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CUIDAR DA CIDADE 
No eixo Cuidar, concentram-se as intervenções para 
organização, ampliação, recuperação e manutenção 
dos equipamentos e espaços públicos. As entregas 
previstas terão como resultado uma cidade mais 
limpa, com melhores condições de mobilidade e que 
garantam o seu pleno uso, por moradores e turistas

CUIDAR 
DA CIDADE1



ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Reduzir em 30% (para  
1164) o número de  
entradas de reclamações  
no SP156 relativas aos 
serviços de limpeza

1.1SMSUB

CUIDAR 
DA CIDADE1 Objetivo Estratégico 1 

MANTER A CIDADE LIMPA

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Trabalhador realizando serviço de capinagem
Créditos: SMSUB

Reduzir em 30% (para  
468) o número de entradas 
de solicitações no SP156  
relativas ao serviço  
de capinação

1.2

A cidade está mais limpa, os serviços de limpeza estão mais bem organizados 
e fiscalizados e as reclamações da população são atendidas mais rapidamente.

A Prefeitura, por meio da SMSUB/Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, 
desenvolveu uma série de ações que resultaram na melhora dos serviços para 
o cidadão.

Anteriormente, a Prefeitura disponibilizava três telefones de contato para 
munícipes realizarem suas queixas e algumas solicitações levavam até 100 
dias para serem atendidas. Hoje, todas as chamadas estão centralizadas 
no SP156 e o tempo médio de espera é de até 30 dias, sendo a média de  
atendimento ainda menor. O TMA (Tempo Médio de Atendimento) dos serviços 
de limpeza e varrição passou de 10 dias, em 2018, para quatro, no final  
de 2019.

A contratação dos serviços também evoluiu, trazendo ganhos de eficiên-
cia e economia para os cofres públicos. No ano passado, a capital foi dividi-
da em seis lotes. A consequência é que cada empresa está focada em uma  
determinada região da cidade e prestando o serviço de maneira mais eficaz, 
com definição de prazos de atendimento do SP156.



CUIDAR 
DA CIDADE1 Objetivo Estratégico 1 

MANTER A CIDADE LIMPA

Desde o início do trabalho dos novos consórcios de varrição, cujos contratos 
foram iniciados em junho de 2019, a Prefeitura economizou R$ 19 milhões 
por mês, implantou veículos elétricos e já instalou 120,3 mil lixeiras.

Ao todo, são 11 mil agentes de limpeza e 1.089 veículos envolvidos. Durante 
os 3 anos de contrato com os novos consórcios, a economia global será de  
R$ 684 milhões em relação ao contrato anterior.

A Prefeitura também ampliou sua capacidade de fiscalizar, implantando o SGF 
(Sistema de Gerenciamento da Fiscalização), que deu agilidade e aumentou a 
qualidade da informação (que passou a ser inserida eletronicamente por meio 
de tablets, dispensando o uso de papéis), houve uma intensificação nas ações 
de fiscalização realizadas pela AMLURB e Subprefeituras, especialmente nas 
fases de coleta, transporte e descarte dos resíduos.

u



CUIDAR 
DA CIDADE1 Objetivo Estratégico 1 

MANTER A CIDADE LIMPA

Somente a AMLURB saltou de 1.215 autos de infração lavrados em 2016 
para 4.271 autuações em 2019, ou seja, um acréscimo de mais de 250%. 
Em 2017, foram 2.233 autos de infração e 3.626 em 2018. Estes esforços 
da PMSP nos últimos anos resultaram na queda em 46,6% na quantidade 
dos pontos viciados em São Paulo, reduzindo de 4.500 pontos em 2016 para 
2.403, no final de 2019.

u



CUIDAR 
DA CIDADE1 Objetivo Estratégico 1 

MANTER A CIDADE LIMPA

u Outro indicador que demonstra o empenho e melhoria dos serviços de limpe-
za e capinação executados na cidade é a quantidade de serviços realizados. 
Com o estímulo e incentivo da PMSP na utilização do canal pelos munícipes, 
com a facilidade da ferramenta e por alguns pedidos em estoque carrega-
dos do passado, o número de serviços executados cresceu e ultrapassou as 
solicitações recebidas, apesar da quantidade de pedidos ter aumentado com 
a centralização das solicitações no SP156. Este aumento deve-se aos novos 
contratos firmados e às linhas de ações de trabalho da Prefeitura.

Houve um crescimento de 18% em 2019, comparado à 2016, na quantidade 
de serviços executados (quadro abaixo) entre os cinco serviços de limpeza 
que compõem a meta 1.1.



CUIDAR 
DA CIDADE1 Objetivo Estratégico 1 

MANTER A CIDADE LIMPA

u Em relação ao serviço de capinação, houve um aumento expressivo no  
volume de serviços prestados: em 2018, foram executadas 3.629  
solicitações e no ano seguinte, 11.858, gerando um crescimento de 226%.



CUIDAR 
DA CIDADE1

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Construir e recuperar 
1.500.000 m² de calçadas 
promovendo a qualidade, 
acessibilidade e segurança

2.1SMSUB

Objetivo Estratégico 2 
MELHORAR A MOBILIDADE DE PEDESTRES

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

A Prefeitura aprovou e regulamentou o Estatuto do Pedestre, que define novos 
padrões para as calçadas da cidade. Com esta nova legislação, a cidade passa 
a ter um instrumento eficiente para fiscalizar a qualidade das calçadas.

Além disso, a Prefeitura executa o maior plano de mobilidade e readequação 
de calçadas do Brasil, promovendo qualidade, acessibilidade e segurança.

O Plano Emergencial de Calçadas (PEC) foi revisto, para definir as áreas  
de passeio público e privadas com maior circulação de pedestres, próxi-
mo a comércios, locais de geração de emprego, escolas e hospitais, além  
da integração com serviços de transportes públicos em todas as regiões da 
cidade.

Além dos serviços de manutenção com as equipes próprias, a Prefeitura  
realizou a contratação de empresas para realização de obras em calçadas.  
A construção e a recuperação de calçadas já atingiu 824.691 m² (dados de ju-
lho/2020) e está em ritmo acelerado para chegar nos 1.500.000 m em 2020.

Considerando que as calçadas têm, em média, uma largura de 3 m, a entre-
ga  da meta corresponde a 500 km de calçadas, o suficiente para chegar até  
Belo Horizonte!

Passeio público recuperado
Créditos: SMSUB
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Recapear 3.600.000 m² 
de vias públicas

3.1SMSUB

Objetivo Estratégico 3 
MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS VIAS PÚBLICAS

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Entre 2019 e junho deste ano, a Secretaria Municipal das Subprefeituras  
recapeou 4.625.476 m² de vias superando a meta prevista para o biênio.

A Prefeitura recapeou cerca de 325 km de ruas e avenidas, o que  
corresponde, aproximadamente, à distância entre São Paulo e Ribeirão Preto  
(SP). Atualmente, 61 vias estão em obras para receber a nova camada de 
asfalto. A ação acontece em diversos pontos da cidade, atingindo todas  
as regiões.

Pela primeira vez, a cidade de São Paulo passou a fazer a gestão do  
pavimento. A Prefeitura implantou sistemas digitais capazes de monitorar a 
qualidade das vias e identificar o serviço necessário a ser realizado de acordo 
com o desgaste do asfalto. Dessa forma, as ações resultam em um pavimen-
to de maior qualidade, com economia do dinheiro público.

Uma delas foi implantação do sistema Geovista, plataforma que faz o  
mapeamento e identifica a qualidade e o conforto do pavimento da cidade.  
Por meio de dispositivos acoplados a veículos, é possível verificar as condições 
do asfalto e localizar possíveis defeitos e irregularidades. A capital possui  
17 mil km de vias e 70% já foram monitoradas pelo Geovista. Além disso,  
o sistema permite o acompanhamento mensal da via e identifica mudanças 
que ocorreram com o passar do tempo, seja por irregularidades do asfalto  
ou até mesmo por obras de concessionárias.

Via pública recapeada
Créditos: SMSUB
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Os logradouros em más condições são avaliados pelo Pavscan, equipamen-
to que identifica por meio de scanner o serviço que deverá ser realizado de 
acordo com o grau do desgaste da via. Se necessário, ainda, o pavimento é 
avaliado pelo FWD, ferramenta responsável por identificar a necessidade de 
reparos profundos.

Isso permite que as vias recebam um recapeamento exclusivo, gerando  
um investimento mais eficaz, economia financeira e de material, e mais  
qualidade. É o exemplo da Avenida Nordestina, que possui 2 mil metros 
de extensão, aproximadamente, e após avaliação, foi constatada a necessi-
dade de recapeamento em 30 mil m², e não em toda a via. Isso gerou uma  
economia de materiais e serviços de 50,14%, poupando mais de 2 milhões 
de reais dos cofres públicos, apenas nessa obra.

Além disso, em novembro de 2019, a SMSUB passou a utilizar o  
Geoinfra, sistema custeado pela Comgás que permite que a gestão autorize a  
realização de obras na malha viária, calçadas, subterrâneo e redes  
aereas, e que possa acompanhá-las durante o processo de forma digital.  

u

Objetivo Estratégico 3
MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS VIAS PÚBLICAS
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Isso possibilitou que a Prefeitura tivesse mais controle sobre as intervenções 
que acontecem na cidade, principalmente no pavimento, tendo a localização 
e identificação do responsável pelo buraco aberto na via.

Para garantir que o fechamento de valas no pavimento seja feito de acordo 
com o padrão previsto nas especificações e normas municipais vigentes, em 
junho deste ano, a Secretaria contratou três empresas para acompanha-
rem o processo executado pelas concessionárias. Até o momento, 856 obras 
foram vistoriadas e 620 apresentaram alguma inconformidade. Em todos  
os casos em que houver incompatibilidade no serviço, as concessionárias 
responsáveis deverão realizar o reparo.

