Audiência Pública

+

Programa de Metas 2021-2024

Divulgação dos Processos
Participativos de Elaboração da Lei
Orçamentária Anual (PLOA) 2022 e do
Plano Plurianual 2022-2025

INSTRUÇÕES

• Adisponibilizada
Audiência Pública está sendo gravada e será
no canal da Prefeitura no
YouTube

AGUARDE
A Audiência já vai começar

• Para
visualizar o(a) intérprete de libras durante
todo o evento, você deverá fixá-lo em sua tela,
clicando sobre a janela dele(a) e escolhendo a
opção "fixar". Atenção: essa opção está
disponível apenas no Microsoft Teams!

• Opalavra
sorteio dos participantes que farão uso da
será realizado ao vivo. Até lá, você

pode se inscrever por meio do link abaixo,
disponibilizado desde o dia 25/03 no site da
Secretaria do Governo Municipal:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretari
as/upload/governo/arquivos/programa_de_meta
s/programa-de-metas-2021-2024/horarios-elinks.pdf

• Orecebimento
chat do evento não será considerado para o
de contribuições
• Faça
contribuições por escrito por meio do
Participe+ até o dia 02/05.

Acesse http://participemais.prefeitura.sp.gov.br/

Ordem do dia
Abertura
1ª parte (15 minutos):

•

Explicação da dinâmica da audiência

2ª Parte (15 minutos):

•

Sorteio e ordenação das falas

3ª Parte (45 a 60 minutos):
Apresentação das metas da versão inicial do Programa de Metas 2021-2024

•

4ª Parte (60 minutos):

•

Abertura para a fala de 20 pessoas previamente inscritas e sorteadas

Encerramento

Combinados
•

Todas as contribuições apresentadas na Audiência serão sistematizadas e respondidas através da plataforma
Participe+. Inscreva-se!;

•
•

A Audiência Pública terá duração total de 2h30;
Duas pessoas da equipe do Programa de Metas serão responsáveis pela mediação e moderação do evento. Em caso

de dúvidas, comunique via chat;

•

As 20 falas abertas da sociedade terão duração máxima de 3 minutos, o microfone será desligado após o
período. Infelizmente, esse é o acordo necessário para que todos (as) possam participar de maneira equânime;

•

Não será tolerado, sob nenhuma circunstância, o constrangimento de participantes neste fórum, nem comentários de

baixo calão ou ofensa. Os participantes que violarem este combinado poderão ter seus microfones desligados.
Prezamos pelo diálogo e escuta ativa de todos(as);

•

A Prefeitura se organizou para promover a melhor experiência a todos os presentes. Pedimos paciência e
compreensão caso algum imprevisto técnico ou tecnológico ocorra durante a Audiência.

Calendário de Audiências Públicas
DATA | HORA

SUBPREFEITURA | TEMÁTICA

DATA | HORA

SUBPREFEITURA | TEMÁTICA

10/04 - 14h00

GERAL

20/04 - 19h30

BUTANTÃ

12/04 - 19h30

LAPA

22/04 - 19h30

CAMPO LIMPO

12/04 - 19h30

SÉ

22/04 - 19h30

M’BOI

13/04 - 19h30

PINHEIROS

23/04 - 19h30

ERMELINO MATARAZZO

13/04 - 19h30

CASA VERDE

23/04 - 19h30

SÃO MIGUEL

14/04 - 19h30

FREGUESIA

24/04 - 10h00

TEMÁTICA 1*

14/04 - 19h30

PERUS

24/04 - 14h00

TEMÁTICA 2*

15/04 - 19h30

PIRITUBA | JARAGUÁ

24/04 - 17h00

TEMÁTICA 3*

15/04 - 19h30

JAÇANÃ

26/04 - 19h30

ITAIM PAULISTA

AUDIÊNCIA TEMÁTICA 2

16/04 - 19h30

SANTANA

26/04 - 19h30

GUAIANASES

16/04 - 19h30

V. MARIA | V. GUILHERME

27/04 - 19h30

MOOCA

SP ÁGIL + SP SEGURA E BEM
CUIDADA

17/04 - 10h00

CAPELA DO SOCORRO

27/04 - 19h30

PENHA

17/04 - 10h00

PARELHEIROS

28/04 - 19h30

VILA PRUDENTE

17/04 - 14h00

CIDADE ADEMAR

28/04 - 19h30

ARICANDUVA

17/04 - 14h00

SANTO AMARO

29/04 - 19h30

SAPOPEMBA

19/04 - 19h30

JABAQUARA

29/04 - 19h30

ITAQUERA

19/04 - 19h30

VILA MARIANA

30/04 - 19h30

SÃO MATEUS

20/04 - 19h30

IPIRANGA

30/04 - 19h30

CIDADE TIRADENTES

AUDIÊNCIA TEMÁTICA 1

SP JUSTA E INCLUSIVA

AUDIÊNCIA TEMÁTICA 3

SP EFICIENTE + SP GLOBAL E
SUSTENTÁVEL + SP INOVADORA
E CRIATIVA

Regionalização
•

Nesta versão inicial do Programa de Metas 2021-2024 foram consideradas as entregas
planejadas para toda a cidade de São Paulo;

•

Após a realização das audiências públicas e a partir das contribuições apresentadas
durante o ciclo participativo, será feito um trabalho interno de revisão, com foco
em detalhar as entregas previstas para cada região do município;

•

A versão final do Programa de Metas 2021-2024 (prevista para junho) contemplará os
esforços de regionalização, detalhando, quando possível, os quantitativos e as principais
entregas previstas para cada Subprefeitura.

Discuta! Participe! Contribua!
Em 2021, em respeito ao Decreto nº 59.574/2020, quatro importantes instrumentos do Planejamento
Municipal serão elaborados de forma colaborativa e participativa com a sociedade:

1.
2.
3.
4.

Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022
Programa de Metas (PdM) 2021 - 2024

Plano Plurianual (PPA) 2022 - 2025
Planos de Ação das Subprefeituras

Para centralizar as discussões, análises e a coleta de propostas sobre as prioridades para a cidade e a
fim de promover a integração entre os instrumentos de planejamento municipal, o processo
de Audiências Públicas será realizado de forma coordenada.

Discuta! Participe! Contribua!
Encaminhe suas propostas!

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

Propostas com horizonte de
curto prazo:

o

PLOA 2022 / Orçamento
Cidadão (incorporação à Lei
Orçamentária do próximo
ano).

Propostas com horizonte de
médio prazo:

o
o

PdM 2021-2024
PPA 2022-2025

AS PROPOSTAS DEVEM SER INSERIDAS NA PLATAFORMA PARTICIPE+
(https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/).

Calendário Orçamento Cidadão 2022
CONSELHOS
PARTICIPATIVOS
MUNICIPAIS

AQUI

VOCÊ
CONTRIBUI!

1

AQUI

VOCÊ
VOTA!

22

3

4

Recebimento
de propostas

Sistematização
das propostas

Priorização
das propostas

Votação
popular

10 abril - 02 maio

03 maio - 07 maio

10 maio - 11 junho

17 junho - 02 julho

23 dias

5 dias

33 dias

5

6

7

16 dias

8

Análise de
viabilidade

Elaboração do
PLOA 2022

Devolutiva

Monitoramento

07 julho - 13 agosto

16 agosto - 22 setembro

01 outubro - 31 outubro

2022

38 dias

46 dias

31 dias

*as datas podem sofrer alterações

Cronograma
Programa de Metas 2021-2024
CRONOGRAMA SINTÉTICO DO CICLO DE ELABORAÇÃO DO PDM 2021-2024

Janeiro

Fevereiro

Trabalho interno do
Governo de estudos e
proposição de ações

Março

Abril

Maio

Junho

Publicação
da versão
inicial do
Programa
de Metas

Ciclo
participativo
e
Audiências
Públicas

Trabalho de
revisão
interno do
Governo

Publicação
da versão
final do
Programa
de Metas

ESTAMOS

AQUI

Cronograma
Plano Plurianual 2022-2025
Cronograma Plano Plurianual 2022-2025

Janeiro

Fevereiro

Março

Trabalho interno às Secretarias de estudos
e proposição de ações

Abril

Ciclo
participativo e
Audiências
Públicas

Maio

Junho

Trabalho
interno às
Secretarias
de revisão

Julho

Agosto

Trabalho
interno à
Prefeitura de
elaboração
do Projeto de
Lei

Setembro

Apresentação
do Projeto de
Lei do PPA à
Câmara
Municipal

Audiência Pública

INSCRIÇÕES
Sorteio
das
falas
ENCERRADAS
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SOBRE O
PROGRAMA

ESTRUTURA DO PROGRAMA

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

EIXOS TEMÁTICOS

I
II

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

III
METAS

IV

INICIATIVAS

LINK PARA BAIXAR O PROGRAMA DE METAS 2021-2024

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

ESTRUTURA DO PROGRAMA

EIXOS TEMÁTICOS

São os vetores de organização do PdM. Os eixos apresentam a visão de cidade para
o quadriênio 2021-2024, com base nos principais desafios enfrentados pela metrópole
hoje.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Onde queremos chegar: é o impacto vislumbrado a partir da implementação das
diferentes metas. Traduzem os propósitos de melhoria da qualidade de vida da
população e de transformação da cidade.

