novas unidades escolares.

Número de unidades escolares com obras concluídas. Garantir a toda população em idade escolar o acesso 
inclusivo e equitativo à educação de qualidade, 
assegurando o pleno desenvolvimento educacional de 
forma integrada à comunidade.

SME

Atualmente, 19 unidades escolares estão em obras e mais de 40 encontram-se em diferentes etapas 

de planejamento. A previsão é entregar as primeiras unidades no final de 2022.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em 
todos os CEUs.

Número de CEUs com CELPs (Centro de Estudos de 
Língua Paulistano) implantados.

Garantir a toda população em idade escolar o acesso 
inclusivo e equitativo à educação de qualidade, 
assegurando o pleno desenvolvimento educacional de 
forma integrada à comunidade.

SME

As aulas nos CELPs (Centro de Estudos de Língua Paulistano) têm previsão de iniciarem em agosto, 

com a perspectiva de implantação de CELPs em 34 CEUs ainda em 2022.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar seis polos regionais olímpicos e/ou de esporte de base nos 
equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. 

Número de polos olímpicos e/ou de esporte de base 
implantados.

Democratizar o acesso a políticas públicas de esporte 
e lazer, promovendo qualidade de vida e inclusão, por 
meio da manutenção e ampliação de programas e 
equipamentos esportivos na cidade.

SEME

Em 2021, foram implantados dois Polos Regionais Olímpicos: o Geraldo José de Almeida, em Pirituba, 

e o Rubens Pecce Lordello, no Cambuci. A previsão de implantação dos quatro polos restantes é a 

seguinte: um em 2022, um em 2023 e dois em 2024.  

Em 2022, com o objetivo de fortalecer o esporte de base na cidade, 99 jovens entre 14 e 21 anos 

foram contemplados com o Programa Bolsa Atleta Cidade de São Paulo, sendo 50 atletas do Centro 

Olímpico (Iniciativa b) e 49 atletas destaques de competições estaduais de modalidades olímpicas e 

paralímpicas. A perspectiva é que mais atletas sejam contemplados no segundo semestre.

Junho de 2022Dezembro de 2021

22
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Contratar 1.000 novos guardas da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Quantidade de Guardas Civis Metropolitanos (GCMs) 
contratados.

Ampliar a capacidade de monitoramento em segurança 
urbana e a cobertura das ações protetivas destinadas 
às vítimas de violência na Cidade de São Paulo.

SMSU

Está em andamento concurso para provimento de 1.000 cargos da Guarda Civil Municipal. O certame 

contou com 12.160 inscritos e sua prova foi realizada no dia 05 de junho de 2022. A nomeação dos 

novos servidores deve iniciar ainda este ano e prosseguir em 2023. Além disso, tanto os guardas 

e as guardas que serão nomeados, quanto os que já pertenciam ao quadro de servidores, serão 

beneficiados pela Lei Municipal nº 17.812, de 09 de junho de 2022, que atualizou o quadro de 

vencimentos da Guarda Civil, promovendo valorização da carreira.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Integrar 20.000 câmeras de vigilância até 2024, tendo como 
parâmetro ao menos 200 pontos por Subprefeitura.

Número de links de câmeras de vigilância ativos na 
Plataforma City Câmeras, por Subprefeitura.

Ampliar a capacidade de monitoramento em segurança 
urbana e a cobertura das ações protetivas destinadas 
às vítimas de violência na Cidade de São Paulo.

SMSU, SMSUB

O modelo do Programa City Câmeras está em discussão para seu aperfeiçoamento, com a adoção de 

um sistema de integração de câmeras mais moderno, que conte com módulos de inteligência, banco 

de dados e análise de imagens. A proposta, assim, é não apenas ampliar o número de câmeras, mas 

potencializar qualitativamente o programa. Para o segundo semestre, está prevista a realização de 

consulta pública prévia à contratação da plataforma inteligente que fará a gestão e integração das 

informações, estimulando a participação social no aperfeiçoamento desta política pública.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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*Resultado referente a seis meses de apuração.

Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Ampliar a capacidade da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para 
a realização de ações protetivas para 2.500 mulheres vítimas de 
violência/ano.

Mulheres vítimas de violência acompanhadas por ações 
protetivas da Guarda Civil Metropolitana.

Ampliar a capacidade de monitoramento em segurança 
urbana e a cobertura das ações protetivas destinadas 
às vítimas de violência na Cidade de São Paulo.

SMSU

A capacidade de atendimento da Guarda Civil Metropolitana (GCM), no âmbito do Programa Guardiã 

Maria da Penha, tem aumentado ano após ano. Até junho de 2022, foram 1.782 mulheres vítimas de 

violência doméstica acompanhadas por ações protetivas, contra 1.055 no mesmo período em 2021. 

Com a reposição dos quadros das GCM a partir de 2023, espera-se acelerar a evolução do indicador 

desta Meta.

Junho de 2022Dezembro de 2021

1.782*1.918
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Construir 14 novos piscinões.

Número de piscinões construídos e em operação. Ampliar a resiliência da cidade às chuvas, reduzindo as 
áreas inundáveis e mitigando os prejuízos causados à 
população.

SIURB, SMSUB

No primeiro semestre de 2022, foram entregues dois novos piscinões (o reservatório R3 e o 

reservatório Taboão), ambos na bacia do Rio Aricanduva. No total, já são três entregas até o 

momento.

Junho de 2022Dezembro de 2021

31
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Limpar 8.200.000 metros de extensão de córregos.

Extensão, em metros, de córregos limpos. Ampliar a resiliência da cidade às chuvas, reduzindo as 
áreas inundáveis e mitigando os prejuízos causados à 
população.