O recapeamento das vias públicas tem como objetivo a melhoria da qualidade 
e durabilidade do pavimento, a fim de diminuir gradativamente a recorrência 
da demanda por manutenção (tapa-buraco). A execução do recapeamento 
proporciona sensível melhoria na qualidade da infraestrutura da cidade. 

Objetivo Estratégico 3
MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS VIAS PÚBLICAS

u



CUIDAR 
DA CIDADE1

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Realizar inspeção especial 
em 185 pontes, viadutos, 
passarelas e/ou túneis

3.2SIURB

Objetivo Estratégico 3 
MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS VIAS PÚBLICAS

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Foram realizadas até o momento inspeções especiais em 43 unidades estru-
turais. Estão em andamento ainda as inspeções especiais em 186 unidades 
estruturais, que permitirão a contratação das inspeções especiais restantes 
para cumprimento da meta.

As inspeções especiais fazem partem de um processo que envolve, inicial-
mente, a realização rotineira de inspeções visuais pelas equipes da Prefeitura. 
A depender desta avaliação prévia, ou em intervalos de 5 a 8 anos, são con-
tratadas empresas para realizar a inspeção especial da estrutura, que permite 
um conhecimento ampliado sobre as patologias decorrentes do processo de 
deterioração. O laudo decorrente da inspeção especial contém informações 
técnicas sobre a condição das unidades e recomendações das ações a serem 
implementadas.

Trata-se de um estudo técnico amplo e inédito, que resgata o descuido históri-
co com as pontes e viadutos da cidade.

Inspeção no Viaduto General Olimpio Silveira
Créditos: Luiz Guadagnoli/SECOM
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Recuperar 50 pontes,  
viadutos, passarelas  
e/ou túneis

3.3SIURB

Objetivo Estratégico 3 
MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS VIAS PÚBLICAS

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Foram realizadas, no total, recuperações em 21 unidades estruturais.

As obras mais críticas foram atendidas, entre elas, podemos citar a  
recuperação emergencial do Viaduto T-5 na Marginal Pinheiros (próximo  
ao Parque Villa Lobos, na Zona Oeste). Assim como essa, algumas  
estruturas foram selecionadas para recuperação ao se identificar uma  
situação emergencial. Nos demais, a definição das intervenções necessárias  
e priorização do processo de contratação de obras de recuperação  
decorrem das inspeções especiais realizadas (Meta 3.2), cujos laudos  
apontam as condições das unidades estruturais.

Durante o 2º semestre de 2020 as demais obras previstas para a meta serão 
entregues.

Teste de carga em viaduto da Marginal Pinheiros
Créditos: SIURB
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Tapar 540.000 buracos 4.1SMSUB

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

A Prefeitura passou a consertar mais e melhor os buracos da cidade,  
trabalhando para atender a todos os pedidos de tapa-buraco, visando o  
não acúmulo de demandas e a diminuição do tempo médio de atendimento. 
Neste primeiro semestre de 2020, foi possível reduzir em 94% o estoque de 
demandas de tapa-buraco, comparado a março de 2019, mês em que teve 
início a intensificação da operação tapa-buraco na cidade. Em 2019, o canal 
recebeu 124.518 pedidos e concluiu 132.341.

Em janeiro de 2017, as solicitações de tapa-buraco somavam 46.566. Já em 
junho de 2020, o estoque era de 4.945, uma redução de 89%. Além disso, 
também houve uma redução de 44% na idade média do estoque de tapa-  
buraco, que passou de 140 dias em jan/17 para 78 dias em jun/20.

Serviço de tapa-buraco
Créditos: SMSUB

Objetivo Estratégico 4
MELHORAR A MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS
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Os serviços de tapa-buraco foram aprimorados com equipamentos mais  
modernos, como o caminhão térmico, capaz de manter a temperatura  
adequada da massa asfáltica. Esse recurso permite uma melhor qualidade 
do serviço. Os procedimentos também se tornaram mais eficientes. Exemplo 
disso é a execução do reenquadramento do buraco, que corrige não apenas 
a erosão como toda a parte comprometida do asfalto, garantindo também a 
durabilidade do serviço.

Esta nova forma de trabalho da Prefeitura permitirá que as ações sejam  
descentralizadas. Isso vai otimizar a logística de carregamento da massa  
e aplicação de asfalto, reduzindo os custos operacionais. 

A gestão do pavimento da capital, combinada com o abrangente  programa 
de recape resultam em um asfalto de maior qualidade e durabilidade.

Objetivo Estratégico 4
MELHORAR A MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

u
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Recuperar 240.000 metros 
lineares de guias e sarjetas

4.2SMSUB

Objetivo Estratégico 4
MELHORAR A MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

A meta foi atingida em março deste ano e, até junho, já foram recuperados 
mais de 327 mil metros. Podemos atribuir o alcance da meta à ampliação na 
quantidade de equipes terceirizadas este ano e ao aumento da produtividade 
na execução dos serviços.

A execução do reparo em guias e sarjetas acontece durante o ano todo e  
é importante pois garante o escoamento das águas pluviais, evitando o  
acúmulo que pode gerar transbordamento e alagamento nas ruas da cidade. 

Trabalhadores realizando serviços  
de recuperação de guia e sarjeta 
Créditos: SMSUB
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Limpar 2.800.000 m²  
de margens de córregos

4.3SMSUB

Objetivo Estratégico 4
MELHORAR A MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Até o primeiro semestre de 2020, as equipes de limpeza de córregos das 
Subprefeituras atingiram mais de 10.820.000 m², triplicando o valor inicial 
da meta, estipulado em 2.800.000 m². Em 2019, a Prefeitura bateu a meta, 
limpando mais de 6 milhões m² de margens de córregos.

A limpeza de margens de córregos é um serviço realizado pelas  
equipes das Subprefeituras. Por meio desta ação rotineira, é possível remover  
detritos e realizar o corte de mato que cresce com o decorrer do tempo nas  
margens. Este serviço previne enchentes, pois permite o fluxo da água da 
chuva sem interrupções, e também inibe a proliferação de insetos e roedores  
transmissores de doenças.

O bom resultado é devido ao aumento no número de equipes de limpeza de 
córregos em 2020, que saltou de 29 em janeiro de 2019 para 72 em junho 
deste ano. Apesar do feito, o serviço de limpeza de córregos é contínuo e de 
suma importância para o combate aos alagamentos.

Trabalhadores realizando limpeza de córrego  
na Subprefeitura da Vila Mariana
Créditos: SMSUB



ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Retirar 360.000  
toneladas de detritos  
dos piscinões

4.4SMSUB

Objetivo Estratégico 4
MELHORAR A MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Até o primeiro semestre de 2020 foram retirados mais de 289 mil toneladas 
de detritos. O bom resultado é atribuído ao aumento no número de equipes 
de limpeza de piscinões em 2020.

As equipes das Subprefeituras realizam desassoreamento, limpezas manual 
e mecanizada. Os piscinões (reservatórios) são uma alternativa eficaz para o 
controle de enchentes em São Paulo, pois retêm a água da chuva e reduzem 
os impactos nas vias quando há alagamento.

O serviço ocorre usualmente em períodos de baixo volume (quantidade) de 
chuvas para agir de forma preventiva, porém pode ser executado conforme a 
necessidade de cada reservatório e de forma sazonal.
 

Serviço de limpeza de piscinões
Créditos: SMSUB

CUIDAR 
DA CIDADE1 Objetivo Estratégico 4

MELHORAR A MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Retirar mecanicamente 
24.300 metros cúbicos de 
detritos de ramais e galerias

4.5SMSUB

Objetivo Estratégico 4
MELHORAR A MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Entre 2019 e este primeiro semestre do ano, foram removidos mais de  
15.600 m³ de detritos das bocas de lobo, poços de visita, ramais e galerias.

A limpeza de ramais e galerias é executada pelas equipes das Subprefeituras 
e acontecem de acordo com a necessidade, ou seja, a depender do nível de 
obstrução e acúmulo de detritos.  O serviço de microdrenagem mecanizada é 
realizado por meio do equipamento de hidrojato e tem o objetivo de garantir 
o funcionamento pleno do sistema de drenagem da cidade e na prevenção de 
enchentes.

 

Trabalhadores aplicando hidrojato
Créditos: SMSUB
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Recuperar 120 praças,  
canteiros centrais e  
remanescentes

5.1SMSUB

Objetivo Estratégico 5
REVITALIZAR PARQUES, PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

São mais de 1.470 áreas verdes recuperadas na cidade, com serviços  
realizados pela Prefeitura ou em parcerias com a iniciativa privada.

A SMSUB realiza ações de paisagismo em vias com grande circulação de  
pessoas por meio do FLOReCIDADE. O projeto teve início em junho de 2019. 
As ações de revitalização e recuperação em praças, canteiros centrais e  
remanescentes somados às intervenções paisagisticas do FLOReCIDADE já 
atingiram mais de 270 áreas verdes na cidade, superando a meta proposta.

Por exemplo, a Av. dos Bandeirantes, a Av. Gen. Ataliba Leonel e a Av. Salim 
Farah Maluf compõem a lista de vias que já receberam grama, arbustos e 
flores neste período. Além de tornar a cidade mais bonita e agradável para 
a população, as espécies utilizadas são consagradas no paisagismo urbano, 
recomendadas por serem mais resistentes a pragas, poluição e doenças.

Mas não é só. Além disso, a Prefeitura aperfeiçoou o Programa Adote Uma 
Praça, com medidas de desburocratização em 2017, possibilitando a adoção 
de mais de 1,2 mil praças desde então, que receberam ações de recuperação 
e manutenção.

 

Praça recuperada 
Créditos: SMSUB
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Revitalizar 58 parques5.2SVMA

Objetivo Estratégico 5
REVITALIZAR PARQUES, PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Até agora, 18 parques municipais receberam ações de revitalização, parte 
deles por atuação direta da Prefeitura, parte em decorrência de processos de 
concessão e parte através de parcerias pontuais com a iniciativa privada no 
Programa Parque Legal.