METAS

Como queremos chegar: são os desdobramentos dos Objetivos Estratégicos em
finalidades específicas. Estão diretamente relacionadas às atribuições da Prefeitura e
exprimem entregas e serviços tangíveis à cidade e à população. O indicador
associado a cada meta é o elemento central para medir o avanço e qualidade do
PdM e constitui unidade de medida diretamente correspondente à redação da meta.

INICIATIVAS

O que faremos para chegar: atividades ou projetos que garantam a efetivação das
metas. Devem detalhar as entregas que contribuem diretamente para o cumprimento
das metas estabelecidas.

OS EIXOS TEMÁTICOS DO PROGRAMA DE METAS

SP JUSTA E INCLUSIVA

SP INOVADORA E CRIATIVA

SP SEGURA E BEM CUIDADA

SP GLOBAL E SUSTENTÁVEL

SP ÁGIL

SP EFICIENTE

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE RETOMADA PÓS-PANDEMIA DE COVID 19

Todas as metas que contribuam para a mitigação dos efeitos da
pandemia de covid-19 e/ou para a retomada social e econômica
do Município, distribuídas de maneira transversal pelos seis eixos
norteadores do Programa de Metas 2021-2024, estão
identificadas com o selo ao lado.

Audiência Pública

SORTEIO DAS
Sorteio das falas

FALAS

Funcionamento do sorteio
•
•
•

Somente as pessoas inscritas no formulário online poderão participar do sorteio das falas;
Serão selecionados 20 nomes entre os(as) inscritos(as) para contribuir com fala durante a audiência;
Caso seja sorteado(a), por gentileza, acione o botão "levantar a mão". Isso vai ajudar a equipe a te
localizar na lista de participantes para a liberação de fala;

•
•

Finalizado o tempo de fala, por favor, desligue seu microfone;
Caso a pessoa chamada não responda após três tentativas, a equipe passará para o próximo nome da
lista;

•
•

A lista de nomes sorteados será disponibilizada no chat;
As participações serão iniciadas após a apresentação das metas.

Ferramentas do Teams
•

Para "levantar a mão" ou "habilitar o microfone" durante a audiência, procure pelos seguintes
botões na tela do seu computador ou celular:

Observação: os botões para "levantar a mão" podem variar
de acordo com o aparelho utilizado.
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O PROGRAMA

DE METAS

2021 - 2024

SP JUSTA E INCLUSIVA
Compreende o desenvolvimento de São Paulo pautado,
prioritariamente, no cuidado das pessoas, no investimento para
construção de uma cidade mais equânime e garantidora de
direitos, em que a cidadania ativa e a promoção da igualdade de
oportunidades, com respeito às diferenças, sejam efetivadas.
Busca direcionar o governo para o combate às desigualdades,
tendo foco nos indivíduos e nos núcleos familiares, de modo a
proporcionar, desde o nascimento, a proteção social e o cuidado
integral do Município em todas as fases da vida dos indivíduos.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

01

Atender 1.500.000 pessoas em programas de
transferência de renda e/ou apoio nutricional.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Somatória de pessoas contempladas
pelas seguintes iniciativas:
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Reduzir a pobreza e ampliar o acesso a direitos da
população mais vulnerável da cidade de São Paulo.

INICIATIVAS

A.

I.

Benefícios de transferência
direta e condicionada de
renda;

II.

Cartão Merenda e Programa
Leve Leite;

III.

Cestas básicas ou benefício
em cartão alimentação
disponibilizados às famílias
em situação de
vulnerabilidade social;

IV.

Refeições distribuídas para
pessoas em situação de
vulnerabilidade social e para
a população em situação de
rua (Rede Cozinha Cidadã);

V.

Programa Municipal de
Combate ao Desperdício e à
Perda de Alimentos;

VI.

Famílias beneficiadas por
entidades socioassistenciais
que participam do programa
de doações de alimentos.

Ampliar e aprimorar os programas de transferência de renda e/ou apoio
nutricional.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

02

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

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

A.

Adquirir equipamentos para implantação do prontuário eletrônico;

B.

Implantar infraestrutura de tecnologia da informação nas UBS;

C.

Implantar e monitorar o Prontuário Eletrônico em todas as UBS.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O prontuário eletrônico é um
Histórico Clínico Digital (HCD) do
usuário, ferramenta que permitirá a
interoperabilidade entre os diferentes
equipamentos da Secretaria
Municipal de Saúde.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

03

Implantar 30 novas unidades de saúde.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

A.

Reformar 100 unidades de saúde;

B.

Reequipar 80 unidades de saúde;

C.

Implantar 30 novas unidades de saúde.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

04

Implantar 6 Centros de Referência de Saúde
Bucal.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

A.

Ampliar para 100% das UBS o serviço de oferta de próteses dentárias;

B.

Ampliar o atendimento em saúde bucal com a implantação de centros
odontológicos com horário ampliado;

C.

Ofertar aos profissionais capacitação em prótese odontológica;

D.

Adquirir instrumentos para atendimento das necessidades de próteses;

E.

Implantar 6 Centros de Referência em Saúde Bucal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Centro de Referência é uma
unidade de assistência básica e em
especialidades em saúde bucal.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

05

Cumprir 100% das metas de cobertura
vacinal do Plano Nacional de Imunização,
para crianças e adultos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

- BCG: 90%
- Meningocócica C: 95%
- Pólio: 95%
- Pneumocócica 10V: 95%
- Pentavalente: 95%
- SCR: 95%

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

A.

Sensibilizar profissionais sobre registro adequado de doses aplicadas e
estimular a vacinação oportuna: por meio da avaliação da caderneta de
saúde, visitas domiciliares e visitas às escolas;

B.

b. Promover ações de busca ativa, postos extra-muros, vacinação em
bolsões de suceptíveis;

C.

Aprimorar as condições de conservação e distribuição de imunobiológicos
disponibilizados pelo Ministério da Saúde nas unidades de saúde;

D.

Adquirir tablets e condições de acesso para registro em tempo real das
informações de vacinação.

Atingir a meta de cobertura
vacinal em três das vacinas
propostas, do calendário vacinal
da infância, sendo:

II.

Atingir a meta de cobertura
vacinal em adultos, sendo: 90%
Influenza nos Grupos prioritários
elegíveis para a Campanha, de
acordo com o estabelecido pelo
PNI anualmente.

III.

Atingir a meta das eventuais
Campanhas Vacinais promovidas
pelo PNI, conforme cenário
epidemiológico.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

06

Implantar 6 Centros da Dor.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

A.

Organizar os serviços de referência para atendimento integral às pessoas
com dores crônicas.

São serviços de referência para
atendimento integral às pessoas com
dores crônicas, com a
disponibilização de técnicas como
fisioterapia, acupuntura e as Práticas
Integrativas Complementares (PICs).

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

07

Implantar 6 novos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS).
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

A.

Referenciar o atendimento em saúde mental para 100% das UBS do
Município, ampliando o acolhimento e atenção à saúde da população em
sofrimento psíquico;

B.

Reclassificar 6 CAPS (de CAPS II para CAPS III);

C.

c. Implantar 6 novos CAPS.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

08

Ampliar a cobertura territorial de
atendimento domiciliar em saúde por meio
da contratação de 40 novas equipes.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

A.

Implantar 40 novas equipes da Estratégia Saúde da Família ou equipes de
Atenção Básica equivalentes.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atualmente a Estratégia Saúde da
Família possui 1.547 equipes que
atuam por meio do atendimento
domiciliar, com uma cobertura de
cerca de 70% do território da cidade.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

09

Criar 50.000 vagas em creches.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Criar vagas em creches de acordo com a demanda.

Para manter o atendimento da
demanda por vagas em creche é
necessário compatibilizar a oferta de
vagas com a dinâmica e o fluxo
sazonal da demanda. Nesse sentido,
além de incrementos no
cadastramento, a criação de novas
vagas refletirá a variação na demanda.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

10

Prover 49.000 moradias de interesse social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Revisar os normativos de atendimento provisório e definitivo;

B.

Concluir obras promovidas pelo poder público de moradia para aquisição unidades habitacionais entregues;

C.

Contratar obras promovidas pelo poder público de moradia para aquisição unidades habitacionais contratadas;

D.

Revisar a regulamentação de locação social;

E.

Concluir obras promovidas pelo poder público de moradia para locação
social - unidades habitacionais entregues;

F.

Contratar obras promovidas pelo poder público de moradia para locação
social - unidades habitacionais contratadas.

O indicador considera as unidades
entregues e contratadas por meio dos
programas: Pode Entrar, Operações
Urbanas Consorciadas, Parcerias
Público-Privadas, Minha Casa Minha
Vida, Casa Verde Amarela, Locação
Social, Convênios e outros programas
habitacionais.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

11

Beneficiar 27.000 famílias com urbanização
em assentamentos precários.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Urbanizar assentamentos precários em área fora de manancial;

B.

Urbanizar assentamentos precários em área de manancial sujeita à
regulamentação específica;

C.