SMSUB

Até o primeiro semestre de 2022, aproximadamente um terço da meta foi alcançada. Os serviços de 

limpeza de córregos são intensificados nos períodos menos chuvosos - de maio a agosto - permitindo 

que nos períodos mais chuvosos o escoamento da água ocorra de forma adequada e, dessa forma, 

contribua com a redução do volume de água nas áreas alagáveis. Em junho de 2022, haviam 75 

equipes distribuídas pelas 32 subprefeituras realizando limpezas manuais e mecanizadas.

Junho de 2022Dezembro de 2021

2.625.6171.836.224
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Recuperar 20.000.000 de metros quadrados de vias públicas 
utilizando recapeamento, micro pavimentação e manutenção de 
pavimento rígido.

Somatória, em metros quadrados, de vias recuperadas 
utilizado recapeamento ou micro pavimentação e 
realização de manutenção em pavimento rígido.

Garantir a qualidade e segurança das vias públicas e da 
infraestrutura viária.

SMSUB

Trata-se do maior programa de recapeamento da cidade, com previsão de investimento R$ 1 bilhão de 

reais. Destaca-se o uso de alta tecnologia para o diagnóstico da pavimentação existente, identificação 

das soluções mais adequadas para recomposição do pavimento - conforme a patologia apresentada, 

além da recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior. Outra inovação do maior 

programa de recapeamento de São Paulo é a sustentabilidade, que prevê a reciclagem do asfalto 

removido das vias.

Junho de 2022Dezembro de 2021

1.450.4051.165.245
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Assegurar que o Tempo Médio de Atendimento do serviço de Tapa 
Buraco permaneça inferior a dez dias.

Tempo médio de atendimento, em dias, do serviço de 
tapa buraco.

Garantir a qualidade e segurança das vias públicas e da 
infraestrutura viária.

SMSUB

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Subprefeituras, tem mantido o tempo 

médio de atendimento às solicitações de tapa-buraco, registradas na Central SP156, em um prazo 

inferior ao pactuado na Meta. A Central SP 156 reúne as solicitações enviadas por aplicativo, telefone, 

site na internet e, também, presencialmente. O serviço de tapa-buraco é prestado diariamente, o que 

permite evitar não só avarias aos veículos, mas também a manutenção da qualidade das vias.

Junho de 2022Dezembro de 2021

77
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto.

Vias pavimentadas em metros quadrados. Garantir a qualidade e segurança das vias públicas e da 
infraestrutura viária.

SMSUB

No primeiro semestre de 2022, a Secretaria Municipal de Subprefeituras (SMSUB) atuou com a 

preparação de três frentes de obras para a pavimentação de vias sem asfalto, sendo uma em Perus e 

duas em São Mateus.

Junho de 2022Dezembro de 2021

163.353137.742
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Realizar 160 obras de recuperação ou reforço em pontes, viadutos 
ou túneis.

Unidades estruturais de pontes, viadutos ou túneis que 
receberam obras de recuperação ou reforço. 

Garantir a qualidade e segurança das vias públicas e da 
infraestrutura viária.

SIURB

Até junho, foram realizadas 22 obras de recuperação ou reforço de pontes, viadutos e túneis. 

Concomitantemente, estão sendo efetuadas inspeções visuais e especiais, necessárias à detecção 

de estruturas que demandam atenção da Prefeitura. Também, estão em andamento as licitações 

necessárias para a realização de um grande volume de intervenções.

Junho de 2022Dezembro de 2021

2219
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Ampliar a iluminação pública utilizando lâmpadas LED em 300.000 
pontos. 

Soma do número de novas luminárias instaladas e do 
número de lâmpadas de vapor de sódio substituídas 
por lâmpadas LED.

Ampliar a iluminação pública, com foco na eficiência 
energética e na intensificação da segurança.

SMUL, SGM

A meta foi superada em junho de 2022, trazendo não só os benefícios da iluminação com LED para 

novos pontos da cidade, mas, também, inovação no sistema de gestão do parque de iluminação 

pública da cidade, com detecção de falhas e ações de correção em tempo real; redução do consumo 

de energia por meio de programações por dimerização e acionamentos remotos e medição real do 

consumo de energia.

Junho de 2022Dezembro de 2021

300.298291.229

38
M E TA 

ODS VINCULADOODS VINCULADO





SP ÁGIL



Balanço do Programa de Metas | Junho 2022

SP ÁGILSP ÁGIL

54

*Dado referente ao mês de maio de 2021, ainda sujeito a correções. A metodologia de aferição segue a recomendação da Organização Mundial da 
Saúde, considerando “morte no trânsito” a ocorrida em até 30 dias do sinistro causador do óbito. Além disso, ao final do ano são pareadas as bases da 
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da Secretaria Municipal de Saúde para correção de inconsistências.

Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Reduzir o índice de mortes no trânsito para 4,5 por 100 mil habitantes.

Número de mortes no trânsito por 100 mil habitantes. Atingir grau de excelência em segurança viária, com 
foco na diminuição do número de sinistros e de vítimas 
fatais no trânsito.

SMT

A Prefeitura tem empreendido esforços para redução da mortalidade no trânsito. Foi implantada a 

“Faixa Azul” na Avenida 23 de Maio, com o objetivo de aumentar a segurança dos motociclistas. 

Também, estão sendo preparados 10 projetos de redesenho urbano para promoção da segurança 

viária. Adicionalmente, foram implantadas cerca de 4.600 faixas de pedestres, 330 boxes de esperas 

em semáforos e 60 mini rotátórias.

Junho de 2022Dezembro de 2021

6,24*6,41

39
M E TA 

ODS VINCULADOODS VINCULADO



Balanço do Programa de Metas | Junho 2022

SP ÁGILSP ÁGIL

55

Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas.