Foram revitalizados: Parque Senhor do Vale, Parque das Nebulosas, Parque 
das Águas, Parque Anhanguera, Parque Raul Seixas, Parque Natural Fazenda 
do Carmo, Parque Cidade de Toronto, Parque Linear Parelheiros, Parque do 
Povo, Parque Buenos Aires, Parque Vila Prudente, Parque do Chuvisco, Parque 
Jardim das Perdizes, Parque Lajeado, Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima, 
Parque Consciência Negra, Parque Ciência e Parque Aclimação.

As ações de revitalização são de diversas naturezas, como reforma ou  
construção de sede administrativa, obras de drenagem e irrigação,  
paisagismo, recuperação de áreas esportivas, revitalização de playgrounds, 
dentre outras.

Além disso, no final do ano passado foi assinado o contrato de concessão 
de um lote de seis parques municipais (parte dos quais já recebeu ações de  
revitalização). O contrato inclui os Parques Ibirapuera, Jacintho Alberto,  
Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Lajeado e Jardim Felicidade.  
A empresa vencedora é responsável não apenas pelo pagamento da  
outorga, mas pela gestão e execução de obras e serviços de engenharia, como a  
implantação e melhoria de equipamentos esportivos, playgrounds, pistas  
de caminhada, iluminação e mobiliário.

Parque Cidade de Toronto, Subprefeitura Pirituba-Jaraguá
Créditos: Rodrigo Giannotti/SVMA
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O Programa Parque Legal, lançado em 2018, promove parcerias para  
melhorias e manutenção nos parques. Em mai/19, foram lançados  
os chamamentos públicos a fim de fomentar a celebração de doações e  
comodatos ou Termos de Cooperação, visando execução e manutenção  
de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas. Em out/19, a SVMA  
criou o Selo Empresa Amiga do Parque. Até o momento, 10 parques foram 
beneficiados por parcerias fomentadas pelo Programa Parque Legal.

Estão em andamento ações para revitalização de outros parques, permitindo 
o alcance dessa meta até o final de 2020.

u

Objetivo Estratégico 5
REVITALIZAR PARQUES, PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Implantar estrutura  
turística na região central  
da cidade conhecida  
como Triângulo Histórico

6.1SMTUR

Objetivo Estratégico 6
IMPLANTAR ESTRUTURA TURÍSTICA NO TRIÂNGULO HISTÓRICO

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

As intervenções no Triângulo Histórico compõem um conjunto de iniciativas 
de requalificação do Centro de São Paulo. Integram esse conjunto uma série 
de obras e ações realizadas pela Prefeitura nesta região: revitalização do Vale 
do Anhangabaú (obras em fase final e processo de concessão em andamen-
to), requalificação do Largo do Arouche (entregue em 03/2020), abertura do 
Observatório Martinelli (já reaberto e em processo de concessão), o Parque 
Augusta (em fase avançadas das obras) e o Parque Minhocão (meta 6.2 do 
Programa de Metas).

A implantação de estrutura turística no território do triângulo histórico  
envolve importantes transformações na infraestrutura e melhoria dos serviços 
públicos prestados na região. As transformações relacionadas à infraestrutura 
estão sendo tratadas em conjunto, tanto sob o ponto de vista da elaboração 
de projetos como da execução das intervenções. 

O ILUME tem promovido a eficientização da iluminação pública instalada, 
que consiste na troca de lâmpadas atuais por lâmpada de LED, tarefa que 
será finalizada em 20/09/2020. Em relação aos serviços, foi feito o reforço 
de equipes de fiscalização de limpeza, abordagem social para oferecer a  
possibilidade de vagas em serviços de acolhimento para moradores de 
rua, nova regulamentação para regulação do uso do solo e implantação  
de 100 câmeras de segurança e sistema de disponibilização de imagens. 

Edifício Martinelli
Créditos: José Cordeiro/SPTURIS
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Além disso, o Prefeito sancionou a Lei 17.332, em 24/03/2020, que  
institui o Triângulo SP como “polo singular de atratividade social, cultural  
e turística, inserido o território no âmbito dos perímetros do Polo de Economia  
Criativa Distrito Criativo Sé/República e do Território de Interesse da Cultura  
e da Paisagem Paulista/Luz”.

Visando a qualificação dos empresários estabelecidos no Triângulo Histórico, 
SMTUR, em parceria com o SEBRAE, estará ministrando curso de capacitação, 
denominado Programa Enfrentar, para intrumentá-los para enfrentamento da 
crise ocasionada pela pandemia.

u

Objetivo Estratégico 6
IMPLANTAR ESTRUTURA TURÍSTICA NO TRIÂNGULO HISTÓRICO
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Inaugurar a primeira etapa 
do Parque Minhocão 

7.1SMDU

Objetivo Estratégico 7
IMPLANTAR O PARQUE MINHOCÃO

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

A meta de implantar a primeira etapa do Parque Municipal Minhocão está  
inserida no conjunto de intervenções urbanas que visam requalificar a região 
central da Cidade de São Paulo. As ações adotadas pelo Poder Público para 
a requalificação da região central seguem as diretrizes do Plano Diretor  
Estratégico de 2014, documento orientador do planejamento e desenvolvi-
mento urbano da cidade até 2029.

O Projeto teve seu andamento bastante prejudicado em função de decisão 
judicial liminar, mas após sua revogação, foi retomado (Processo 2129887-
42.2019.8.26.0000).

Após a conclusão da primeira etapa de desenvolvimento do Projeto de  
Intervenção Urbana (PIU) Minhocão e considerando o retorno da sociedade 
expresso no processo participativo, a SMDU decidiu pela continuidade do  
Projeto, determinando que sejam estudadas durante seu desenvolvimento, 
com auxílio da população, todas as hipóteses apontadas pelo Plano Diretor.

Elevado João Goulart
Créditos: Edson Lopes Jr./ SECOM
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Os projetos dos gradis de segurança aos usuários e portões de controle de 
acesso foram concluídos em 2019. A fabricação e as obras de implantação 
foram iniciadas em dezembro de 2019 e estão em fase final de execução.  
A implantação de acessos verticais de pedestres (escadas e elevadores) está 
em andamento.

Os projetos de arquitetura para as duas unidades do Programa Centro Aberto 
em espaços públicos associados ao Elevado Presidente João Goulart e para o 
mobiliário urbano tático foram concluídos no início de 2020. A fabricação foi 
iniciada em junho de 2020, permitindo sua entrega no segundo semestre.

u

Objetivo Estratégico  7
IMPLANTAR O PARQUE MINHOCÃO
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Liberar 5 áreas críticas  
com concentração histórica 
de ambulantes

8.1SMSUB

Objetivo Estratégico 8
COMBATER O COMÉRCIO ILEGAL NAS RUAS

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

A SMSUB investiu na fiscalização do comércio irregular e contratou mais  
120 equipes de agentes de apoio para atuarem nas ruas entre 2019 e 2020. 
Para liberar as cinco áreas críticas da concentração de ambulantes, dispostas 
na meta 8.1, as novas equipes reforçam a atuação nas regiões da Sé, Mooca, 
Vila Mariana e Pinheiros.

Com o reforço das equipes e a diminuição de circulação da população na  
cidade por conta da pandemia de Covid-19, houve uma redução exponencial 
no fluxo de comerciantes irregulares nessas áreas. Apenas para o período  
de quarentena, a Prefeitura designou os 1.080 agentes de apoio para  
fiscalizarem o comércio ambulante e estabelecimentos que estavam  
funcionando irregularmente, quando as atividades estavam suspensas  
na capital.

Além disso, o sistema “Tô Legal!”, implantado em julho de 2019, permite que 
os vendedores ambulantes trabalhem nas ruas da cidade de forma legalizada 
e com a garantia de um ponto fixo por um período de até 90 dias. O sistema 
também faz o mapeamento dos pontos por meio de georreferenciamento e 
permite que a Prefeitura saiba a localização exata de cada vendedor. Até o 
momento, 13.519 autorizações temporárias foram emitidas pelo “Tô Legal!”.

Trabalhadores realizando fiscalização  
em área de comércio ilegal
Créditos: SMSUB
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Reduzir em 12,6%  
(2,77 km2) as  
áreas inundáveis

9.1SIURB

Objetivo Estratégico 9
REDUZIR ÁREAS INUNDÁVEIS DA CIDADE

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Até o momento foram concluídas 16 intervenções de macro e microdrenagem 
em diversas Bacias prioritárias da cidade de São Paulo, com o objetivo de 
reduzir as áreas inundáveis, entre construção de reservatórios (piscinões e 
pôlderes), canalizações de córrego e recuperação de galerias.

São 8 reservatórios (7 piscinões e 1 pôlder) entregues desde 2017 e mais  
6 (3 piscinões e 3 polderes) a serem entregues em 2020.

A cidade, que tinha 24 piscinões, passou a contar com 31 e chegará a 34,  
com investimentos de R$ 107 milhões da Prefeitura.

Imagem aérea da célula sul do  
Reservatório Aliomar Baleeiro
Créditos: SIURB
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Desocupar 17 prédios  
para fins de habitação  
de interesse social

10.1SEHAB

Objetivo Estratégico 10
DESOCUPAR PRÉDIOS PÚBLICOS, ENTRONCAMENTOS E 
VIAS ARTERIAIS/MARGINAIS

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Com o objetivo de prover moradia digna através de unidades de habitação  
de interesse social, a Prefeitura promoveu 21 desocupações de prédios,  
superando a meta prevista para o biênio.

Foram realizadas 8 desocupações de prédios públicos para fins de  
habitação de interesse social no ano de 2019. Cinco prédios do empreendimento  
SABESP 1, condomínio 3B, dois prédios do empreendimento SABESP 1,  
condomínio 4, todos eles na Subprefeitura do Ipiranga; o prédio Nova  
Conquista - Rua Vitória na Subprefeitura da Sé. E a desocupação do  
empreendimento Residencial Osório, com 13 edifícios na Subprefeitura de 
Itaim Paulista foi realizada em maio de 2020.