Aprimorar o sistema habitacional (HabitaSampa).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A estimativa de famílias beneficiadas
pelas obras de urbanização de
assentamentos precários é calculada
multiplicando-se o total de famílias do
assentamento (descontadas as
remoções necessárias) pelo
percentual do avanço da obra.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

12

Beneficiar 220.000 famílias com
procedimentos de regularização fundiária.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Procedimentos de Regularização Fundiária de
Assentamentos Precários considerados:
●

Classificação em regularização fundiária
de interesse social (REURB-S) ou
regularização de interesse específico
(REURB-E);

●

Definição da Estratégia de Regularização
do núcleo habitacional;

●

Notificações da Regularização Fundiária
Urbana (REURB);

●

Listagem de definição do instrumento
jurídico de cada beneficiário;

●

Emissão de Certidão de Regularização
Fundiária (CRF) e Certidão de
Regularização Fundiária simplificada;

●

Registro junto ao Sistema de Registro de
Imóvel (SRI).

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Beneficiar famílias por procedimentos de regularização fundiária em
assentamentos precários;

B.

Beneficiar famílias por procedimentos de regularização de conjuntos
habitacionais.

Procedimentos de Regularização de Conjuntos
Habitacionais considerados:

●

Regularização das edificações dos
conjuntos habitacionais (Adequações
Físicas/Obras e Aprovação da
Regularização/Emissão do Certificado de
Regularização);

●

Instituição e registro do condomínio dos
conjuntos habitacionais;

●

Comercialização das Unidades
Habitacionais em conjuntos habitacionais
(Emissão de Termos de Quitação,
Comercialização).

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13

Licenciar 300.000 moradias populares.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Implementar sistema eletrônico para unificação dos dados e melhoramento
dos fluxos de processos no âmbito da SMUL, tornando-os mais céleres,
transparentes e simples;

B.

Aprimorar a modalidade auto declaratória para os processos de
licenciamento.

Habitação de Interesse Social (HIS)
atende famílias com renda igual ou
inferior a 6 salários mínimos, sendo
executada diretamente pelo poder
público ou por meio de convênio.
Habitação de Mercado Popular (HMP)
atende famílias com renda igual ou
inferior a 16 salários mínimos, sendo
promovida pela iniciativa privada. O
alvará de aprovação e execução
aprova o projeto e permite que o
proprietário do empreendimento possa
dar início à obra.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

14

Implantar 24 novos serviços de atendimento à
população em situação de rua.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Assegurar o acesso aos serviços de saúde e de proteção social às
pessoas em situação de rua, de forma regionalizada, buscando a
preservação e/ou reconstrução de vínculos comunitários.
INICIATIVAS
A.

Inaugurar a Unidade Móvel do Centro de Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua;

B.

Realizar dois Censos para População em Situação de Rua, sendo um específico para crianças e
adolescentes;

C.

Implantar 9 núcleos de Convivência para Adultos em Situações de Rua nas subprefeituras desprovidas
deste serviço e com maior concentração de população não acolhida;

D.

Implantar 12 Centros de Acolhida e Centros de Acolhida Especiais, reordenando serviços com mais de
200 vagas e respeitando o perfil dos usuários;

E.

Implantar 2 novos equipamentos SIAT (Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica) II, no âmbito do
Programa Redenção;

F.

Implantar 6 equipes de consultório na rua;

G.

Revisar as normas técnicas dos serviços de acolhimento e abordagem;

H.

Informatizar a coleta e o registro de informações dos serviços de abordagem;

I.

Elaborar política municipal para crianças e adolescentes em situação de rua;

J.

Elaborar protocolo municipal de atendimento à população em situação de rua.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Habitação de Interesse Social (HIS)
atende famílias com renda igual ou
inferior a 6 salários mínimos, sendo
executada diretamente pelo poder
público ou por meio de convênio.
Habitação de Mercado Popular (HMP)
atende famílias com renda igual ou
inferior a 16 salários mínimos, sendo
promovida pela iniciativa privada. O
alvará de aprovação e execução
aprova o projeto e permite que o
proprietário do empreendimento possa
dar início à obra.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

15

Implantar 60 serviços de atendimento para a
população idosa.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantir os direitos e assegurar a convivência familiar e comunitária à
população idosa.

INICIATIVAS

A.

Efetuar diagnóstico da rede e da territorialização dos serviços específicos
para população idosa;

B.

Garantir a existência de ao menos um Centro de Convivência do Idoso por
distrito (44 novos serviços);

C.

Garantir a existência de ao menos um Centro Dia do Idoso por
Subprefeitura (16 novos serviços);

D.

Inaugurar Casa Segura e Acessível Itinerante.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As políticas de convivência têm por
objetivo o fortalecimento dos vínculos
sociais, familiares e comunitários,
prevenindo o isolamento. A ampliação
dos serviços como Centros Dia e
Núcleos de Convivência contribuem
para a prevenção de situações de
vulnerabilidade e risco social.
Atualmente, existem 104 Núcleos de
Convivência para Idosos (NCI) e 16
Centros-dia para idosos.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

16

Ampliar em 50% a capacidade de atendimento
em equipamentos exclusivos para mulheres.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Transferir da Administração Direta para a Administração Indireta a gestão de 2
Centros de Referência da Mulher, para ampliar o número de atendimentos;

B.

Transferir da Administração Direta para a Administração Indireta a gestão de 5
Centros de Cidadania da Mulher, para ampliar o número de atendimentos;

C.

Transferir 2 Centros de Acolhimento da Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania (SMDHC) para a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (SMADS), para organizar os atendimentos na rede;

D.

Estabelecer Central de Vagas para os equipamentos de atendimento de mulheres,
para otimizar os atendimentos;

E.

Transferir 15 Centros de Defesa e de Convivência da Mulher de Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social (SMADS) para Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), para organizar os
atendimentos na rede.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 2020, a Prefeitura de São Paulo
realizou 33.212 atendimentos em
Centros de Referência da Mulher
(CRMs), Centros de Cidadania da
Mulher (CCMs), Casa da Mulher
Brasileira, Postos Avançados de
Apoio à Mulher e Centros de Defesa e
de Convivência da Mulher (CDCMs).

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

17

Combater o racismo, por meio da implementação de 8
iniciativas de melhoria no atendimento da população
negra e/ou de promoção da igualdade racial.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS
A.

Certificar 320 iniciativas de empresas, entidades do terceiro setor e órgãos públicos com o Selo Municipal
de Direitos Humanos e Diversidade;

B.

Certificar 80 organizações de direito privado com o Selo de Igualdade Racial;

C.

Instituir e manter o Comitê de Prevenção e Combate ao Racismo Institucional em funcionamento;

D.

Inaugurar o Memorial dos Aflitos, destinado à preservação da memória das pessoas negras que viveram
em São Paulo durante o período da escravidão;

E.

Ofertar capacitação sobre racismo institucional para profissionais de todos os níveis e equipamentos de
saúde da SMS, em cumprimento da Lei 17.406/2020, que institui o Programa Municipal de Saúde Integral
da População Negra;

F.

Implementar a vigilância de gestantes negras de risco e faltosas, realizando busca ativa e monitoramento;

G.

Implantar Centro de Atendimento para Hemoglobinopatias/Anemia Falciforme no Hospital Integrado
Santo Amaro (HISA) como referência para o Município de São Paulo;

H.

Ampliar em 70% a oferta de cursos na temática étnico-racial para educadores da Rede Municipal de
Ensino.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

18

Dobrar o número de beneficiários do
Programa Transcidadania, expandindo o
público-alvo.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Dobrar o número de beneficiários do Programa Transcidadania, expandindo o
público-alvo.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Programa Transcidadania visa
fortalecer as atividades de inclusão
profissional, reintegração social e
resgate da cidadania para a população
de travestis, mulheres transexuais e
homens transexuais em situação de
vulnerabilidade, atendidas pelo Centro
de Cidadania LGBTI da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania (SMDHC). Em dezembro de
2020, o número de beneficiários era de
510, pretende-se chegar em 2024 com
1.020 beneficiários.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

19

Criar o 1º Centro Municipal para Pessoas
com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Criar 1º Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista;

B.

Capacitar e atualizar 500 profissionais sobre a temática do autismo;

C.

Realizar anualmente a Semana Municipal de Conscientização do Autismo;

D.

Adquirir equipamentos de saúde e de educação para o fortalecimento do
atendimento da pessoa com Transtorno do Espectro Autista na rede municipal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Centro Municipal para Pessoas com
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
proporcionará atendimento
multidisciplinar, com profissionais de
diversas áreas que realizam o
processo terapêutico visando a
qualidade de vida e a autonomia das
pessoas diagnosticadas com TEA e
seus familiares.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

20

Alfabetizar as crianças da rede municipal até o
final do 2º ano do Ensino Fundamental,
antecipando em um ano a meta do PNE.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

A.

Realizar Avaliação Diagnóstica, bimestralmente;

B.

Realizar Provinha São Paulo, anualmente;

C.

Prover estagiária(o) em todas as turmas do 1º ano do Ensino Fundamental;

D.

Formar professores e Coordenadores Pedagógicos que atuam no Ciclo de
Alfabetização de 100% das Escolas com Ensino Fundamental I.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Plano Nacional de Educação (PNE)
estabelece em sua meta 5 “alfabetizar
todas as crianças, no máximo, até o
final do 3º (terceiro) ano do Ensino
Fundamental”.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

21

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

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

A.

Realizar a Prova São Paulo, anualmente;

B.

Acompanhar a taxa de reprovação e evasão escolar;

C.

Publicar os resultados da avaliação por unidade escolar;

D.