Calçadas construídas e reformadas em metros 
quadrados.

Estimular a mobilidade ativa de maneira segura para a 
população, com prioridade para deslocamentos a pé e 
de bicicleta.

SMSUB

A partir da experiência com as contratações realizadas em gestões passadas, a atual gestão 

formulou um edital visando ampliar a concorrência e incluindo mecanismos que podem gerar maior 

economicidade à Administração Pública e mais benefícios aos caminhantes. O Tribunal de Contas do 

Município (TCM), no cumprimento de suas funções, apresentou questionamentos e apontamentos 

com vistas a, também, aprimorar o edital, o que levou com que a licitação fosse revogada em abril 

de 2022, republicada e, novamente, suspensa, em junho do ano corrente. A Administração Municipal 

atendeu aos questionamentos após a última suspensão e o prazo de análise do TCM tem se estendido 

para além do cronograma originalmente previsto pela Prefeitura de São Paulo.

Junho de 2022Dezembro de 2021

285.064 238.674
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Implantar nove projetos de redesenho urbano para pedestres, com 
vistas à melhoria da caminhabilidade e segurança, em especial, das 
pessoas com deficiência, idosos e crianças.

Número de projetos de redesenho urbano para 
pedestres e pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida implantados.

Estimular a mobilidade ativa de maneira segura para a 
população, com prioridade para deslocamentos a pé e 
de bicicleta.

SMT, SMPED

No primeiro semestre de 2022, foram preparados os editais para os projetos de redesenho 

urbano previstos no âmbito desta Meta. Em agosto de 2022, serão lançadas as licitações para 

desenvolvimento dos projetos e, na sequência, elaborados os Termos de Referência para a 

implementação das intervenções viárias.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Implantar dez projetos de Urbanismo Social.

Número de projetos (Territórios CEU e Territórios 
Educadores) implantados.

Estimular a mobilidade ativa de maneira segura para a 
população, com prioridade para deslocamentos a pé e 
de bicicleta.

SMUL, SGM

Foram analisados e atualizados os projetos já existentes para os 10 distritos prioritários definidos 

no Plano Municipal da Primeira Infância e para os bairros Parque Novo Mundo, Pinheirinho d´Água 

e Jardim Lapenna. Além desses 13 projetos, estão em fase de elaboração projetos em outros nove 

territórios. Neste semestre, também foram realizadas audiências e oficinas públicas em Cidade 

Tiradentes, Brasilândia, Parque Novo Mundo, Pinheirinhos d´Água e Jardim Lapenna para discussão de 

projetos de caminhabilidade, planos urbanos integrados e programas sociais integrados.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar 300 quilômetros de estruturas cicloviárias.

Extensão, em quilômetros, de ciclovias, ciclofaixas e 
ciclorrotas implantadas.

Estimular a mobilidade ativa de maneira segura para a 
população, com prioridade para deslocamentos a pé e 
de bicicleta.

SMT

Há três contratos de implementação de ciclovias vigentes, que devem levar o indicador a atingir a 

marca de 150 quilômetros implantados até o final deste ano. Também, está sendo preparado outro 

lote de 150 quilômetros, cuja licitação de projeto básico deve ser publicada ainda em 2022, com 

início de execução de obras previsto para 2023.

Junho de 2022Dezembro de 2021

36,736,7
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar o Aquático: Sistema de Transporte Público Hidroviário, na 
represa Billings.

Sistema implantado e em operação. Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, 
de forma segura, acessível e sustentável.

SMT

Foi assinado Acordo de Cooperação Técnica com a Universidade de São Paulo, para realização de 

estudos de navegabilidade, que incluem apoio para definição de atracadouros, barcos e logística. 

Além disso, estão em elaboração os laudos expropriatórios para os locais dos futuros terminais-

atracadouros Pedreira e Cocaia. Estão previstas também intervenções no viário de acesso da região 

do futuro terminal Cocaia, facilitando a integração da Represa Billings com o sistema de transporte 

público.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar corredores de ônibus no modelo BRT (Bus Rapid Transit) 
na Avenida Aricanduva e na Radial Leste.

Corredores implantados e em operação. Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, 
de forma segura, acessível e sustentável.

SMT

BRT (Bus Rapid Transit) é um corredor de ônibus com alta capacidade em pistas exclusivas à esquerda 

(junto ao eixo central da via), com ou sem ultrapassagem, e pagamento da tarifa feito fora dos ônibus, 

em plataformas de embarque que ficam no mesmo nível do veículo.

A elaboração dos projetos básico e executivo do BRT Aricanduva está em andamento, com 

previsão de conclusão no segundo semestre de 2022. Além do corredor, está prevista a expansão e 

modernização do Centro de Operações da SPTrans. Quanto ao BRT Radial Leste, está em estudo a 

melhor forma de execução, levando em conta a viabilidade econômica e jurídica.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Viabilizar 40 quilômetros de novos corredores de ônibus.

Extensão, em quilômetros, de trechos com obras 
iniciadas em novos corredores.

Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, 
de forma segura, acessível e sustentável.

SMT

As obras do corredor Itaquera-Líder iniciaram em junho de 2022. Já as intervenções para o corredor 

Celso Garcia ocorrerão no começo de 2023 e, posteriormente, também iniciam as obras dos 

corredores Miguel Yunes e Nossa Senhora do Sabará. Adicionalmente, não haverá a execução do 

corredor Itaim Paulista no âmbito do Programa de Metas. O quantitativo da Meta, no entanto, está 

mantido: em seu lugar está em estudo a implantação de via expressa para ônibus no Corredor Norte-

Sul, para maior integração com os demais projetos de mobilidade previstos no Programa de Metas.