Para além dos atrasos nas ações de reintegração de posse, a Pandemia do 
COVID-19 a partir de março de 2020, exigiu muito mais precaução e cuidados 
nesses procedimentos para não impor condições de maior risco às pessoas 
envolvidas. A SEHAB também está respeitando a suspensão dos prazos legais 
determinada pelo Poder Judiciário decorrente do mesmo motivo. 

Reunião entre servidores da SEHAB e população
Créditos: SEHAB
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Desmontar 14 ocupações  
em entroncamentos e  
vias arteriais / marginais

10.2SEHAB

Objetivo Estratégico 10

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Foram realizadas sete desocupações de entroncamentos e vias arteriais/ 
marginais da cidade até o momento, visando eliminar a situação de risco em 
que vivem as cerca de 650 famílias que foram removidas e incluídas como 
beneficiárias do Auxílio Aluguel.

Para garantir o adequado atendimento às famílias em situação de risco, foi  
instituído Grupo Intersecretarial composto pelas Secretarias de Habi-
tação, Subprefeituras, Assistência Social, Direitos Humanos, Transportes e  
Segurança Urbana, além da Procuradoria Geral do Município e da Companhia 
de Engenharia de Tráfego, para serem realizados levantamentos e vistorias 
nas áreas a serem desocupadas buscando avaliar os riscos e o atendimento 
das famílias.

As áreas removidas foram a Humaitá - Caixa A e B (Ponte Fepasa - EMAE), 
Humaitá II - Caixa C (EMAE), Ponte Jaguaré e Viaduto Antártica, todas elas na 
subprefeitura da Lapa; Viaduto Ladeira do Xisto na subprefeitura de Itaquera; 
Viaduto Engenheiro Orlando Murgel na Subprefeitura da Sé; rua Aiama na 
Subprefeitura de Itaquera.

Trabalhadores cadastrando famílias para  
remoção no Jd. Humaitá, Subprefeitura da Lapa
Créditos: SEHAB

DESOCUPAR PRÉDIOS PÚBLICOS, ENTRONCAMENTOS E 
VIAS ARTERIAIS/MARGINAIS
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Implantar 9,4 km  
de novos corredores  
de ônibus

11.1SIURB

Objetivo Estratégico 11
MELHORAR O TRANSPORTE PÚBLICO

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Já foram implantados 10,88 km de corredores e faixas exclusivas de ônibus.

Foram implantados 2,68 km de corredores de ônibus na Avenida Cecília  
Lottenberg, nos trechos entre a Avenida João Dias e a Avenida Alfredo Egí-
dio de Souza Aranha (1.360m), e entre a Avenida Roque Petroni Júnior e a  
Rua Américo Brasiliense (1.320m).

Nesta meta estão abarcadas duas obras em andamento. A ligação viária  
Pirituba-Lapa, em que está prevista a implantação de corredor de ônibus, 
foi paralisada em abril de 2020 por liminar judicial obtida pelo Ministério  
Público e permanece suspensa por decisão do Tribunal de Justiça. Em virtude 
da paralisação vigente, o prazo de conclusão está comprometido. A segunda 
obra diz respeito ao Corredor Itaquera, cuja licitação está em análise na Caixa 
Econômica Federal, o que irá garantir a continuidade da obra, paralisada pela 
falta de cumprimento do cronograma de obras pelos consórcios.

Além da continuidade dessas obras,  a prefeitura tem realizado um esforço 
para dar maior rapidez ao transporte público na cidade por meio da imple-
mentação de faixas exclusivas. Até o momento foram implementadas 8,2 km. 
O serviço inclui a recuperação prévia do pavimento asfáltico no local da faixa 
exclusiva de ônibus por meio de obras de fresa/recape mais a sinalização  
da faixa exclusiva (pintura da pista e instalação de placas regulamentando  
os horários e dias da semana). Até o final do ano serão implantados um total 
de 38 km.

Corredor de ônibus da Av. Rebouças
Créditos: Marcelo Pereira/SECOM
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Requalificar 43,4 km  
de corredores ou faixas  
exclusivas de ônibus,  
incluindo manutenção  
das paradas

11.2SMT

Objetivo Estratégico 11
MELHORAR O TRANSPORTE PÚBLICO

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Até junho de 2020, foram requalificados 53 km de corredores/faixas  
exclusivas de ônibus, melhorando a eficiência das viagens e gerando conforto 
ao passageiro, e superando a meta proposta para o biênio.

Em cada uma das vias são realizados serviços de manutenção do pavimento 
com a troca das placas de concreto (corredores) ou fresagem/ recapeamento 
do asfalto (faixas exclusivas).

Faixa exclusiva requalificada, na Avenida  
Carlos de Campos, Subprefeitura da Mooca
Créditos: SMT



ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Requalificar 1,2 km da  
Avenida Santo Amaro  
com obras de urbanização 
envolvendo alargamento  
de vias, reforma de calçadas 
e pavimento das vias

11.3SIURB

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Diversas ações foram realizadas, dando continuidade ao projeto de  
Requalificação da Avenida Santo Amaro. Um dos aspectos importantes, foram 
as tratativas com as diversas concessionárias de telecomunicações, Sabesp 
e Comgás, para viabilização das obras de enterramento de redes aéreas e  
remanejamento das redes subterrâneas. Foram recebidos os projetos  
alternativos de infraestrutura civil para enterramento das redes primária e 
secundária de energia elétrica sob o leito carroçável. Aguarda-se o retorno da 
ENEL com os respectivos projetos elétricos, orçamento e contrato assinado 
para início dos serviços de enterramento.

Com relação ao andamento das desapropriações, para cerca de 45% dos 
imóveis necessários para execução das obras, já foram obtidas imissões na 
posse, viabilizando o início das intervenções.

Isso tudo permitiu que as obras pudessem ser iniciadas, em agosto/2019, 
com as demolições dos imóveis desapropriados e início das adequações dos 
imóveis atingidos parcialmente para possibilitar o alargamento da avenida, 
além dos serviços de supervisão ambiental.

Obras na Avenida Santo Amaro e Rua Egito
Créditos: Edson Lopes Jr./ SECOM
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MELHORAR O TRANSPORTE PÚBLICO
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O Plano de Intervenção de Controle Ambiental para as áreas identificadas 
como contaminadas foi protocolado e aprovado pela CETESB. Estão em  
execução as investigações preliminares e confirmatórias nos terrenos  
desapropriados, para possibilitar a execução de obras nos imóveis com  
suspeita de contaminação.

Os projetos executivos de iluminação pública, remanejamento de  
redes de água e esgoto e vala técnica estão em aprovação pelos órgãos  
competentes. Já os projetos de desvio de trafego estão em avaliação pela CET,  
para possibilitar o início das intervenções no leito da avenida.

u

Objetivo Estratégico 11
MELHORAR O TRANSPORTE PÚBLICO
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Implantar 173,35 km  
de infraestrutura cicloviária 
(ciclovias ou ciclofaixas)

12.1SMT

Objetivo Estratégico 12
CONECTAR E REQUALIFICAR A REDE CICLOVIÁRIA

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

O Plano Cicloviário foi lançado em dezembro de 2019, após ser construído 
por meio de ampla participação da sociedade. Foram realizadas 10 audiências 
públicas, seguindo a Lei 16.885/2018, que cria o Sistema Cicloviário, além 
de 10 oficinas participativas. O Plano contempla 173 quilômetros de novas  
conexões e 310 quilômetros de reformas e melhorias em estruturas  
já existentes. 

Com o Plano, a malha cicloviária da cidade se tornará mais segura, 
de melhor qualidade e focada em mobilidade, além de ter menor custo 
com sinalização. O projeto também prevê 12 quilômetros de remanejamentos, 
considerando as particularidades do viário, a segurança dos usuários 
e a fluidez no trânsito. Nenhum quilômetro será retirado.

O investimento no Plano Cicloviário será de R$ 325 milhões e será  
acompanhado de um projeto de recapeamento orçado em R$ 250 milhões.  
No total, a cidade passará dos atuais 503 quilômetros para 676 quilômetros 
de vias para ciclistas em 2020.

Para as ciclofaixas, é feita a recuperação do pavimento com fresa e recape, 
a execução de pequenas obras de geometria (como a construção de ilhas e 
acessos), reforma de guias e sarjetas e sinalização (pintura, instalação de 
tachão e placas).

Ciclovia requalificada na Ave. Corifeu de  
Azevedo Marques, Subprefeitura do Butantã
Créditos: SMT
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No caso das ciclovias, que são implantadas com separação física, o trabalho 
é mais complexo pois pode envolver também remanejamento de elementos 
do viário, como postes e árvores.

Até junho de 2020, foram implantados 8,6 km de novas conexões de ciclo-
faixas/ciclovias. Os demais trechos previstos na meta estão em andamento, 
para entrega em 2020.

Até o fim de 2020, São Paulo terá a maior malha dedicada às bicicletas dentre 
todas as capitais brasileiras, com 676 km. Essa extensão supera, inclusive, 
a rede cicloviária de cidades que são referência no uso da bike pelo mundo 
como Bogotá (550 km), Copenhague (400 km), Cidade do México (264 km), 
Buenos Aires (250 km) e Santiago (230 km).

u

Objetivo Estratégico 12
CONECTAR E REQUALIFICAR A REDE CICLOVIÁRIA
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Requalificar 310,60 km de 
infraestrutura cicloviária

12.2SMT

Objetivo Estratégico 12
CONECTAR E REQUALIFICAR A REDE CICLOVIÁRIA

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Até junho de 2020, foram requalificados 128,5 km de ciclofaixas em diferentes 
regiões da cidade, com obras de melhoria no pavimento e nova sinalização 
trazendo mais segurança aos ciclistas. Além disso, a Secretaria de Mobilidade 
e Transportes tem mais 181,5 km em andamento.
 