Implantar Programa de Recuperação das Aprendizagens.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Índice de Desenvolvimento da
Educação Paulistana (IDEP) é
calculado pela Secretaria Municipal de
Educação (SME) a partir dos
resultados das avaliações da Provinha
e Prova São Paulo e dos resultados
das taxas de aprovação. Busca
sintetizar de modo mais realista o
desempenho dos estudantes, além de
fornecer parâmetros para o
planejamento de estratégias
pedagógicas e colaborar para a
melhoria dos níveis de proficiência e
da taxa de aprovação de acordo com a
realidade de cada escola. O indicador
nacional até então utilizado para a
medição da qualidade do ensino
(IDEB) tem metas projetadas até 2021,
não havendo, até o momento,
perspectivas sobre a definição de
metas para os próximos anos.
Somados à necessidade de planejar
melhorias para a educação em médio
e longo prazo, os resultados do IDEP
abarcam fatores não compreendidos
pelo IDEB, como o componente
curricular de Ciências Naturais, a
complexidade da gestão escolar e as
características socioeconômicas dos
estudantes.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

22

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

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

A.

Realizar a Prova São Paulo, anualmente;

B.

Acompanhar a taxa de reprovação e evasão escolar;

C.

Publicar os resultados da avaliação por unidade escolar;

D.

Implantar Programa de Recuperação das Aprendizagens.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Índice de Desenvolvimento da
Educação Paulistana (IDEP) é
calculado pela Secretaria Municipal de
Educação (SME) a partir dos
resultados das avaliações da Provinha
e Prova São Paulo e dos resultados
das taxas de aprovação. Busca
sintetizar de modo mais realista o
desempenho dos estudantes, além de
fornecer parâmetros para o
planejamento de estratégias
pedagógicas e colaborar para a
melhoria dos níveis de proficiência e
da taxa de aprovação de acordo com a
realidade de cada escola. O indicador
nacional até então utilizado para a
medição da qualidade do ensino
(IDEB) tem metas projetadas até 2021,
não havendo, até o momento,
perspectivas sobre a definição de
metas para os próximos anos.
Somados à necessidade de planejar
melhorias para a educação em médio
e longo prazo, os resultados do IDEP
abarcam fatores não compreendidos
pelo IDEB, como o componente
curricular de Ciências Naturais, a
complexidade da gestão escolar e as
características socioeconômicas dos
estudantes.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

23

Implantar 12 novos CEUs.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

A.

Implantar 12 novos CEUs;

B.

Reformar ou adequar 46 CEUs.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

24

Inaugurar 45 novas unidades escolares.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

A.

Construir 45 novas unidades escolares;

B.

Reformar, ampliar ou adequar 1.915 unidades escolares.

O Plano Nacional de Educação (PNE)
estabelece em sua meta 5 “alfabetizar
todas as crianças, no máximo, até o
final do 3º (terceiro) ano do Ensino
Fundamental”.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

25

Ofertar cursos de idiomas para os estudantes
da Rede Municipal em todos os CEUs.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

A.

Publicar normativo instituindo os Centros de Idiomas;

B.

Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da Rede Municipal em todos os
CEUs.

SP JUSTA E INCLUSIVA

M E T A

26

Implantar, ao menos, 6 Polos de Esportes para
atletas de alto rendimento nos equipamentos
esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Democratizar o acesso a políticas públicas de esporte e lazer por meio
da manutenção e ampliação de programas e equipamentos esportivos
na cidade.
INICIATIVAS

A.

Adequar estruturas existentes para implantar 6 Polos Regionais de Esportes para
atletas de alto rendimento;

B.

Conceder de bolsa municipal para até 150 atletas do COTP (Centro Olímpico de
Treinamento e Pesquisa) e atletas paralímpicos;

C.

Implantar mais 4 modalidades olímpicas do COTP;

D.

Estruturar equipes para competições locais, regionais, nacionais e mundiais.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os polos podem ser implantados sob
duas tipificações:
I.

prática esportiva social;

II.

especializado em modalidades
olímpicas / paralímpicas.

SP SEGURA E
BEM CUIDADA
Tem como premissa o entendimento de que a cidade é o
primeiro espaço de pertencimento das pessoas que nascem
e/ou escolhem São Paulo para viver. Busca a construção de
uma cidade acolhedora de tal forma que as cidadãs e cidadãos
“sintam-se em casa” em todos os espaços públicos que
ocuparem e compartilharem; segura na preservação física e
material das pessoas; amigável nos territórios e próxima na
prestação de serviços.

SP SEGURA E BEM CUIDADA

M E T A

27

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

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

A.

Ampliar a presença de policiamento GCM na Cidade de São Paulo até 2024;

B.

Recompor o efetivo da Guarda Civil Metropolitana;

C.

Modernizar a frota de viaturas da SMSU.

SP SEGURA E BEM CUIDADA

M E T A

28

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

A.

Licitar "nuvem" pública para armazenamento de imagens de câmeras de vigilância
digitais;

B.

Implantar Sistema de Informações em Segurança Urbana.

SP SEGURA E BEM CUIDADA

M E T A

29

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

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

A.

Criar Cadastro Municipal Unificado de Vítimas de Violência na Cidade de São
Paulo;

B.

Capacitar guardas civis metropolitanos para a atuação operacional em proteção a
pessoas em situação de vulnerabilidade;

C.

Ampliar a carga horária mínima de conteúdos de políticas públicas de Direitos
Humanos na formação inicial para guardas civis metropolitanos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Programa Guardiã Maria da Penha (PGMP) é uma iniciativa
da Prefeitura de São Paulo, por meio da Guarda Civil
Metropolitana, voltada a garantir a efetividade das medidas
protetivas concedidas pela Justiça a mulheres vítimas de
violência doméstica (seja física, sexual, psicológica,
patrimonial ou moral), sob respaldo da Lei Maria da Penha (Lei
federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006).
Criado pelo Decreto nº 55.089, de 8 de maio de 2014, e
institucionalizado como política pública municipal pela Lei nº
16.165, de 13 de abril de 2018, o PGMP é operacionalizado
como uma parceria entre a Secretaria Municipal de Segurança
Urbana - SMSU, órgão gestor da Guarda Civil Metropolitana GCM, que executa as ações do programa; a Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, que,
através de sua Coordenação de Políticas para as Mulheres,
coordena a rede de serviços e equipamentos municipais de
acolhimento da mulher vítima de violência; e o Ministério
Público do Estado de São Paulo - MPSP, através de seu Grupo
de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica
(GEVID), que gerencia a demanda de mulheres atendidas pelo
programa.
A GCM, por meio da Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações
Sociais - IDMAS, provê proteção policial qualificada às
mulheres inscritas no PGMP, por meio de:
●

acolhimento humanizado;

●

encaminhamento a outros programa municipais
de proteção e assistência;

●

visitas domiciliares regulares;

●

monitoramento do cumprimento das ordens
judiciais impostas ao agressor, como
afastamento do lar, proibição de contato com a
vítima, etc.;

●

atendimento emergencial, por meio de
aplicativo de smartphone que funciona como
“botão do pânico”, acionado pela vítima caso o
agressor viole as medidas restritivas

SP SEGURA E BEM CUIDADA

M E T A
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30

Construir 14 novos piscinões.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ampliar a resiliência da cidade às chuvas, reduzindo as áreas
inundáveis e os prejuízos causados à população.

INICIATIVAS

A.

Construir 14 novos piscinões;

B.

Realizar obras de macrodrenagem na bacia dos córregos;

C.

Ampliar a rede de postos telemétricos nos reservatórios e corpos d'água,
aprimorando o uso de tecnologia no combate às enchentes;

D.

Retirar 820.000 toneladas de detritos dos piscinões;

E.

Realizar manutenção de 114.000 metros de extensão de galerias;

F.

Manter 40 equipamentos de hidrojato para a limpeza de galerias e atendimentos
emergenciais nos pontos de alagamento;

G.

Reformar 770.000 metros de guias e sarjetas.

A implantação de infraestrutura de
macrodrenagem (como os piscinões) e
realização de outras obras de
macrodrenagem objetiva a redução de
áreas inundáveis da cidade e a
diminuição dos prejuízos causados à
população por enchentes. Espera-se
que, até 2024, as áreas inundáveis
sejam reduzidas em cerca de 4,5%.

SP SEGURA E BEM CUIDADA

M E T A

31

Limpar 8.200.000 metros de extensão de
córregos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ampliar a resiliência da cidade às chuvas, reduzindo as áreas
inundáveis e os prejuízos causados à população.

INICIATIVAS

A.

Limpar 8.200.000 metros de extensão de córregos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os córregos necessitam de limpeza
periódica para evitar obstruções ao
longo da sua extensão que possam
prejudicar a canalização da água da
chuva, provocando enchentes.

SP SEGURA E BEM CUIDADA

M E T A

32

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

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

INICIATIVAS

A.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As ações de recapeamento na cidade
de São Paulo utilizam sistemas
digitais capazes de monitorar a
qualidade das vias e identificar o
serviço necessário a ser realizado, de
acordo com o desgaste do asfalto. O
recapeamento é o serviço de remoção
do asfalto antigo na rua e aplicação de
nova camada de asfalto em seu lugar,
garantindo a qualidade da via e
aumentando a vida útil da estrutura.
Onde houver necessidade também é
realizada reforma de guias e sarjetas.
A micro pavimentação ocorre quando
não há um desgaste extremo da via,
sendo realizada a restauração
(chamada micro fresagem) da camada
mais superficial do asfalto,
recuperando a alinhando a
pavimentação da mesma. O pavimento
rígido, por sua vez, consiste de piso
de placas de concreto, sendo utilizado
principalmente em túneis e ruas da
região central de grande circulação.
Sua manutenção é mais complexa e
específica, diferindo do recapeamento
e tapa buraco tradicional, realizados
em vias de asfalto.