Junho de 2022Dezembro de 2021

4,1-
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar quatro novos terminais de ônibus.

Número de terminais de ônibus implantados. Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, 
de forma segura, acessível e sustentável.

SMT

As obras do novo Terminal Itaquera serão iniciadas no segundo semestre de 2022. Já o novo Terminal 

São Mateus está em fase de projeto, com previsão de obras no início de 2023. Também, estão em 

fase de projeto os Terminais Jardim Miriam e Itaim Paulista, cujas obras estão previstas para 2024.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar 50 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus.

Extensão, em quilômetros, de faixas exclusivas de 
ônibus implantadas.

Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, 
de forma segura, acessível e sustentável.

SMT

Até o momento, quase metade da Meta já foi cumprida. A previsão é que os quilômetros faltantes 

sejam implantados durante o restante do ano de 2022 e em 2023.

Junho de 2022Dezembro de 2021

21,516,6
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

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

Extensão, em quilômetros, de vias atendidas pelos 
ônibus municipais.

Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, 
de forma segura, acessível e sustentável.

SMT

A expansão das vias atendidas por ônibus deverá ocorrer com mais intensidade a partir do segundo 

semestre de 2023, a partir da revisão dos contratos de concessão, com o intuito de garantir que a 

população tenha maior acesso à rede de ônibus municipal.

Junho de 2022Dezembro de 2021

2714
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Garantir que 100% dos ônibus estejam equipados com acesso à 
internet sem fio e tomadas USB para recarga de dispositivos móveis 
e que ao menos 20% da frota seja composta por ônibus elétricos.

Média simples entre os percentuais da frota de ônibus 
(I) equipado com acesso à internet por rede WiFi e 
tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e (II) 
composto por veículos elétricos.

Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, 
de forma segura, acessível e sustentável.

SMT

Até o meio do ano, 34,50% dos ônibus da frota municipal estavam equipados com acesso à internet 

por rede WiFi e tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e 1,61% da frota era constituída 

de veículos elétricos - resultando no indicador médio de 18,05%. O grande desafio na melhoria da 

qualidade da frota de ônibus está no aumento da quantidade de ônibus elétricos. Não se trata apenas 

de trocar modelos dos ônibus: a Meta envolve renovação de infraestrutura, revisão dos contratos 

de concessão e compatibilização da frota renovada com a oferta de mercado. A Prefeitura vem 

empreendendo esforços no sentido de superar esses obstáculos, de modo a garantir a execução da 

Meta até 2024. 

Junho de 2022Dezembro de 2021

18,05%16,95%
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Ampliar o acervo de arte urbana do Museu de Arte de Rua (MAR) de 
São Paulo, com a realização de 260 novos painéis (grafite) em muros 
e empenas da cidade.

Número de novos painéis realizados. Democratizar o acesso à produção artística e cultural 
da cidade e valorizar a cultura de periferia.

SMC

Entre os destaques, estão os 22 retratos em homenagem aos modernistas, sendo releituras realizadas 

por artistas contemporâneos nas empenas da cidade. As 133 obras realizadas podem ser vistas no 

site https://www.mar360.art.br/

Junho de 2022Dezembro de 2021

133114
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar nove Centros de Referência do Novo Modernismo.

Número de centros de referência do Novo Modernismo 
implantados e em funcionamento.

Democratizar o acesso à produção artística e cultural 
da cidade e valorizar a cultura de periferia.

SMC

Os Centros de Referência do Novo Modernismo são espaços nos quais foram feitas intervenções 

físicas e aquisição de acervo específico para tratar do novo modernismo, em celebração ao centenário 

da Semana de Arte Moderna de 1922. As intervenções foram realizadas na biblioteca Mário de 

Andrade (Centro), Brito Broca (Pirituba), Álvares de Azevedo (Vila Maria), Marcos Rey (Campo Limpo), 

Amadeu Amaral (Cursino), Cassiano Ricardo (Tatuapé), Cora Coralina (Guaianases), Camila Cerqueira 

César (Butantã) e Alceu Amoroso Lima (Pinheiros).

Junho de 2022Dezembro de 2021

99
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Implantar dez salas de cinema nos CEUs.

Número de salas de cinema implantadas e em 
funcionamento.

Democratizar o acesso à produção artística e cultural 
da cidade e valorizar a cultura de periferia.

SMC, SME

As unidades dos CEUS onde serão implantadas as salas de cinema estão sendo vistoriadas 

para levantamento técnico das necessidades de adequação e posterior execução das obras. 

Adicionalmente, estão em andamento os procedimentos licitatórios para aquisição dos equipamentos 

de projeção audiovisual.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar.

Casa de Cultura Cidade Ademar inaugurada e em 
funcionamento.

Democratizar o acesso à produção artística e cultural 
da cidade e valorizar a cultura de periferia.

SMC

Com previsão de entrega para o ano de 2024, atualmente, a Casa de Cultura Cidade Ademar está em 

fase de finalização do projeto executivo e instrução do processo de licitação.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora.

Número de Estúdios Criativos implantados e em 
funcionamento.

Estimular o nascimento e fortalecimento de iniciativas 
de economia criativa e de diversidade cultural e 
intelectual na cidade.

SGM, SMC, SMDHC, SMDET

Foi assinado Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil para implantação e 

gestão dos estúdios. Os projetos das unidades já foram apresentados e até o final de 2022 serão 

implantados os quatro estúdios previstos, cada um deles em uma macrorregião diferente da cidade. 

Já estão definidos para receber estúdios criativos os distritos de Cangaíba (Leste), Sacomã (Sul) e 

Butantã (Oeste).