Para as ciclofaixas, são necessários serviços de fresa e recape do pavimento e 
repintura conforme novo padrão de sinalização da CET. No caso de ciclovias, 
as obras de recuperação do pavimento de concreto são verificadas em campo 
conforme a necessidade.

Ciclovia da Rua Coriolano, Supbrefeitura da Lapa
Créditos: Marcelo Pereira/SECOM



PROTEGER AS PESSOAS
O eixo Proteger reúne ações para efetivar uma cidade 
que protege as pessoas, os seus cidadãos; os acolhe 
e oferece serviços públicos de qualidade. O foco é a 
proteção social, com o objetivo de garantir melhores 
condições de vida para as diferentes populações da 
cidade, em especial as mais vulneráveis.

PROTEGER 
AS PESSOAS2



Atendimento socioassistencial à população em situação de rua

Créditos: Marcelo Pereira/SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Criar 2.000 vagas  
em Repúblicas

13.1SMADS

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Foram criadas 2.574 vagas de acolhimento socioassistencial para população de rua, 
ultrapassando a meta estabelecida. São 1.344 vagas em Repúblicas, 1.080 vagas 
em 12 Centros de Acolhida abertos no primeiro semestre 2020 para acolher pessoas 
em situação de rua e 150 vagas de acolhimento para idosos. Também implantou 
no mês de março de 2020, o segundo Centro de Acolhida Especial para Mulheres  
Transexuais voltado para o acolhimento de mulheres transexuais e travestis,  
com funcionamento 24 horas, para acolher até 30 conviventes. Há previsão de  
implantação de um novo Centro de Acolhida para Homens Transexuais e de um 
novo Centro de Acolhida para Famílias, para acolhimento de até 260 conviventes,  
no segundo semestre deste ano. A pandemia do novo coronavírus impactou a  
implantação de vagas específicas em Repúblicas. 

E ainda serão abertas mais vagas em 2020. A SMADS já publicou 19 editais de 
chamamento público para celebração de parceria nas tipologias República para  
Jovens e República para Adultos, sendo que 4 já selecionaram propostas e estão na 
fase final de celebração da parceria. 

PROTEGER 
AS PESSOAS2 Objetivo Estratégico 13

REDUZIR A POPULAÇÃO DE RUA
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Considerando que os idosos estão no grupo de risco para o novo coronavírus, foram 
disponibilizadas 150 vagas de acolhimento para idosos, em três hotéis, e há a  
previsão de ampliação de mais 50 vagas.

Destaca-se ainda a previsão de implantação de um novo Centro de Acolhida para 
Famílias, para acolhimento de até 260 conviventes.

Neste contexto, a projeção de novas repúblicas que serão implantadas em 2020 
foi atualizada para 7 Repúblicas Jovens, com 168 vagas, 3 Repúblicas para Idosos, 
com 144 vagas, e 6 Repúblicas para Adultos, com 360 vagas, totalizando 672 novas 
vagas em Repúblicas.

u

Objetivo Estratégico 13
REDUZIR A POPULAÇÃO DE RUA



Veículo utilizado para abordagem à população em situação de rua

Créditos: SMADS

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Aumentar em 40% as  
saídas com autonomia da 
população de rua acolhida  
na rede socioassistencial

13.2SMADS

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Em função da pandemia global do novo coronavírus, a meta de saída qualificada foi 
afetada. O diagnóstico da população conseguiu ser concluído, tendo sido entregues 
todos os produtos da pesquisa censitária da população em situação de rua, mas as 
oficinas, qualificações e demais atividades presenciais foram suspensas em função 
dos protocolos sanitários. A elaboração das normas técnicas foi temporariamente 
suspensa, tendo sido elaboradas notas técnicas com orientações para os serviços de 
atendimento à população em situação de rua no contexto da pandemia.

PROTEGER 
AS PESSOAS2 Objetivo Estratégico 13

REDUZIR A POPULAÇÃO DE RUA



Aluno da CEI Zacarias
Créditos: Daniel Carvalho/SME

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Atender, conforme padrão,  
a 80% do total das crianças 
de 0 a 6 anos em situação  
de vulnerabilidade nos 10 
distritos mais vulneráveis

14.1SGM

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

A identificação dos 10 distritos mais vulneráveis para a primeira infância no  
Município visa priorizar a atenção a crianças de 0 a 6 anos em situação  
vulnerabilidade social, e focalizar ações específicas nestes territórios. Neste  
sentido, a Prefeitura tem empreendido diferentes esforços para garantir e  
qualificar o atendimento dessas crianças, assim como seu acesso a serviços  
e programas nas áreas de educação, saúde e assistência social. 

A Prefeitura já está atendendo na educação infantil municipal (creche e pré- 
escola) 79,4% das crianças de 0 a 5 anos cujas famílias são beneficiárias do  
programa Bolsa Família, nos 10 distritos de maior vulnerabilidade. Na área da  
educação, a Prefeitura está priorizando a criação de novas vagas em creche nos 
distritos de maior vulnerabilidade. São várias frentes de atuação como a  
implantação dos programas Bolsa Primeira Infância, Mais Creche e, mais  
recentemente, a ampliação do transporte escolar gratuito para crianças de  
zero a três anos (Baby-TEG). O Bolsa Primeira Infância é um benefício de  
R$ 200,00 às famílias em situação de vulnerabilidade social, com crianças entre  
0 e 3 anos de idade que não estejam matriculadas na rede municipal. O 
benefício será mensal, até o limite de 3 crianças, exceto quando há mais de um  
nascimento por gestação. Às famílias, caberá a participação dos pais e responsáveis  
em atividades de orientação sobre parentalidade e cuidados com a primeira infância, 
além do cumprimento do calendário de vacinação.

Em dez/19, no primeiro mês do Programa, já foram beneficiadas 1.970 famílias.  
O investimento é de R$ 5 milhões/mês. Até o final de junho, foram beneficiadas 
6.786 famílias, num total de 12.376 repasses. Também até 30/06,4.742 famílias 
deixaram de receber o benefício em virtude do atendimento de matrícula.

PROTEGER 
AS PESSOAS2 Objetivo Estratégico 14

REDUZIR A VULNERABILIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA



A visitação domiciliar, realizada tanto pelas equipes da saúde quanto da assistência 
social, é um instrumento importante de acompanhamento das famílias. Atualmente, 
a cobertura do programa Estratégia de Saúde da Família (ESF), considerando o local 
dos domicílios das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, com crianças 
entre 0 e 6 anos, nos 10 distritos de maior vulnerabilidade, é de 71,2%. No âmbito 
da assistência social, 8 dos 10 distritos contam com Serviços de Assistência Social 
à Família (SASFs), que também realizam visitas domiciliares, com foco nas famílias 
beneficiárias do programa Bolsa Família. A fim de aperfeiçoar a atuação das equipes 
dos SASFs, foram realizadas capacitações específicas com os técnicos dos serviços 
localizados nos distritos prioritários. Buscando uma maior efetividade e integração 
dos dois serviços de visitação, foi elaborado e publicado um protocolo integrado 
de visitação domiciliar para a primeira infância, com o envolvimento das equipes  
técnicas dos SASFs e da ESF dos 10 territórios.  

Em relação à cobertura vacinal das crianças na primeira infância, destaca-se  
que todas as vacinas do calendário nacional imunização estão disponíveis  
nas salas de vacina de todas as UBS do município de São Paulo. Foram  
desenvolvidas ações específicas de capacitação das equipes de imunização nas  
diferentes coordenadorias regionais de saúde da cidade para abordagem e  
sensibilização dos pais e responsáveis, além de implementadas ações de busca 
ativa e diferentes estratégias para facilitar o acesso da população à vacinação,  
intensificando-a nos bolsões com baixa cobertura vacinal. Foram implementadas, 
ainda, diversas medidas para a melhoria do registro de doses de vacina aplicadas 
no sistema da Prefeitura, bem como no sistema nacional de registro de imunização, 
resultando na qualificação dos dados e diminuição de inconsistências. 

Objetivo Estratégico 14
REDUZIR A VULNERABILIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA
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Em relação ao atendimento da primeira infância pela rede de saúde, importantes 
medidas foram fortalecidas para a garantia da realização da primeira consulta 
do recém-nascido na atenção básica em até 7 dias após o nascimento, como a  
reestruturação do programa Mãe Paulistana, da SMS, e a contratação de  
apoiadoras para atuarem nas maternidades municipais de modo a garantir o  
agendamento direto da primeira consulta na atenção básica. 

Além do serviço de visitação domiciliar da saúde, esforços tem sido feitos  
também, no aprimoramento da articulação intersetorial e na gestão integrada  
de seus serviços, buscando a estruturação e o fortalecimento de redes de 
atenção integral a gestantes e crianças na primeira infância. Exemplos disso são 
a criação dos 32 Comitês Gestores Regionais da Primeira Infância, nas regiões  
correspondentes às Subprefeituras, com representantes das Secretarias de  
Educação, Saúde e Assistência e Desenvolvimento Social, o desenvolvimento  
de protocolos integrados e a construção de um inovador Sistema Integrado de  
dados para a Primeira Infância. Legados importantes de um governo que se  
preocupa com a entrega de resultados que são imediatamente sentidos pela  
população, mas que não se descuida do aprimoramento constante da gestão e  
da estruturação da política pública.