SP SEGURA E BEM CUIDADA

M E T A

33

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

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

INICIATIVAS

A.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O serviço de tapa buraco é realizado
com a remoção do asfalto velho de
toda a área ao redor do buraco,
preenchendo-se então o local com
asfalto novo. Esse serviço é medido
por meio do tempo médio de
atendimento (TMA) que afere em
quanto tempo, em média, a Prefeitura
realizou o serviço requerido, e devido
à sazonalidade dos serviços de
zeladoria da cidade, o indicador será
apurado a partir da média anual do
tempo de atendimento.
O TMA será contabilizado
considerando a média de dias
transcorridos, desde a solicitação, de
todos os pedidos concluídos nos 12
meses anteriores ao mês de
referência. Nesse indicador, não são
contabilizadas a manutenção de
buracos abertos por concessionárias.
O TMA de março de 2021 é de 20 dias.

SP SEGURA E BEM CUIDADA

M E T A

34

Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem
asfalto.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A pavimentação de ruas de terra
regulares (oficiais) é realizada com
uso de pedra britada ou resíduos da
demolição de obras, seguida pela
aplicação de camada de asfalto,
conforme normas técnicas que
regulam a pavimentação de ruas.
Quando esses elementos ainda não
existem na rua, a pavimentação
também inclui a construção de guia,
sarjeta, boca de lobo e galeria para
drenagem de água das chuvas.

SP SEGURA E BEM CUIDADA

M E T A

35

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

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

INICIATIVAS

A.

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

B.

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

C.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Uma “unidade estrutural” é uma
estrutura independente, do ponto de
vista da engenharia. Assim, um único
viaduto, por exemplo, pode ser
constituído de duas unidades
estruturais: uma ponte no sentido
centro-bairro, estruturalmente
segregada de outra ponte no sentido
bairro-centro.

SP SEGURA E BEM CUIDADA

M E T A

36

Ampliar a iluminação pública utilizando lâmpadas
LED em 300.000 pontos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Instalar 30.000 novas luminárias utilizando lâmpadas LED;

B.

Substituir 270.000 lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas LED.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A substituição é realizada em pontos
de iluminação que possuem lâmpadas
de baixo potencial (vapor de mercúrio
ou vapor de sódio). A instalação de
novos pontos de iluminação, por sua
vez, é realizada com base na demanda
regional a ser levantada, priorizando
áreas mais sensíveis.
Em ambos os casos serão utilizadas
lâmpadas LED, de luz branca, que
promovem um aumento da
luminosidade, possuem vida útil de 12
anos e consomem aproximadamente
50% da energia elétrica comparada a
uma lâmpada de sódio.

SP ÁGIL
Propõe medidas de aprimoramento do espaço viário urbano
para a melhoria das condições de deslocamento da população,

de forma que o uso dos diferentes modais seja acessível,
confortável e seguro. A heterogeneidade dos territórios da
cidade impõe o desafio de construir soluções inovadoras e
inteligentes, adequadas às diferentes condicionantes regionais,
e que permitam tanto a chegada nos diferentes destinos com

eficiência, como a fruição e o convívio coletivo nos seus
espaços públicos.

SP ÁGIL

M E T A

37

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

Atingir grau de excelência em segurança viária, com foco na diminuição
do número de acidentes e de vítimas fatais no trânsito.

INICIATIVAS
A.

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

B.

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

C.

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

D.

Garantir que 100% dos ônibus do sistema de transporte público municipal tenham adesivos indicando locais de pouca visibilidade (pontos
cegos) para o condutor;

E.

Intensificar a fiscalização eletrônica;

F.

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

G.

Ampliar o serviço DSV Digital da Prefeitura, permitindo a solicitação de recursos de multas de trânsito em segunda instância (recursos à JARI),
com vistas à redução do tempo transcorrido entre a prática da infração e a aplicação das penalidades de trânsito;

H.

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

I.

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

J.

Implantar 2.800 novas faixas de travessia para pedestres;

K.

Enviar mensagens educativas quanto aos efeitos do excesso de velocidade aos motoristas que respeitam a velocidade regulamentada apenas
nas proximidades dos equipamentos de fiscalização eletrônica;

L.

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

M.

Implementar programa de segurança que envolva ações concomitantes de aumento do tempo de travessia para os pedestres nos semáforos e
intensificação da fiscalização de trânsito em 32 vias;

N.

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

O.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em dezembro de 2020, o valor do
índice era de 6 por 100 mil
habitantes.

SP ÁGIL

M E T A

38

Realizar a manutenção de 1.500.000 metros
quadrados de calçadas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Plano Emergencial de Calçadas
(PEC - Decreto nº 58.845/2019), define
as principais rotas a serem
recuperadas pelo Município, com
destaque para pontos públicos e
privados de maior circulação de
pedestres, próximos a comércios,
locais de geração de emprego e de
escolas e hospitais, além da
integração com serviços de
transporte público em todas as
regiões da cidade. Os critérios
utilizados para escolha das calçadas
levaram em consideração as
denúncias no SP156, densidade de
viagens a pé e atendimento a
equipamentos públicos.
A construção ou reforma das
calçadas que fazem parte das rotas
atende às especificações definidas
pelo Decreto nº 59.671/2020,
garantindo acessibilidade e
segurança nas áreas de passeio.

SP ÁGIL

M E T A

39

Implantar 9 projetos de redesenho urbano para pedestres,
com vistas à melhoria da caminhabilidade e segurança, em
especial, das pessoas com deficiência, idosos e crianças.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Estão previstos três tipos de projetos de
redesenho urbano para pedestres:

OBJETIVO ESTRATÉGICO

●

As Rotas Escolares constituem
intervenções urbanas com foco na
proteção de crianças em idade
escolar, por meio de ações de
moderação de tráfego, instalação
de travessias para pedestres e
adequações em calçadas que
melhorem a experiência das
crianças e cuidadores no trajeto
casa-escola;

●

As Ruas Completas, por sua vez,
são projetos urbanísticos
completos, com o objetivo de
democratizar o uso do espaço
urbano por todos os modos de
transporte ativos e coletivos (em
especial a pé, por bicicleta e por
transporte público) e respeitando
as vocações de cada região objeto
das intervenções;

●

As Rotas Acessíveis, por fim,
abrangem requalificações de
calçadas, instalação de pisos
táteis, adequações de
acessibilidade nas travessias,
instalação de botoeiras sonoras
nos semáforos, entre outras
intervenções que facilitem o
acesso por pessoas com
deficiência ou mobilidade
reduzida.

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

INICIATIVAS

A.

Implantar 2 projetos de Rotas Escolares;

B.

Implantar 2 projetos de Ruas Completas;

C.

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

SP ÁGIL

M E T A
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

40

Implantar 6 Territórios CEU.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Instituir mecanismo de participação em cada Território;

B.

Elaborar Plano de intervenção urbano e integração dos serviços públicos;

C.

Implementar o Plano (elaboração dos projetos específicos, realização de
obras e instalação de equipamentos, implementação das ações de
integração de políticas públicas);

D.

Realizar o monitoramento de indicadores de forma permanente.

A criação dos Territórios CEU
consiste na elaboração e
implementação de planos de
intervenção urbana de maneira
participativa com a comunidade do
entorno dos Centros Educacionais
Unificados, tendo estes como
unidade nuclear do desenvolvimento
local.
Cada plano de intervenção poderá
contemplar as seguintes ações de
acordo com a realidade do local: i)
obras de alargamento de calçadas,
acalmamento de tráfego e melhorias
de iluminação; ii) Implantação de
mobiliário urbano e ampliação da
oferta de espaços lúdicos, em
especial para a Primeira Infância; iii)
redesenho urbano para melhoria das
condições de convívio e lazer,
integração de áreas verdes e
recuperação de espaços
degradados; iv) melhorias de micro
drenagem de águas pluviais; v)
ações de integração das políticas
públicas no território.

SP ÁGIL

M E T A

41

Implantar 300 quilômetros de estruturas
cicloviárias.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Implantar 300 quilômetros de estruturas cicloviárias

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A expansão da malha cicloviária
ocorrerá principalmente pela
implantação de ciclovias e
ciclofaixas, No entanto, a alternativa
das ciclorrotas também será
considerada, especialmente em
locais incompatíveis com os outros
tipos de estrutura, de modo a
possibilitar maior acesso,
conectividade e facilidade de uso da
rede.

SP ÁGIL

M E T A

42

Implantar o Aquático - Sistema de Transporte
Público Hidroviário, na represa Billings.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Conduzir estudos econômico-financeiros de viabilidade do modelo.

B.

Conduzir estudos técnicos de navegabilidade da represa e definir os modelos de
embarcação mais adequados.

C.

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

D.

Obter as licenças ambientais necessárias.

E.

Executar as compensações ambientais necessárias.

F.