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Implantar quatro Distritos Criativos.

Número de Estúdios Criativos implantados e em 
funcionamento.

Estimular o nascimento e fortalecimento de iniciativas 
de economia criativa e de diversidade cultural e 
intelectual na cidade.

SMC, SMDET

Estão sendo realizados estudos técnicos para a definição de áreas e do escopo de atuação pública 

para a implementação dos Distritos Criativos.

Entre os Distritos Criativos, um será concebido na Região Central da Cidade, local que se destaca pela 

facilidade no acesso aos serviços de mobilidade e por sua diversidade populacional e econômica. Os 

demais distritos serão estabelecidos conforme as vocações econômicas identificadas nas diferentes 

regiões da cidade.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Realizar 600.000 atendimentos ao trabalhador, incluindo 
orientação, qualificação e encaminhamentos para 
oportunidades formais de trabalho e geração de renda.

Número de atendimentos ao trabalhador realizados por 
meio dos diferentes programas da SMDET.

Promover o desenvolvimento econômico, inclusivo e 
sustentável, o emprego pleno e o trabalho decente para 
todos.

SMPED, SMDET

A Meta foi atingida em março de 2022 e a Prefeitura continua com a estratégia de fortalecimento 

da intermediação de mão de obra, captação de vagas em todas as regiões do município e oferta 

permanente de cursos de qualificação profissional – presenciais e virtuais. A maior parte dos 

atendimentos é realizada por meio dos 26 Centros de Apoio ao Trabalhador e Empreendedorismo 

(Cate) e a qualificação profissional tem o protagonismo da Fundação Paulistana e do Portal do Cate.

Junho de 2022Dezembro de 2021

890.791361.511
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Realizar 600.000 atendimentos de apoio ao empreendedor.

Número de atendimentos de apoio ao empreendedor 
realizados por meio dos diferentes programas da 
SMDET.

Promover o desenvolvimento econômico, inclusivo e 
sustentável, o emprego pleno e o trabalho decente para 
todos.

SMDET

São ofertadas assessorias técnica, contábil e jurídica, intermediação de microcrédito junto a 

instituições financeiras e capacitações voltadas ao empreendedorismo, entre outros atendimentos, 

realizados nos 35 postos da Ade Sampa e nos 17 Teias (equipamentos de coworking públicos).

Junho de 2022Dezembro de 2021

477.830308.496
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, 
priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis.

Número de pontos de acesso à internet sem fio 
disponibilizados à população nos equipamentos 
públicos municipais, ônibus e demais pontos do 
Programa WiFi Livre SP.

Assegurar o acesso à internet como direito 
fundamental, promover a inclusão digital e a expansão 
da economia criativa na cidade.

SMIT

Atualmente, a cidade de São Paulo possui 6.386 pontos de WiFi disponibilizados para utilização 

da população, sendo 1.088 nos pontos da rede WiFi Livre SP, disponibilizados em praças e outros 

equipamentos públicos e 5.298 em linhas do sistema de transporte público municipal. Para o 

segundo semestre de 2022, existe a previsão de lançamento de novo edital para contratação de 

serviços de implementação e manutenção de aproximadamente 7 mil pontos do Programa WiFi 

Livre SP. Para o segundo semestre de 2022, existe a previsão de lançamento de novo edital para 

contratação de serviços de implementação e manutenção de aproximadamente 12 mil pontos do 

Programa WiFi Livre SP.

Junho de 2022Dezembro de 2021

6.3866.115
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Capacitar 300 mil cidadãos em cursos voltados à inclusão digital.

Número de pessoas matriculadas nas capacitações 
ofertadas.

Assegurar o acesso à internet como direito 
fundamental, promover a inclusão digital e a expansão 
da economia criativa na cidade.

SMIT

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), buscando garantir acesso e inclusão digital, 

ampliou a oferta de capacitações nos Telecentros, localizados em sua maioria nas regiões de maior 

vulnerabilidade social do município. Entre janeiro de 2021 e junho de 2022, foram realizadas 536.355 

capacitações de curta e média duração nesses equipamentos.

Junho de 2022Dezembro de 2021

536.335183.642
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Estruturar 400 hortas urbanas e ações de suporte a negócios rurais, 
com capacitação ligada a economia verde e fomento a tecnologias 
ambientais.

Número de hortas urbanas estruturadas. Melhorar a saúde e segurança alimentar e nutricional 
da população paulistana, contribuindo com a 
sustentabilidade ambiental do Município e apoiando a 
agricultura urbana e periurbana.

SMDET

A Prefeitura está em constante atualização do mapeamento dos locais de agricultura existentes no 

Município, que é disponibilizado na plataforma Sampa+Rural. Está ampliando e estruturando seu 

atendimento por meio de duas Casas de Agricultura Ecológica, localizadas na Região Leste e na 

Região Sul do Município, e seus respectivos programas. As primeiras entregas estão previstas para o 

segundo semestre de 2022, com ampliação progressiva do número de locais atendidos.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar oito novos parques municipais.

Número de novos parques implantados e abertos à 
população.

Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental 
do Município e promover a utilização sustentável do 
espaço público.

SVMA

Foram inaugurados o Parque Alto da Boa Vista e o Parque Paraisópolis, na Zona Sul; e o Parque 

Augusta-Prefeito Bruno Covas, no Centro. Já o Parque Linear Aristocrata (Zona Sul) e o Parque Linear 

Água Podre (Zona Oeste) encontram-se em obras. Além disso, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente 

(SVMA) está em fase de elaboração de três projetos para implantação de novos parques.

Junho de 2022Dezembro de 2021

33
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar duas Unidades de Conservação.