Objetivo Estratégico 14
REDUZIR A VULNERABILIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA
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UPA Perus
Créditos: Marcelo Pereira/SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Reduzir a taxa de  
mortalidade infantil  
para 10,7 óbitos  
por mil residentes  
menores de um ano

14.2SMS

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Para a Prefeitura toda criança importa. E, para redução da mortalidade infantil 
na cidade, a Prefeitura monitorou, entre abril e julho de 2020, 8.801 gestantes e  
atendeu 202.287. No pré-natal foram realizadas 345.146 consultas até maio de 
2020. O monitoramento de gestantes, recém-nascidos e puérperas é desenvolvido 
em ações das UBS e pelo serviço de monitoramento “Alô Mãe”, que envolvem busca 
de usuárias faltosas por meio de contato telefônico ou visita domiciliar. Por meio do 
monitoramento do recém-nascido, foram realizadas 38.323 consultas de recém- 
nascidos até 7 dias de vida na Atenção Básica, conforme as melhores práticas  
indicadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  

A reformulação do Programa Mãe Paulistana é de 2019. Prefeito anunciou a  
retomada para oferecer orientações às mães sobre as rotinas e cuidados com 
o bebê, sinais de alerta para doenças e apoio ao aleitamento materno, além de  
garantir o agendamento da consulta de puerpério e da primeira consulta do recém- 
nascido na Atenção Básica (AB).  
 
Frente à pandemia de Covid-19 na cidade, toda a assistência ao planejamento 
reprodutivo individual, pré-natal, parto, recém-nascido, puérperas e puericultura 
foram mantidas. Nesse contexto, foram elaboradas Notas Técnicas (Informativo  
nº 2, 30/03/2020; Nota Técnica  de 07/05/20 e Nota Técnica – 03/06/2020) para  
adequação de espaço físico e manutenção da prioridade ao atendimento de puérperas, 
recém-nascidos e crianças, seja com consultas nas unidades e/ou em domicílio,  
reforçando a importância do aleitamento materno, da imunização e o atendimento 
aos casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).  

Objetivo Estratégico 14
REDUZIR A VULNERABILIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA
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REDUZIR A VULNERABILIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA

No Programa Palivizumabe, vacina que protege o bebê prematuro de infecção 
respiratória pelo vírus sincicial respiratório nas Maternidades, foram imunizados até 
3.696 bebês. Em relação a triagem neonatal (Teste do Pezinho), 60.753 crianças 
foram triadas e, nos Centros Especializados Reabilitação, foram atendidos 41.848 
recém-nascidos de risco. 
 
No Programa Saúde na Escola, no primeiro trimestre de 2020, foram realizadas 
4.334 ações em 428 UBSs e 1503 escolas, com um total de 224.723 participantes 
e, mesmo com as aulas suspensas e profissionais da educação em quarentena, 
foram desenvolvidas também ações integradas entre as Secretarias Municipais  
da Saúde e da Educação na Campanha de Vacinação contra a Influenza (H1N1), 
com uma média mensal entre março e julho de ações de 153 unidades escolares.
 
No escopo da Política Municipal pela Primeira Infância, foram realizadas ainda  
capacitações em aleitamento materno, alimentação e hábitos saudáveis com  
destaque para os territórios de maior vulnerabilidade do município. Em relação  
à assistência nutricional infantil, as ações desenvolvidas e realizadas pela Atenção 
Básica e o Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN) em 5 (cinco)  
Distritos Prioritários do Programa da Primeira Infância (Brasilândia, Lajeado,  
Cidade Tiradentes, Grajaú e Jd. Ângela), correspondentes à parte dos 14 distritos 
de maior incremento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 na cidade,  
alcançaram 9.584 atendimentos, entre abril e julho de 2020.



CEI Novo Ipe 
Créditos: Ana Karla Muner/SME

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Ampliar 35.157  
vagas em creche

14.3SME

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Em dezembro de 2019 a Prefeitura atingiu o recorde histórico de matrículas em 
creche (350, 5 mil) e a menor fila da história (com 9.670 crianças). Em um ano, a 
Prefeitura conseguiu reduzir em 50,9% a fila de espera.

O 1º semestre de 2020 foi atípico na trajetória desta Meta, em função da  
pandemia do novo coronavírus, que exigiu a tomada de medidas quarentenárias e,  
consequentemente, a suspensão dos atendimentos nos Centros de Educação  
Infantil (CEIs), as creches, local que os cadastros de Educação Infantil são  
realizados. 

A Prefeitura de São Paulo continua trabalhando em diferentes estratégias para  
ampliar o acesso à creche. Em 2020, foi implementado o Programa “Mais  
Creche”, lançado em dezembro de 2019 e em fase de implementação, ofertará 
à criança ainda não beneficiada por vaga em creche municipal a possibilidade de 
matrícula em instituições de ensino filantrópicas e particulares. Em janeiro de 2020 
foi lançada Plataforma Vaga na Creche, ferramenta online que permite a qualquer 
pessoa saber como está a espera por atendimento nos CEIs, de acordo com o  
endereço fornecido e a faixa etária informada. Também é possível consultar os  
CEIs nos quais há vagas disponíveis em um determinado distrito, subprefeitura ou 
Diretoria Regional de Educação. 

PROTEGER 
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A Plataforma Vaga na Creche (e sua versão antiga, Fila da Creche) constitui um 
instrumento de transparência ativa, em linguagem simples e com acessibilidade 
digital, onde qualquer pessoa pode realizar consultas sem a necessidade prévia de 
cadastro e senha.

No mês de junho foi disponibilizado no portal da SME um formulário de pré- 
cadastro para a Educação Infantil, permitindo a solicitação de vagas on line, sem 
necessidade de comparecimento em uma Unidade Educacional. A SME tem realizado  
esforços no sentido de vistoriar grande quantidade de imóveis que tenham potencial  
de abrigar novas creches e, assim, atender devidamente a população, só em 2020  
já foram vistoriados mais de 200 imóveis, e também construído novas unidades –  
com destaque para os 12 CEUs, que atenderão mais de 6.000 alunos na  
Educação Infantil.
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Trabalhadores fazendo abordagem no Serviço  
Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT), na  
Praça Princesa Izabel, Subprefeitura da Sé
Créditos: Marcelo Pereira/SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Reduzir em 80% o número 
de usuários de drogas em 
logradouros públicos

15.1SGM

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Nota-se um declínio constante dos valores médios de estimativa de público na região 
da Luz, definida para acompanhamento da meta. Em janeiro de 2020, a média foi de 
622 pessoas, e em junho de 2020, foi de 442. 

A Prefeitura implantou em 2019 a Lei 17.089, que instituiu a Política Municipal sobre 
Álcool e outras Drogas, no Município de São Paulo que, efetivamente, integrou num 
contexto de saúde pública multidisciplinar os usuários de álcool e outros drogas e, 
com este preceito, iniciou a Fase II do Programa Redenção na região da Luz onde,  
há quase 30 anos, existe um ponto de convergência de usuários abusivos de  
substâncias psicoativas. O local passou por inúmeras tentativas de intervenção 
pelo poder público ao longo de seus quase 30 anos de existência. O ápice dessa  
concentração de usuários aconteceu entre os anos de 2016 e 2017, quando alcançou 
a marca de 4.000 indivíduos em um panorama que aparentava estar fora de controle. 

Desde então, a administração municipal tem tomado todas as providências  
possíveis para redução do fluxo de usuários, especialmente ofertando tratamento  
adequado. As equipes de Saúde e Assistência Social mantém um trabalho constante de  
abordagem ativa e encaminhamento aos equipamentos públicos municipais  
especializados no tratamento e prevenção ao uso abusivo de álcool e outras  
drogas. Este esforço, especialmente após a adoção da Fase II do Programa  
Redenção, é um dos principais responsáveis pelo acúmulo de redução de 89,45%  
na concentração de usuários desassistidos em logradouros públicos na região da  
Luz, quando comparados aos números de 2017.

Objetivo Estratégico 15
REDUZIR O NÚMERO DE USUÁRIOS DE DROGAS 
EM LOGRADOUROS PÚBLICOS



Foi implantado o Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT), em suas  
diferentes modalidades, em diferentes regiões da cidade, oferecendo  
tratamento integrado de saúde e assistência social, afastando as pessoas do uso 
abusivo. Na região da Luz, foi implantado o SIAT I, realizando trabalho de abordagem 
e atendimento na rua. Na região da Armênia e do Glicério foram implantados dois  
equipamentos do SIAT II, voltado ao acolhimento temporário e tratamento em 
saúde mental , onde novas instalações puderam prover as condições clínicas,  
sociais e sanitárias para acolhida e tratamento de todos aqueles que procurem o 
auxílio das equipes municipais. E nas regiões de Heliópolis e Brasilândia, foram 
implantados dois equipamentos do SIAT III, promovendo a moradia temporária, 
associada ao tratamento clínico e promoção de trabalho e renda. 

Em complementação, ainda foi instalada na própria cena de uso da Luz uma  
unidade da Ação Vidas no Centro, parceria com a SMDHC e SMTUR, para atender  
a população vulnerável que escolhe permanecer em uso, porém ainda necessita  
ter suas demandas mais emergenciais atendidas (como utilização de sanitários, 
chuveiros e água corrente). 
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Objetivo Estratégico 15
REDUZIR O NÚMERO DE USUÁRIOS DE DROGAS 
EM LOGRADOUROS PÚBLICOS



Ademais, temos a implementação na região da Luz do Centro de Atendimento  
Psicossocial – Álcool e Drogas - CAPS AD IV – o primeiro da cidade de São Paulo 
e que foi pensado para oferta de tratamento qualificado em saúde mental muito 
próximo das cenas de uso aberto. A unidade conta com atendimento para pessoas 
de todas as faixas etárias com serviços de atenção contínua e funcionamento vinte 
e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana. O CAPS AD IV conta com 
um total de 20 leitos, sendo 10 previstos para acolhimento noturno dos pacientes  
em acompanhamento no serviço e 10 para suporte a situações de crise relacionadas 
ao uso de substâncias.  