Construir viário de acesso e corredores de ônibus para conectividade do transporte
hidroviário à rede de transporte público por ônibus.

G.

Construir atracadouros integrados a terminais de ônibus para embarque e desembarque na
rede de transporte público hidroviário.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Aquático será um sistema de
transporte público por embarcações
na represa Billings, integrado ao
Bilhete Único. Associa-se à
construção de atracadouros
integrados a terminais de ônibus,
viário de acesso e corredores de
ônibus para conectividade à rede de
transporte público.

SP ÁGIL

M E T A
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

43

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Elaborar projetos executivos e demais estudos.

B.

Desapropriar terrenos particulares.

C.

Executar as obras.

BRT (Bus Rapid Transit, ou Ônibus
de Trânsito Rápido) é um corredor de
ônibus de alta capacidade que
proporciona serviço de transporte
eficiente, seguro e confortável. O
sistema opera de forma frequente,
utilizando pistas exclusivas. O
pagamento da tarifa é feito fora dos
ônibus, em plataformas de embarque
que ficam no mesmo nível dos
veículos e são dispostas de maneira
alinhada com o eixo central do
corredor.

SP ÁGIL

M E T A

44

Implantar 40 quilômetros de novos
corredores de ônibus.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Corredor Itaquera - Líder.;

B.

Corredor Celso Garcia;

C.

Corredor Itaim - São Mateus;

D.

Corredor Miguel Yunes;

E.

Corredor Nossa Senhora do Sabará.

SP ÁGIL

M E T A
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

45

Implantar 4 novos terminais de ônibus.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Terminal Jardim Miriam;

B.

Novo Terminal São Mateus;

C.

Novo Terminal Itaquera;

D.

Terminal Itaim.

Além dos terminais contabilizados
para esta meta, há outros previstos
na meta de implantação do Aquático
- Sistema de Transporte Hidroviário
na represa Billings.

SP ÁGIL

M E T A

46

Implantar 50 quilômetros de faixas
exclusivas de ônibus.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Implantar 50 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus.

SP ÁGIL

M E T A

47

Aumentar em 420 quilômetros a extensão de vias
atendidas pelo Sistema Municipal de Ônibus.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Aumentar em 420 quilômetros a extensão de vias atendidas pelo sistema
de transporte público municipal por ônibus.

SP ÁGIL

M E T A

48

Garantir que 100% dos ônibus da frota operacional estejam
equipados com ar-condicionado, acesso à internet sem fio e
tomadas USB para recarga de dispositivos móveis.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

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

SP INOVADORA E CRIATIVA
Reconhece o investimento na inclusão produtiva, no empreendedorismo e na
geração de emprego e renda, como investimento direto nas pessoas e como
meio de fortalecimento da autonomia dos indivíduos. Reconhece, também,
seu potencial na transformação da cidade, no desenvolvimento de novas
economias, de novos centros de negócios e na construção de um modelo
econômico mais criativo, inovador e inclusivo, que promova a expansão do

potencial pessoal e profissional do cidadão, que estimule talentos,
desenvolva habilidades e acolha as diferenças.

SP INOVADORA E CRIATIVA

M E T A

49

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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Contratar artistas para realização dos novos grafites em muros e empenas
da cidade por meio do Projeto Museu de Arte de Rua (MAR);

B.

Publicar os novos painéis na Plataforma MAR 360º, site que permite a
visualização online de todos os grafites que integram o Projeto Museu de
Arte de Rua (MAR).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Museu de Arte de Rua conta hoje
com 119 grafites, realizados entre 2017
e 2020. O projeto está presente nas
cinco macrorregiões de São Paulo e
com a contratação de novos artistas
poderá ser ainda mais difundido nas
ruas da Capital.

SP INOVADORA E CRIATIVA

M E T A

50

Implantar 9 Centros de Referência do Novo
Modernismo.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Implantar 9 Centros de Referência do Novo Modernismo.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os Centros de Referência do Novo
Modernismo serão implantados em 9
bibliotecas do Sistema Municipal de
Bibliotecas. O intuito é atribuir maior
destaque ao acervo referente à
periferia e suas manifestações e
expressões artístico-culturais,
adquirindo livros e reformando
mobiliários para melhor
aproveitamento dos espaços.

SP INOVADORA E CRIATIVA

M E T A
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

51

Implantar 10 salas de cinema nos CEUs.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Implantar 10 salas de cinema nos CEUs;

Trata-se de uma ação do Circuito
SPcine, cujo objetivo é levar a
experiência do cinema a todas as
regiões da capital paulista. Hoje o
Município conta com 20 salas SPcine
(das quais 15 funcionam em CEUs),
distribuídas por 17 Subprefeituras. A
expansão da iniciativa permitirá que o
Circuito conte com um total de 30
unidades, instaladas prioritariamente
em regiões com baixa oferta de
equipamentos culturais,
especialmente aqueles distantes das
salas de cinema comerciais.

SP INOVADORA E CRIATIVA

M E T A

52

Inaugurar a Casa de Cultura
Cidade Ademar.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Inaugurar a Casa de Cultura de Cidade Ademar.

SP INOVADORA E CRIATIVA

M E T A

53

Implantar 4 Estúdios Criativos da Juventude
– Rede Daora.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Selecionar quatro áreas para implantar os 4 Estúdios Criativos da
Juventude;

B.

Elaborar projeto básico;

C.

Reformar e adaptar os espaços para implantar a Rede;

D.

Selecionar os cursos e atividades que serão desenvolvidas.

SP INOVADORA E CRIATIVA

M E T A
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

54

Implantar 4 Distritos Criativos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Implantar 4 Distritos Criativos.

Em parceria entre SMDET, SGM,
SMUL, SMC serão escolhidos
territórios com potencial para se
tornarem “polos de economia
criativa”, e instalados espaços de uso
múltiplo para fomento do tema. Serão
ofertados programas de formação e
capacitação profissional que
potencializem as juventudes
vinculadas aos respectivos distritos e
será viabilizada a instalação de
atividades do setor privado e do
terceiro setor nos espaços. A proposta
é que um dos seis Distritos Criativos
previstos seja implantado no Centro,
região que já apresenta um conjunto
de iniciativas de diferentes órgãos da
Prefeitura, do setor privado e terceiro
setor, com potencial para serem
alavancadas por meio de ações
integradas de gestão, sinalização e
divulgação.

SP INOVADORA E CRIATIVA

M E T A

55

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Somatória do número de atendimentos
realizados:
I.

encaminhamentos para vagas
de emprego;

II.

inserção em vagas de
emprego;

III.

número de inscritos nos cursos,
qualificações e capacitações
para o mundo do trabalho,
presencial ou à distância;

IV.

número de beneficiários
inseridos no Programa
Operação Trabalho - POT;

V.

número de beneficiários
inseridos no Programa Bolsa
Trabalho - BT;

VI.

número de mulheres atendidas
no programa Tem Saída.

INICIATIVAS

A.

Intermediação de mão de obra;

B.

Cursos de qualificação profissional;

C.

Programa Operação Trabalho;

D.

Programa Bolsa Trabalho;

E.

Programa Tem Saída;

F.

Criação e implementação do SP+Tech, programa de qualificação
profissional voltado às atividades do setor de tecnologia da informação;

G.

Realizar 8 edições do Contrata SP - Pessoa com Deficiência.

SP INOVADORA E CRIATIVA

M E T A

56

Realizar 600.000 atendimentos de apoio ao
empreendedor.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Realizar atendimentos a microempreendedores individuais (MEI);

B.

Realizar capacitações a empreendedores;

C.

Realizar atendimentos ligados a microcrédito a empreendedores;

D.

Manutenção de 10 Teias;

E.

Implantar 10 novos Teias;

F.

Implantar duas lojas sociais para artesãs e artesãos no Município;

G.

Programa Mãos e Mentes Paulistanas;

H.

Implementar o Programa SP Coopera.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Somatória do número de atendimentos
de apoio ao empreendedor realizados:
I.

MEI: formalização, alteração de
dados cadastrais,
cancelamento, emissão de
documentos e orientações;

II.

análise e concessão de
microcrédito;

III.

inscrições nos programas de
capacitação voltados ao
empreendedorismo (Fábrica de
Negócios, Mais Mulheres,
mentorias do VAI TEC);

IV.

atendimentos aos artesãos e
artesãs no Programa Mãos e
Mentes Paulistanas;

V.

atendimentos a cooperados e
pré-cooperados (assessoria
técnica, contábil e jurídica);

VI.

Atendimentos realizados nos
espaços de coworking Teias.

SP INOVADORA E CRIATIVA

M E T A

57

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

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

INICIATIVAS

A.

Realizar diagnóstico e elaborar plano de revisão e expansão do Programa
WiFi Livre SP;

B.

Unificar e definir padrões mínimos para as iniciativas de Wi-Fi Público das
Secretarias;

C.

Sinalizar com placas indicativas todas as localidades do Programa Wi-Fi
Livre SP;

D.

Estruturar e realizar ações de divulgação para expandir o número de
usuários do Programa Wi-fi Livre SP.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A expansão dos pontos de acesso
wireless tem como objetivo levar
internet gratuita e de qualidade à
população de São Paulo, fomentando
a inclusão digital e a apropriação do
espaço público. Os pontos serão
implantados em equipamentos e
serviços públicos municipais,
incluindo os ônibus. Está disponível
atualmente em 1.088 pontos do
Programa Wi-Fi Livre SP, além de
4.551 ônibus.