Número de Unidades de Conservação implantadas. Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental 
do Município e promover a utilização sustentável do 
espaço público.

SVMA

Cinco Parques Naturais Municipais (PNM) foram abertos integralmente até junho de 2022: PNM 

Fazenda do Carmo, Bororé, Itaim, Jaceguava e Varginha (Iniciativa b). Além disso, após a realização 

de consultas públicas, será publicado o Decreto de Criação da Unidade de Conservação (UC) PNM 

Cabeceiras do Aricanduva. Para esta UC, encontra-se em elaboração o projeto da sede administrativa 

para subsidiar a contratação das obras. Ademais, para a UC Refúgio da Vida Silvestre, houve 

contratação para elaboração do Plano de Manejo.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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CHECAR
= META 62

Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Atingir mais de 50% de cobertura vegetal na cidade de São Paulo.

Percentual de cobertura vegetal na cidade de São Paulo. Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental 
do Município e promover a utilização sustentável do 
espaço público.

SVMA, SMSUB

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) trabalha atualmente para viabilizar a contratação 

de serviços técnicos especializados para o monitoramento anual do percentual de cobertura vegetal 

total da cidade, por meio de Sensoriamento Remoto. Ademais, ressalta-se que foi realizado plantio de 

14.912 árvores no Município.

Junho de 2022Dezembro de 2021

48,2%48,2%
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implantar Hospital Veterinário.

Hospital implantado e em funcionamento. Promover a saúde e o bem estar dos animais 
domésticos.

SMS

O novo hospital veterinário público da capital está localizado na Cidade Universitária, 

operacionalizado por meio de convênio com a Universidade de São Paulo. Com essa entrega, as 

quatro macrorregiões da cidade passam a ser cobertas. Para o próximo ano, é estudada a superação 

da meta com a implantação de um quinto hospital veterinário.

Junho de 2022Dezembro de 2021

1-
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Garantir a capacidade de atendimento e destinação adequada de 
25 mil animais silvestres resgatados, apreendidos ou recebidos na 
cidade de São Paulo.

Número de animais silvestres atendidos. Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental 
do Município e promover a utilização sustentável do 
espaço público.

SVMA

A Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) atendeu 11.390 animais até junho de 2022, número 

expressivo e acima do inicialmente estimado para o período. A Divisão da Fauna Silvestre (CGPABI/

DFS), equipe responsável pelas atividades em torno dos animais silvestres, também está realizando o 

processo de monitoramento de inventários da fauna no Município.

Junho de 2022Dezembro de 2021

11.3907.963
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Reduzir em 15% o total de carga orgânica (proveniente da cidade de 
São Paulo) lançada no reservatório Guarapiranga.

Percentual de carga orgânica proveniente da cidade de 
São Paulo, lançado no reservatório Guarapiranga.

Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental 
do Município e promover a utilização sustentável do 
espaço público.

SEHAB, SGM, SVMA

No âmbito da Meta, em março de 2022, a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas (SECLIMA) 

instituiu um Grupo de Trabalho, em conjunto com a Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), 

do qual participam também representantes da Comissão de Segurança Hídrica do Município de 

São Paulo, com vistas a construir um indicador para aferição do lançamento de carga orgânica da 

Guarapiranga. Para o atingimento dessa Meta, destaca-se a necessidade de realizar as obras de 

urbanização, principalmente quanto à coleta de esgoto e resíduos sólidos, do Programa Mananciais.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Atingir 100% de cumprimento das metas individuais de redução da 
emissão de poluentes e gases de efeito estufa pela frota de ônibus 
do transporte público municipal.

Média simples do percentual de cumprimento individual 
das metas de redução da emissão de cada um dos três 
componentes mensurados.

Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental 
do Município e promover a utilização sustentável do 
espaço público.

SVMA, SMT, SGM

A redução da emissão de poluentes pelos ônibus paulistanos tem ocorrido de forma consistente até 

o presente momento. No entanto, quanto mais se avança, maior o esforço necessário para melhorar 

o indicador da meta. Para isso, a estratégia passa por aumentar a quantidade de veículos elétricos na 

frota de ônibus. 

Considerando o valor de redução estimado para as metas individuais (redução de 25% de NOx, 

40% de MP e 12% de CO2), o total alcançado em junho é de 75,15%. Observamos que este valor 

pode oscilar para mais ou menos nos próximos meses, pois o cálculo depende de variáveis - como o 

Percurso Médio Mensal da frota de ônibus - que podem apresentar sazonalidade. 

É importante destacar que o Relatório de Execução Anual de 2021 alterou o valor base deste 

indicador, em relação ao que havia sido informado na publicação inicial do Programa de Metas. Tal 

atualização ocorreu em função da revisão dos insumos do cálculo do indicador, que necessitaram 

de alteração em razão da pandemia - devido às contingências na oferta de frota operacional no 

momento da elaboração do Programa de metas, os quantitativos foram subestimados. Deste modo, 

consideram-se tecnicamente adequados os valores apresentados no referido Relatório e que os 

objetivos e os percentuais de alcance inicialmente estabelecidos permanecem inalterados.

Junho de 2022Dezembro de 2021

75,1%54%
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*Ressalta-se que o valor reportado para no Relatório de Execução Anual de 2021 considerou exclusivamente o volume de materiais que deixaram de 
ir ao aterro por serem destinados adequadamente aos Ecopontos. No entanto, a Meta considera outras reduções, além dos Ecopontos, como frutas-
legumes-e-verduras (FLV), oriundos da varrição de feiras e podas de árvores, cujos volumes são destinados aos pátios de compostagem, além de 
materiais recicláveis entregues nos Pontos de Entrega Voluntárias (PEV). Considerando-se esse conjunto de reduções, o valor realizado em dezembro 
de 2021 foi de 4.365 toneladas. 

Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Reduzir em 600 mil toneladas a quantidade de resíduos enviados 
aos aterros entre 2021 e 2024. 

Quantidade, em toneladas, de resíduos que deixarão 
de ser enviados aos aterros por meio das iniciativas 
adotadas.

Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental 
do Município e promover a utilização sustentável do 
espaço público.

SMSUB, SGM

No primeiro semestre de 2022, houve a elaboração de projetos de cinco novos ecopontos e de um 

novo pátio de compostagem.

Junho de 2022Dezembro de 2021

25.9964.365*
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Realizar 150 ações de projeção internacional que posicionem São 
Paulo como cidade global e sustentável e que possibilitem acordos 
de cooperação internacional. 

Número de ações de projeção internacional realizadas 
(campanhas de comunicação, participação em eventos 
internacionais e realização de eventos internacionais na 
cidade de São Paulo).

Promover a cooperação internacional e posicionar 
a cidade de São Paulo como capital global da 
criatividade, cultura e diversidade. Fortalecer o turismo 
e a sustentabilidade.

SMRI

Foram realizadas 76 ações de projeção internacional, entre elas, campanhas internacionais e a 

implementação de projetos de cooperação. Destaca-se o Foro Urbano Mundial da ONU, a certificação 

do Observasampa pela Rede Global de Observatórios Urbanos (GUO-Net), do ONU-Habitat; e a 1ª 

semana de Economia Circular da América Latina.

Junho de 2022Dezembro de 2021

7644
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Implementar 60% do Plano de Turismo Municipal – Perspectiva 
2030.

Percentual de metas concluídas em razão das metas 
propostas.

Promover a cooperação internacional e posicionar 
a cidade de São Paulo como capital global da 
criatividade, cultura e diversidade. Fortalecer o turismo 
e a sustentabilidade.

SMTUR

Com a publicação do Decreto nº 61.244, de 20 de abril de 2022, a Prefeitura de São Paulo 

restabeleceu a Secretaria Municipal de Turismo – SMTUR. Diante deste novo cenário, até o presente 

momento, foram cumpridas 23 das 96 metas que compõem a base de cálculo do indicador, tendo 

sido executadas seis metas no primeiro semestre de 2022.  

Entre as ações cumpridas destaca-se a elaboração de estudo de segmentação turística da cidade de 

São Paulo. As pesquisas de perfil elaboradas pelo Observatório do Turismo e Eventos permitem que 

demandas, tendências e necessidades sejam identificadas para subsidiar futuras ações. Assim, foram 

criados roteiros turísticos segmentados, que conectam a oferta da cidade com as necessidades de 

cada perfil de turista, tais como o Circuito de Compras e o Roteiro Geek.

Junho de 2022Dezembro de 2021

23,9%17,7%
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que 
centralizem todos os serviços municipais no território – Descomplica 
SP.

Número de unidades de Subprefeituras remodeladas. Simplificar, modernizar e democratizar o acesso da 
população aos serviços públicos municipais.

SMIT

Atualmente, existem nove unidades do Descomplica, centralizando a prestação de serviços municipais 

nas Subprefeituras. Em junho, foram iniciadas as obras para implantação da unidade do Descomplica 

Cidade Tiradentes, com previsão de entrega no segundo semestre. As unidades dos Descomplicas 

Ipiranga, Lapa e Freguesia do Ó/Brasilândia estavam em fase de licitação da obra.

Junho de 2022Dezembro de 2021

11
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Atrair R$ 13 bilhões em investimentos para a cidade.

Somatória dos recursos financeiros movimentados a 
partir do estímulo público municipal.

Promover a eficiência na gestão dos recursos públicos e 
o incremento de recursos para investimento, com foco 
na melhoria da qualidade da prestação de serviços.

SGM, SMDET

Até junho de 2022, foram atraídos R$ 6.218.102.129 para o Município por meio de ações 

desenvolvidas no âmbito do Programa de Atração e Retenção de Investimentos para o Município 

de São Paulo, do Programa de Apoio à Internacionalização de Empresas Paulistanas e de projetos 

de parceria com o setor privado. Do total apurado no primeiro semestre de 2022, R$ 1,2 bilhão 

corresponde à PPP dos Terminais de Ônibus – Bloco Sul.

Junho de 2022Dezembro de 2021

R$ 6.218.102.129R$ 4.775.182.704
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Atingir a arrecadação de R$ 9 bi entre 2021 e 2024.

Recursos, em R$, arrecadados com Dívida Ativa ao 
longo do quadriênio.

Promover a eficiência na gestão dos recursos públicos e 
o incremento de recursos para investimento, com foco 
na melhoria da qualidade da prestação de serviços.

PGM

Entre as ações realizadas, destacam-se a efetivação de protestos, a realização da campanha anual de 

cobrança de IPTU e o disparo de mensagens SMS para cobrança de outros tributos. Salienta-se ainda 

a publicação da Portaria nº 28/2022 - PGM.G, que criou o Núcleo de Desjudicialização e Arbitragem, 

fortalecendo a solução consensual de conflitos que envolvem a Administração Pública Municipal.

Junho de 2022Dezembro de 2021

R$ 5.100.157.465R$ 3.866.951.021
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIA RESPONSÁVEL

Alcançar 7,37 pontos no Índice de Integridade da Administração 
Direta da PMSP.

Resultado, aferido pela CGM, quanto ao desempenho 
dos órgãos da Administração Direta nos aspectos 
atinentes a cada indicador que compõe o Índice de 
Integridade (nota de 0 a 10).