A ampliação do monitoramento pelas forças de segurança também foi fator  
determinante para alcançar o excelente resultado observado. Destacam-se a  
implementação do projeto CityCâmeras na região,  que ampliou consideravelmente 
a disponibilidade de imagens de segurança, fornecendo informação de inteligência 
para a Guarda Civil Metropolitana; intensificação das revistas para coibir o tráfi-
co de entorpecentes; integração com a Secretaria Estadual de Segurança Pública  
para promoção de ações integradas entre a GCM e as Polícias Civil e Militar; e  
implementação de iluminação especial no perímetro.
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Objetivo Estratégico 15
REDUZIR O NÚMERO DE USUÁRIOS DE DROGAS 
EM LOGRADOUROS PÚBLICOS



Obras do SIAT II Porto Seguro
Créditos: SGM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Criar 600 novas vagas para 
atendimento humanizado  
em saúde e assistência  
social especificamente para 
pessoas em situação de  
uso abusivo de álcool e  
outras drogas

15.2SGM

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

O primeiro semestre de 2020 foi marcante no avanço da cobertura do Programa 
Redenção para a população paulistana. Das 600 vagas programadas para todo o 
biênio, 714 já foram entregues – e com mais por vir no segundo semestre. 

Entre  Janeiro e Junho foram criadas 234 novas vagas, voltadas ao atendimento 
humanizado em saúde e assistência social, especialmente para pessoas em situação 
de uso abusivo de álcool e outras drogas.  

Foi implantado o Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT), em suas  
diferentes modalidades, em diferentes regiões da cidade, oferecendo tratamen-
to integrado de saúde e assistência social, afastando as pessoas do uso abusivo. 
Na região da Luz, foi implantado o SIAT I, realizando trabalho de abordagem e  
atendimento na rua. Na região da Armênia e do Glicério foram implantados dois  
equipamentos do SIAT II, voltado ao acolhimento temporário e tratamento em 
saúde mental , onde novas instalações puderam prover as condições clínicas, sociais 
e sanitárias para acolhida e tratamento de todos aqueles que procurem o auxílio das 
equipes municipais. E nas regiões de Heliópolis e Brasilândia, foram implantados 
dois equipamentos do SIAT III, promovendo a moradia temporária, associada ao 
tratamento clínico e promoção de trabalho e renda. 

A implementação dos novos SIAT tem permitido que os usuários possam ser  
acolhidos de acordo com o nível de autonomia que apresentam. Esta autonomia 
é alcançada à medida que aumenta a adesão ao tratamento em saúde e adicção, 
ampliando o acolhimento social e o levando, por fim, a uma porta de saída que  
perpassa o acesso ao mundo do trabalho.
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Objetivo Estratégico 15
REDUZIR O NÚMERO DE USUÁRIOS DE DROGAS 
EM LOGRADOUROS PÚBLICOS



Selo Amigo do Idoso
Créditos: Leonardo Hirai/SMDHC

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Conquistar os selos  
intermediário e pleno  
do Programa São Paulo  
Amiga do Idoso

16.1SMDHC

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Em 2019 a Prefeitura de São Paulo conquistou o Selo Intermediário e caminha para 
a conquista do selo pleno do programa São Paulo Amiga do Idoso para 2020.

São diversas iniciativas em andamento, em que pese a pandemia de Covid-19  
exigir a reformulação de algumas delas a fim de não colocar em risco a população 
idosa participante. Foi criado o Fundo Municipal do Idoso em 2017 e teve o seu  
primeiro edital aberto em 2019, visando o financiamento de projetos de Organizações  
da Sociedade Civil direcionados a esse público, aprovando um total de 48  
projetos que irão beneficiar a população a partir de 2021. A prefeitura realiza  
atendimento domiciliar para idosos dependentes por meio do PAI (Programa de  
Acompanhamento do Idoso). Também foram criadas diversas iniciativas para  
promoção da inclusão digital dessa população, como a elaboração de tutoriais  
educativos para inclusão digital da pessoa idosa, bem como programas  
como o Whatsapp Solidário, Blog Interatividade e Cérebro Ativo (curso de  
estimulação cognitiva). 

A partir dessas experiências foi proposto o IDEA IDOSO DIGITAL, ação que 
permitirá a realização do diagnóstico pelo Whatsapp, garantindo ainda a  
ampla discussão entre Idosos de diferentes perfis sociodemográficos da cidade.  
A ação será realizada entre os meses de julho e setembro de 2020 e será  
acompanhada pelo comitê de avaliação do programa estadual a fim de garantir a sua  
representatividade e aplicabilidade em outros municípios do Estado de São Paulo.

PROTEGER 
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TRANSFORMAR SÃO PAULO EM CIDADE AMIGA DO IDOSO



Atividade no Espaço Longevidade,  
Subprefeitura de Santana-Tucuruvi
Créditos: Leonardo Hirai/SMDHC

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Garantir 15.000 vagas  
de atividades para idosos  
com objetivo de convívio e  
participação na comunidade

16.2SMADS

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

Além das vagas ofertadas em 2019, no início deste ano, a Secretaria Municipal  
de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) implantou o Programa “Espaço  
Longevidade”, disponibilizando 300 vagas em oficinas socioculturais, práticas  
corporais e atividades manuais com o objetivo de estimular o envelhecimento  
ativo e saudável por meio da participação social e promoção da cidadania.

No entanto, em função da pandemia global do novo coronavírus, em Março/2020, 
todas as atividades coletivas e presenciais para a população idosa foram suspensas. 

Neste período, os serviços socioassistenciais passaram a realizar o  
acompanhamento por meio de ligações, mensagens, entre outros recursos não  
presenciais, além de disponibilizar cestas básicas e itens de higiene para os  
munícipes atendidos pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

O Programa Espaço Longevidade e o Polo Cultural da Pessoa Idosa, por sua vez, 
tiveram suas atividades presenciais substituídas por atividades on line ofertadas por 
meio da ação “Whatsapp Solidário”, visando mantê-los ativos e conectados mesmo 
durante o isolamento social.

PROTEGER 
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TRANSFORMAR SÃO PAULO EM CIDADE AMIGA DO IDOSO



Atividade no Programa Rua da Gente,  
Subprefeitura de Parelheiro
Créditos: Heloisa Ballarini/SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Realizar 320 edições  
do Projeto Ruas de  
Lazer Itinerantes

17.1SEME

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

A meta contempla a realização de eventos temáticos aos finais de semana,  
incluindo atividades lúdicas, esportivas e recreativas em locais públicos distribuídos 
por todas as regiões da cidade. Em 2019, o projeto foi renomeado como “Rua da Gente”  
e foram realizadas 192 edições. Até março de 2020, foram realizadas 6 edições, 
totalizando 198 edições realizadas.  

Em decorrência da pandemia COVID-19 o programa foi suspenso. No entanto,  
desde 25/03, SEME divulga em suas redes sociais, vídeos que incentivam a  
atividade física dentro de casa, buscando o combate ao sedentarismo. Até o  
momento, foram feitos 62 vídeos. No mês de junho foi realizado festival de  
ginástica artística, do qual participaram 119 ginastas em apresentações de séries 
de solo, todas respeitando o isolamento social. Ainda, em parceria com a SEHAB e 
com o propósito de incentivar a atividade física em casa foram realizadas 32 ações 
para moradores de conjuntos habitacionais durante o período de isolamento social.

PROTEGER 
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IMPLANTAR RUAS, PARQUES E PRAÇAS DE LAZER E CULTURA



Maria Alves da Silva, moradora da área Archelaos de  

Prieneque, que foi regularizada, Subprefeitura do Butantã

Créditos: SEHAB

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Beneficiar 160 mil  
famílias por procedimentos 
de regularização fundiária

18.1SEHAB

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Até junho de 2020, 53.805 famílias foram beneficiadas com procedimentos de  
regularização fundiária na cidade de São Paulo tendo em vista que um  
realinhamento a partir de nova legislação interrompeu o andamento dos processos  
de regularização para adaptá-los aos procedimentos e produtos definidos. 

A Subprefeitura de São Mateus foi a que recebeu maior número de beneficiados: 
14.930, seguida da subprefeitura de Guaianazes com 13.262 beneficiados. 

Outra medida da Prefeitura foi a aprovação da Lei de Regularização de Edificações 
(Lei nº 17.202/2019), que permite a desburocratização dos procedimentos. 

Até o momento 200.174  imóveis residenciais foram regularizados na categoria 
automática. Nas demais categorias (que exigem que o interessado e responsável 
técnico protocole o pedido de regularização pelo Portal de Licenciamento e que o 
mesmo receba análise técnica), foram concluídos 868 processos de regularização.

PROTEGER 
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REDUZIR OS IMÓVEIS SEM TITULAÇÃO FUNDIÁRIA



Unidades habitacionais de interesse social do Conjunto Habitacional 

Terreno A (Academia), Subprefeitura do Itaim Paulista

Créditos: SEHAB

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Entregar 21 mil unidades 
habitacionais

19.1SEHAB

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

São 86.687 unidades habitacionais beneficiando a população paulistana.

Foram construídas e entregues pela Pr efeitura 6.977 novas unidades habitacionais 
(uh) na cidade de São Paulo de janeiro de 2019 até junho de 2020. Essas ações 
são viabilizadas por diferentes programas, parte deles em parceria com o Governo 
Estadual ou Federal.

E mais 79.710 empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) e  
Habitação de Mercado Popular (HMP) licenciados na cidade, com a participação  
da Prefeitura de São Paulo, que incentiva e subsidia estes empreendimentos do  
Programa Minha Casa Minha Vida.

Com a pandemia do COVID - 19 a partir de março exigiu-se o replanejamento 
das atividades de pré-ocupação junto às famílias e cronograma de entrega dos 
empreendimentos. A Secretaria Municipal de Habitação formulou procedimentos 
para Entrega Administrativa, visando a continuidade das atividades e entregas das 
unidades habitacionais de forma escalonada, evitando aglomerações, considerando 
mais tempo para execução de cada atividade.

Até o final de 2020 existe a previsão de entrega de mais 35 empreendimentos  
(todos estão em fase de finalização de obras) que somam mais 7.984 unidades 
habitacionais.