SP INOVADORA E CRIATIVA

M E T A

58

Capacitar 300.000 cidadãos em cursos
voltados à inclusão digital.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Publicar anualmente número de acessos aos Telecentros.

B.

Modernizar os Telecentros;

C.

Adquirir 100 Kits Multimídia para ofertar capacitações a 300 mil usuários
dos Telecentros.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A cidade de São Paulo possui
desigualdades de acesso digital
bastante acentuadas, com
concentração nas periferias do
Município, conforme apontado no
estudo “Desigualdades Digitais no
Espaço Urbano: Um estudo sobre o
acesso e uso da Internet na cidade de
São Paulo” do Centro Regional de
Estudos para o Desenvolvimento da
Sociedade da Informação (Cetic.br) do
Núcleo de Informação e Coordenação
do Ponto BR (NIC.br), lançado no final
de 2019. Como política pública de
inclusão digital, os Telecentros
possuem papel fundamental no
Município, não só diminuindo as
desigualdades de acesso às
ferramentas digitais, mas também
promovendo o letramento digital de
cidadãs e cidadãos por meio de
atividades educativas e formativas.

SP INOVADORA E CRIATIVA

M E T A

59

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

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.
INICIATIVAS

A.

Publicar o Plano Municipal de Agroecologia e Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário – PMADRSS;

B.

Beneficiar produtores rurais com assistência técnica;

C.

Reativar e readequar 5 Escolas Estufas;

D.

Qualificar beneficiários do Projeto POT Hortas e Viveiros da Comunidade;

E.

Realizar capacitações em temáticas relacionadas a economia verde, como
Hortas urbanas, agroecologia, desenvolvimento rural e estufas (Programa
Green Sampa).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Somatória de hortas que contêm com,
pelo menos, uma das seguintes ações:
I.

Beneficiários do Programa
Operação Trabalho (POT)
Hortas e Viveiros da
Comunidade;

II.

Sementes ou insumos
provenientes das escolas
estufa;

III.

Produtores capacitados por
programas da PMSP ou
passado por mentoria
relacionada à economia verde
e tecnologias ambientais;

IV.

Produtores beneficiados por
assistência técnica.

SP GLOBAL
E SUSTENTÁVEL
Busca a criação de uma identidade global para a cidade enquanto
ator ativo e comprometido com a preservação da Mata Atlântica e
o desenvolvimento sustentável, por meio de ações práticas para a
desaceleração das mudanças climáticas, como a redução da
emissão de poluentes, a valorização de cadeias sustentáveis de

produção e consumo e o firmamento de compromissos
internacionais para a construção de um futuro próspero e saudável
para as próximas gerações.

SP GLOBAL E SUSTENTÁVEL

M E T A
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

60

Implantar 8 novos parques municipais.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Implantar 8 novos parques municipais;

B.

Criar os Conselhos Gestores dos novos parques durante sua fase de
implantação;

C.

Elaborar os Planos de Gestão dos novos parques.

Considera-se um parque como
implantado quando finalizadas as
obras e medidas que permitam seu
acesso pelo público. Quando se tratar
de parque com futuras ampliações
previstas, será considerado
implantado quando ao menos uma
parcela de sua área estiver aberta ao
público.

SP GLOBAL E SUSTENTÁVEL

M E T A

61

Implantar 2 Unidades de Conservação.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Implantar 2 Unidades de Conservação;

B.

Abrir em tempo integral 5 parques naturais (Unidades de Conservação);

C.

Revisar e/ou elaborar os Planos de Manejo das Unidades de Conservação.

SP GLOBAL E SUSTENTÁVEL

M E T A
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

62

Plantar 180.000 novas árvores no Município.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Plantar 180.000 novas árvores no Município.

B.

Criar o Sistema de Gestão da Arborização;

C.

Elaborar e disponibilizar o inventário arbóreo do Município;

D.

Criar o Portal da Arborização e desenvolver seu aplicativo, aberto para consulta e registro de
ações da população;

E.

Elaborar e divulgar o relatório anual de gestão da arborização;

F.

Implantar 4 viveiros estacionais descentralizados para recebimento de mudas;

G.

Cultivar 6 espécies nativas da Mata Atlântica em extinção;

H.

Podar 550.000 árvores na cidade;

I.

Enviar à Câmara Municipal o Projeto de Lei de Manejo Arbóreo visando a atualização e
adequação da legislação.

Serão contabilizados apenas os
plantios de incremento e advindos da
campanha de arborização. Não serão
contabilizados para a meta os plantios
compensatórios.

SP GLOBAL E SUSTENTÁVEL

M E T A

63

Implantar novo Hospital Veterinário.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Implantar um novo hospital veterinário municipal.

SP GLOBAL E SUSTENTÁVEL

M E T A

64

Garantir o atendimento, a soltura e/ou a destinação
adequada de todos os animais silvestres apreendidos, na
cidade de São Paulo, pelos órgãos de defesa ambiental.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Dar continuidade ao atendimento dos animais silvestres;

B.

Realizar inventários de monitoramentos da fauna silvestre;

C.

Desenvolver Manual Técnico da Cidade Amiga da Fauna;

D.

Publicar anualmente lista de fauna da cidade.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

São atendidos no Centro de Manejo e
Conservação de Animais Silvestres
(CeMaCAs), da Divisão da Fauna
Silvestre, animais feridos resgatados
por munícipes ou instituições, animais
órfãos ou oriundos de ações policiais
de combate ao tráfico ou posse
irregular, com o objetivo primordial de
devolução do animal silvestre à vida
livre. As atividades envolvem o
atendimento veterinário com suporte
laboratorial e, após a alta clínica, o
encaminhamento para a reabilitação
física e de comportamentos
específicos de cada espécie, para
então serem destinados para soltura
dentro do Estado ou repatriados aos
seus Estados de origem.

SP GLOBAL E SUSTENTÁVEL

M E T A

65

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Realizar a fiscalização integrada das áreas verdes para estancar novas
ocupações irregulares e preservar faixa mínima entre as ocupações
irregulares e a linha d´água dos mananciais (parques lineares);

B.

Implementar programas de saneamento (redes de água de coleta) e
tratamento de cargas difusas;

C.

Realizar serviços de drenagem de águas pluviais e de córregos;

D.

Identificar e monitorar as microbacias que alimentam o Sistema
Guarapiranga, em especial os casos críticos;

SP GLOBAL E SUSTENTÁVEL

M E T A

66

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As metas individuais para redução de
emissão de poluentes e gases de
efeito estufa pela frota de ônibus do
transporte são fixadas pela Lei
Municipal nº 14.933/2009 e referem-se
a três principais itens, cujo valor base
e meta de redução são os seguintes
(considerando dezembro/2020):
●

Óxidos de nitrogênio: 3.826
toneladas, reduzir em 22%.

●

Material particulado: 43.86
toneladas, reduzir em 31,5%.

●

Dióxido de carbono: 1.089.868
toneladas, reduzir em 10,5%.

INICIATIVAS

A.

Reduzir em 22% a emissão estimada de óxidos de nitrogênio pelo sistema
de transporte público municipal;

B.

Reduzir em 31,5% a emissão estimada de material particulado pelo
sistema de transporte público municipal;

C.

Reduzir em 10,5% a emissão estimada de dióxido de carbono pelo sistema
de transporte público municipal;

D.

Publicar 3 versões do inventário de emissões e remoções antrópicas de
gases de efeito estufa;

E.

Publicar relatórios técnicos anuais sobre a implementação do Plano de
Ação Climática de São Paulo (PlanClima-SP);

SP GLOBAL E SUSTENTÁVEL

M E T A

67

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer a cadeia de gestão de resíduos sólidos e logística reversa.

INICIATIVAS

A.

Implantar 40 novos Ecopontos;

B.

Permitir o recolhimento de 4 outros tipos de resíduos na rede de Ecopontos;

C.

Implementar Ecopontos Móveis de grande e pequeno porte;

D.

Eliminar 900 pontos viciados de descarte ilegal de lixo na cidade;

E.

Implantar de 3.000 novos Pontos de Entregas Voluntárias (PEVs) de material reciclável;

F.

Implantar de 3 novos pátios de compostagem;

G.

Integrar de 5.000 catadores ao programa de melhoria de zeladoria e limpeza;

H.

Atingir 600 feiras livres com o Projeto de Compostagem em funcionamento;

I.

Regulamentar lei específica que verse sobre o fornecimento de plásticos de uso único e
promover campanhas de conscientização sobre o tema;

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Por meio de uma série de iniciativas
de zeladoria, educação ambiental,
incentivo à reciclagem e
compostagem dos resíduos
produzidos na cidade, que seja
mensurada a estimativa de redução de
envio destes resíduos a aterros
sanitários. A meta será calculada
conforme a contribuição de cada
iniciativa, levando em consideração
estimativas de redução específicas
para cada item.

SP GLOBAL E SUSTENTÁVEL

M E T A

68

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover a cooperação internacional e posicionar a cidade de São
Paulo como capital global da criatividade, da cultura, da diversidade –
natural e humana – e da sustentabilidade.
INICIATIVAS

A.

Captar, por meio de parcerias internacionais, recursos para as políticas públicas municipais;

B.