Promover a transparência e a integridade dos órgãos 
públicos, por meio do aprimoramento dos mecanismos 
de governança municipal e combate à corrupção.

CGM

O foco, desde 2021, tem sido as ações de conscientização voltadas à disseminação de orientações 

sobre os aspectos mensurados pelo Índice, neste sentido, no primeiro semestre de 2022, foram 

realizadas reuniões com mais de 15 órgãos da Administração Direta envolvendo a alta administração 

(Secretários/as e Subprefeitos/as), tendo como objetivo a apresentação de medidas práticas, para 

auxílio na gestão e aprimoramento efetivo nas áreas de controle, transparência e integridade.  

Em maio de 2022, foi lançado o “Selo de Transparência e Boas Práticas de Gestão”, como ferramenta 

de avaliação de desempenho dos órgãos da administração pública municipal em aspectos de gestão, 

transparência, controle e boas práticas. O selo terá validade de um ano e poderá ser utilizado em sítio 

eletrônico do órgão e em documentos impressos e digitais.

Junho de 2022Dezembro de 2021

7,437,10*
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Implantar o Portal Único de Licenciamento da cidade de São Paulo.

Portal implantado e disponível aos usuários. Simplificar, modernizar e democratizar o acesso da 
população aos serviços públicos municipais.

SMUL, SVMA, SMSUB

No primeiro semestre de 2022, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) 

promoveu a integração em diferentes áreas internas que lidam com a temática do licenciamento 

edilício, como atividade preliminar para avançar na integração do conjunto de serviços de 

licenciamento da cidade. Nesse sentido, já foram atualizadas e complementadas informações 

referentes às competências da SMUL. Adicionalmente, já foi iniciado o desenvolvimento de 

funcionalidades complementares para o sítio eletrônico. Em relação ao sistema único do 

licenciamento, a Prefeitura está na fase de compatibilização dos bancos de dados dos atuais sistemas 

ativos de licenciamento edilício e de parcelamento.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Indicador Objetivo Estratégico

Resultados apurados no período

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

Criar o Sistema Municipal de Cidadania Fiscal.

Sistema Municipal de Cidadania Fiscal implantado e em 
operação.

Simplificar, modernizar e democratizar o acesso da 
população aos serviços públicos municipais.

SF, PGM

O Sistema Municipal de Cidadania Fiscal integrará programas baseados em incentivos positivos 

na relação entre a Fazenda Pública e contribuintes. Destaca-se a publicação da Portaria nº 

48/2022-PGM.G, marco inicial da recepção de propostas de transação de entidades religiosas e 

educacionais. Esforços atuais concentram-se na criação de metodologias de cadastro e classificação 

dos contribuintes, bem como em projeto de sistema para viabilizar os demais tipos de transação.

Junho de 2022Dezembro de 2021

--
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Márcio Adriano de Paula 

Márcio Torres 

Maria Luiza Gedeon

Natália Costa 

Robson Zanovelo

Rosier Batista

Thiago Ermel

Fabrício Reis Marina Medeiros



Assistência e Desenvolvimento Social 
Maira Cavalcanti Rocha 
Márcio Adriano de Paula

Controladoria Geral do Município 
Patricia Ribeiro Pereira 

Renata Figueredo Andrade de Oliveira 

Cultura 
Fernanda Pardini Costa 
Karine Stephanie Alves 

 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

Gabriel de Souza Trovó 
Pedro Paulo Cardoso Barcellos Ferreira 

Direitos Humanos e Cidadania 
André Rondon Mattana 

Maya Isogai 

Educação 
José Roberto de Campos Lima 
Miriã Gomes do Nascimento 

 Esportes e Lazer 
Luan Ferraz Chaves 

Renata Yuri Nakamura Akashi 
 

Fazenda 
Danilo Hatsumura 

Elizete Silva Campos 

Governo Municipal 
Douglas Gualberto Carneiro 

Fábio Mariano Espíndola da Silva 
Gustavo Guimarães de Campos Rabello

Helder Telles Stapait
Marcela Silveira Tullii

Marcelo Narvaes Fiadeiro
Paulo Celso de Carvalho Morais

Roberto Chikusa  

Habitação 
Diego Xavier Leite

Katia Silene Batista dos Santos 

Infraestrutura Urbana e Obras 
Antonia Ribeiro Guglielmi 
Lorena dos Santos Pereira  

REDE DE PLANEJAMENTO
E ENTREGAS PRIORITÁRIAS

Inovação e Tecnologia 
Bruno Martinelli 

Gabriela Santos Neves 

Mobilidade e Trânsito 
Joao Bonett Neto 

Luccas Bernacchio Gissoni 
Luciana Durand Garda  

Pessoa com Deficiência
Alessandro de Aguiar Freitas

Renata Belluzzo Borba  

Procuradoria Geral do Município
Rachel Mendes Freire de Oliveira

Rafael Oliveira Sousa  

Relações Internacionais
Ana Cristina Silveira Teixeira

Wagner Luiz Taques da Rocha  

Saúde 
Antouan Matheus Monteiro Pereira da Silva 

Estevão Nicolau Rabbi dos Santos 
Patrick Rodrigues Andrade  

Segurança Urbana 
Angélica Regina Rocha
Vinícius Felix da Silva  

Subprefeituras 
Camila Cristina Marcos 
Edson Marques Santos 
Márcia Cristina Volpati 

Thais Joyce da Silva Amorim 

 Turismo 
Ana Paula Alves dos Santos 
Victória de Paula Magalhães  

Urbanismo e Licenciamento 
Maria José Gullo 

Francinaldo da Silva Rodrigues 

Verde e Meio Ambiente 
Rodolfo Freire Maiche 

Rodrigo Pimentel Pinto Ravena
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