Assinar acordos e compromissos internacionais alinhados diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030
da ONU;

C.

Estabelecer parcerias com foco na preservação do meio ambiente, sobretudo no que se refere às mudanças climáticas e economia circular;

D.

Estabelecer parcerias internacionais com foco no avanço das políticas municipais de saneamento básico;

E.

Estabelecer parcerias internacionais com foco em melhoria da infraestrutura rural e na promoção da segurança alimentar;

F.

Estabelecer parcerias internacionais com foco nos temas de economia criativa, tecnologia e inovação;

G.

Realizar campanhas de comunicação que promovam a cidade de São Paulo e suas políticas;

H.

Realizar missões internacionais e participar de eventos promovidos por redes de cidades e instituições do Sistema ONU;

I.

Realizar eventos internacionais com foco nos temas de desenvolvimento sustentável e direitos humanos;

J.

Apresentar relatórios internacionais referentes às iniciativas e políticas públicas da cidade de São Paulo que contribuam para a efetivação das
agendas globais.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I) Campanha de comunicação: ativação
midiática e produção de publicações com
parceiros (organismos multilaterais, redes
de cidades, entidades governamentais
nacionais e subnacionais) em ocasiões
relevantes para divulgação das ações e
compromissos da cidade, de modo a
posicionar São Paulo como cidade
sustentável, inovadora e igualitária;
II) Participação em eventos
internacionais: eventos internacionais,
presenciais ou virtuais, promovidos por
entidades governamentais, redes de
cidades e instituições do Sistema ONU
para expor as ações, políticas e
estratégias da cidade e estabelecimento
de contatos com vistas a novas
parcerias;
III) Realização de eventos internacionais:
eventos internacionais, presenciais ou
virtuais, que a cidade de São Paulo
organiza ou sedia, de forma isolada ou
com parceiros, para tratar de assuntos
estratégicos e posicionar a cidade como
protagonista nas temáticas relacionadas
a direitos humanos e desenvolvimento
sustentável.

SP GLOBAL E SUSTENTÁVEL

M E T A

69

Implementar 60% do Plano de Turismo Municipal Perspectiva 2030.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover a cooperação internacional e posicionar a cidade de São
Paulo como capital global da criatividade, da cultura, da diversidade –
natural e humana – e da sustentabilidade.
INICIATIVAS

A.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Para apuração do indicador, serão
contabilizadas as metas previstas no
PLATUM 2019, salvo:
●

metas cujo prazo de entrega é
posterior a 2024;

●

metas que já tenham sido
cumpridas antes de 2021;

●

metas de natureza continuada,
conforme descritas no
documento.

SP EFICIENTE
Uma gestão mais eficiente, inovadora, transparente e
cooperativa impacta diretamente na melhoria dos serviços
públicos prestados à população, aumenta a capacidade da
Prefeitura de realizar investimentos, estimula a melhoria do
ambiente de negócios, reduz os obstáculos ao crescimento

econômico e amplia a atração de investimentos nacionais e
estrangeiros, de modo a contribuir com o País na melhoria de
seus resultados nos indicadores internacionais de
competitividade.

SP EFICIENTE

M E T A

70

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

A.

Adequar o padrão de atendimento a fim de garantir excelência no
atendimento ao cidadão;

B.

Atualizar e modernizar o parque tecnológico;

C.

Padronizar a comunicação visual para torná-la mais simples e acessível;

D.

Realizar adequação básica do layout físico das praças para otimização dos
atendimentos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O programa Descomplica SP oferece
um modelo ágil e transparente de
atendimento ao cidadão. Em sua nova
fase, unificará todos os serviços de
atendimento prestados nas praças de
atendimentos da Prefeitura na unidade
territorial das Subprefeituras.

SP EFICIENTE

M E T A

71

Atrair R$ 13 bilhões em investimentos para a
cidade.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aprimorar a gestão dos gastos, a eficiência no uso dos recursos
públicos e o incremento de recursos para investimento, garantindo a
qualidade dos serviços prestados à população.
INICIATIVAS

A.

Estruturar projetos e acompanhar a execução das parcerias municipais
com a iniciativa privada com vistas a possibilitar a ampliação do
investimento nas atividades essenciais do Estado e melhorar a prestação
dos serviços públicos municipais;

B.

Realizar ações de prospecção de novos investidores e atração de
investimentos, com destaque à promoção do pacote municipal de
desestatização;

C.

Promover rodadas de negócios, inclusive internacionais, e ampliação do
número de empresas participantes do Programa de Apoio à
Internacionalização de Empresas Paulistanas;

D.

Contabilizar os empregos (diretos e indiretos) gerados a partir dos
negócios atraídos para a cidade de São Paulo.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O poder público atua na atração de
benefícios econômicos para a cidade
tanto por meio da articulação e
capacitação de empresas (Programa
de Atração e Retenção de
Investimentos para o Município de São
Paulo e Programa de Apoio à
Internacionalização de Empresas
Paulistanas), quanto por meio de
projetos de parceria com o setor
privado que visam delegar a
manutenção de bens e execução de
serviços que podem ser melhor
explorados pela iniciativa privada.

SP EFICIENTE

M E T A

72

Atingir a arrecadação de R$ 7 bilhões de
Dívida Ativa.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aprimorar a gestão dos gastos, a eficiência no uso dos recursos
públicos e o incremento de recursos para investimento, garantindo a
qualidade dos serviços prestados à população.
INICIATIVAS

A.

Melhorias nos sistemas e ferramentas tecnológicas da PGM;

B.

Incremento de meios extrajudiciais de cobrança;

C.

Ampliar a divulgação dos meios para pagamento dos débitos em Dívida Ativa;

D.

Descentralizar formato presencial de atendimento;

E.

Adquirir os equipamentos necessários para a instalação do Centro de Solução de Conflitos;

F.

Aumentar a quantidade de casos processuais e pré-processuais encaminhados para o CEJUSC da
Fazenda Pública;

G.

Intensificar a atuação da Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos;

H.

Criar novos mecanismos online para recebimento e solução de demandas (ODR);

I.

Ampliar a quantidade de matérias litigiosas resolvidas por autocomposição pela Administração Municipal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O valor de 6,9 bilhões refere-se à
arrecadação da dívida ativa e não
tributária proveniente do Sistema da
Dívida Ativa e de eventuais programas
de parcelamento abertos durante o
quadriênio. Anualmente, espera-se
também compensar com débitos
inscritos na dívida ativa R$ 50 milhões
de precatórios.

SP EFICIENTE

M E T A

73

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

Prevenir a corrupção, fortalecer a integridade pública e aperfeiçoar os
mecanismos de transparência, controle social e de governança
municipal.
INICIATIVAS

A.

Realizar campanha semestral de divulgação do Índice de Integridade;

B.

Implementar selo CGM de Transparência e Boas Práticas de Gestão;

C.

Aperfeiçoar auditorias por meio da implementação da metodologia IA-CM
(Modelo de Capacidade de Auditoria Interna);

D.

Implementar o Programa de Integridade e Boas Práticas nos órgãos da
Administração Direta;

E.

Realizar oficinas de capacitação sobre controle interno;

F.

Realizar oficinas de capacitação sobre transparência ativa e passiva.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Integridade na Gestão Pública é um
conceito diretamente relacionado aos
esforços promovidos pelos gestores
para a redução de vulnerabilidades
institucionais que podem levar a
improbidades administrativas, práticas
corruptas e atos que conflitam com o
interesse público.
O índice é composto por nove
indicadores que demonstram o grau
de integridade pública em que se
encontra a Prefeitura de São Paulo,
tais como: presença de programa de
integridade, nível de transparência
passiva e ativa, atendimento às
reclamações protocoladas na
Ouvidoria, atendimento às
recomendações de auditorias
realizadas, existência de unidade de
controle interno, proporção de
contratos emergenciais por contratos
totais, proporção de cargos
comissionados puros por cargos
totais, e proporção de pregões
presenciais por pregões totais.
O índice de Integridade começou a ser
avaliado em 2017, atingindo valor
inicial de 5,29. Em 2020 o valor do
indicador atingiu pontuação de 6,91.

SP EFICIENTE

M E T A

74

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

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

INICIATIVAS

A.

Realizar estudos de aperfeiçoamento dos processos e criar/editar normativos necessários ao
funcionamento do Portal;

B.

Contratar o desenvolvimento da integração dos sistemas existentes;

C.

Parametrizar os assuntos e formulação de cronograma para implantação;

D.

Integrar cada procedimento ao Portal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Unificar a porta de entrada (balcão
único) da interação entre a
Administração Pública Municipal com
empreendedores e técnicos,
contemplados por atividades de
licenciamento de obras, licenciamento
ambiental e licença de funcionamento.

SP EFICIENTE

M E T A
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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Criar o Sistema Municipal de Cidadania Fiscal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

INICIATIVAS

O Sistema Municipal de Cidadania
Fiscal (Cadastro Fiscal Positivo
Paulistano) dará à Prefeitura de São
Paulo a capacidade de estabelecer
critérios mais objetivos para
realização de transações com os
contribuintes (descontos, facilitação
de prazos, premiações etc.). Os
contribuintes serão classificados por
pontualidade de pagamento,
capacidade contributiva e qualidade
do crédito.

Audiência Pública

Início das
Sorteio das falas

FALAS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E

Sorteio das falas

ENCERRAMENTO