PROTEGER 
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BENEFICIAR A POPULAÇÃO COM UNIDADES HABITACIONAIS



Objetivo Estratégico 19
BENEFICIAR A POPULAÇÃO COM UNIDADES HABITACIONAIS

São várias iniciativas relevantes da Prefeitura para poder ampliar a oferta de  
habitação na cidade:

• PODE ENTRAR: Em 2019, foi lançado o novo programa habitacional do município, 
que possibilitará novas contratações de unidades habitacionais no próximo ano;

• AUMENTO DO SUBSÍDIO HABITACIONAL: Em 2019, o Prefeito encaminhou o PL 
e sancionou a  Lei 17.150/19, que prevê ampliação de oferta de moradias para a 
população de baixa renda, em parceria com os governos estadual e federal. A título 
de subsídio complementar, a lei ampliou o aporte financeiro de R$ 20 mil para até 
R$ 120 mil por unidade habitacional; 

• MUDANÇAS NO FUNDURB E ISENÇÃO DE DÍVIDAS MUNICIPAIS PARA  BENEFICIÁ- 
RIOS DO MINHA CASA, MINHA VIDA: Proposto pelo Executivo em ago/19 
e sancionado pelo prefeito em out/19,alterações no Plano Diretor Estratégico 
(PDE) estabelecem novas regras para a destinação dos 30% dos recursos  
do FUNDURB vinculados à habitação. Com a mudança, o dinheiro também poderá  
ser usado para compra de imóveis e edifícios, reformas e retrofit. Antes da alteração, a  
verba era destinada exclusivamente para a compra de terrenos. A lei também  
possibilitou também o perdão de tributos municipais para famílias com renda de  
até R$ 1,8 mil que adquiriram imóveis pelo Minha Casa Minha Vida (faixa 1). 

Objetivo Estratégico 19
BENEFICIAR A POPULAÇÃO COM UNIDADES HABITACIONAIS
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Obra de urbanização concluída. Parque das Flores,  
Subprefeitura de São Mateus
Créditos: SEHAB

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Beneficiar 10 mil famílias 
com obras de urbanização 
em assentamentos precários

20.1SEHAB

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

Até junho de 2020, 7.690 famílias foram beneficiadas diretamente com obras 
de infraestrutura implantadas e intervenções em assentamentos precários em  
andamento. As intervenções realizadas abrangem a implantação de rede de distribuição 
de água, rede coletora de esgoto, rede de drenagem, construção de contenção,  
canalização de cursos d´água, pavimentação de vias, etc. Importante mencionar 
que a maior parte das famílias beneficiadas está localizada na área de mananciais 
do município.

Destaca-se as 5.221 famílias beneficiadas com obras de pavimentação, contenções 
e rede de drenagem na área Cantinho do Céu (Subprefeitura Capela do Socorro).

Além das intervenções de urbanização executadas pela Secretaria Municipal de 
Habitação, outras obras de canalização e infraestrutura urbana são realizadas  
pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, assim como pelas Subprefeituras, 
beneficiando mais famílias com urbanização das áreas.

Objetivo Estratégico 20
PROMOVER URBANIZAÇÃO INTEGRADA  
EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS



Exemplares do Currículo da Cidade
Créditos: Roberto Tersi/SME

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Atingir 6,5 no IDEB  
dos anos iniciais do  
Ensino Fundamental

Atingir 5,8 no IDEB  
dos anos finais do  
Ensino Fundamental

21.1

21.2

SME

SME

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

O novo coronavírus interrompeu as aulas em São Paulo, como em todo o país, além 
de atrasar o resultado da Prova Brasil aplicada em 2019, cujo resultado seria divul-
gado entre junho e julho de 2020. Em 2019 o Governo Federal realizou esta prova, 
com apoio da Secretaria Municipal de Educação de são Paulo, no final de novembro. 
Até o presente momento (agosto 2020) não se sabe qual o desempenho do Mu-
nicípio de São Paulo com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb) e quando os resultados serão disponibilizados pelo Governo Federal.

A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são 
avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Para o Ministério 
da Educação, a prova e o sistema têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino 
oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e ques-
tionários socioeconômicos. Por este motivo, o cálculo do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) é subsidiado pelos resultados dessas provas. 

Com objetivo de monitorar a evolução dos indicadores do ensino fundamental na 
Rede Municipal de Ensino anualmente, a Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo criou o Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana – IDEP, instituído 
pelo Decreto 58.839/2019, para medir o desempenho das escolas da Rede Municipal 
de Ensino considerando a proficiência dos estudantes a partir da Prova São Paulo, 
o fluxo escolar e também os dados dos territórios, como nível socioeconômico e a 
complexidade de gestão de cada unidade. Esse foi o primeiro ano do IDEP. Será 
possível a partir de agora obter mais visibilidade das aprendizagens e acompanhar 
a evolução do Indicador.
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MELHORAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS  
NO ENSINO FUNDAMENTAL



EMEF Perimetral reformada
Créditos: Ana Karla Muner/SME

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Reformar ou reequipar  
1150 unidades escolares

22.1SME

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

Entre 2019 e junho 2020, 1.429 unidades educacionais foram reformadas ou  
reequipadas ultrapassando a meta estabelecida. Elas passaram por dois tipos 
de intervenções: realização de serviços de manutenção (reforma) de unidades  
educacionais e sua equipagem com mobiliário novo. 

Além disso, a SME está fase avançada de implantação do Programa “Sala de Aula 
Digital”,que irá equipar as 12 mil salas de aula do município com atualizações  
tecnológicas no ambiente escolar. Ao todo, serão investidos R$90 milhões na  
compra de pelo menos um computador para cada sala de aula, internet de  
banda larga, projetores com tela e caixas de som, para serem instalados no  
segundo semestre de 2020.

Em 2019, todas as Escolas de Ensino Fundamental do município receberam  
impressoras 3D. Ao todo, foram distribuídas 583 máquinas e os professores de  
informática passaram por treinamento para aprimorar o conhecimento sobre o  
equipamento e saber como é a utilização desse nas salas de aula. Todas essas  
iniciativas fazem parte da reestruturação dos Laboratórios de Informática Educativa 
(LIE) em Laboratórios de Educação Digital, Experimentação e Aprendizagem (LED).

E ainda estão previstas a realização de mais reformas e a distribuição de mais  
mobiliário.
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REVITALIZAR UNIDADES ESCOLARES, DE SAÚDE,  
DE CULTURA E DE ESPORTES E LAZER



UBS Cidade Nova São Miguel
Créditos: Luiz Guadagnoli/SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Reformar ou reequipar  
350 unidades de saúde

22.2SMS

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

133 equipamentos de saúde foram reformados entre 2019 e 2020 – Em 2019, 
foram realizadas 110 reformas de equipamentos de saúde: 95 equipamentos de 
saúde foram reformados (desde UBSs e AMAs a laboratórios e unidades de vigilân-
cia em saúde), 6 UBSs receberam novas instalações (UBS Cidade Nova São Miguel; 
UBS Jardim Fontalis; UBS Vila Anastácio; UBS Parque Imperial; UBS Sacomã; UBS 
Vila Granada), 2 Centros de Atenção Psicossocial foram implantados (CAPS IJ II  
Ermelino Matarazzo; CAPS AD II Cangaíba) e 3 Serviços de Residência Terapêutica 
(serviço vinculado CAPS) também foram criados.

Com a reorganização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 3  
novas bases foram incluídas no programa de manutenção predial e qualificação da 
rede de atenção à saúde.

No Hospital do Servidor Público Municipal um andar do complexo hospitalar foi  
inteiramente reformado e voltado para o atendimento qualificado de mulheres  
servidoras, organizando assim o Serviço de Referência em Saúde da Mulher  
Servidora.

Em 2020, no primeiro semestre, 23 equipamentos de saúde já foram reformados, 
a saber: a AMA Sorocabana; as AMA/UBSs City Jaraguá, Dr. Humberto Cerruti,  
Jardim Nélia e Lauzane Paulista; o CAPS Adulto Pirituba/Jaraguá; o CER Lapa, Pronto  
Socorro de Santana e as UBSs Almirante Delamare, Chabilandia, Dr. José Toledo 
Pizza, Eduardo Romano Rechilian, Jardim Etelvina, Jardim Robru, Jaçanã, Jardim 
Edite, Jardim São Francisco, Jardim Tietê II, Manoel Joaquim Pera, Parque Bristol, 
Vila Aurora, Vila Cisper e Vila Granada.
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REVITALIZAR UNIDADES ESCOLARES, DE SAÚDE,  
DE CULTURA E DE ESPORTES E LAZER
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Na rede hospitalar, foram realizadas adequações da estrutura de 15 Hospitais  
Municipais (Alípio Correa Netto, Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, Dr. Alexandre Zaio, 
Benedito Monteiro, Dr. Carmino Caricchio, Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha,  
Dr. Ignácio Proença de Gouvêa, José Soares Hungria, Mário Degni, Tide Setúbal, 
Waldomiro de Paula, Carmem Prudente, Parelheiros, Vereador José Storopolli e  
Dr. Moysés Deutsch – M’Boi Mirim). Com a ampliação da meta de entrega de  
hospitais, foram já implantados 3 (três) novos hospitais municipais: o Hospital da 
Bela Vista, com 118 leitos de UTI, o Hospital Guarapiranga, com 120 leitos de UTI, 
e o Hospital Capela do Socorro, com 65 leitos de UTI.

Estão previstas ainda as entregas de outros dois novos hospitais: o Hospital  
Sorocabana, uma demanda histórica da zona oeste da cidade, que se encontra 
em fase final de conclusão e contará com 60 novos leitos de UTI e formará um  
complexo contando ainda com a assistência especializada ambulatorial e o  
Hospital Brigadeiro, que contará com mais 120 leitos de UTI. Além do  
fortalecimento da rede hospitalar, há também previsão das conclusões de outras 150  
(cento e cinquenta) reformas na rede de atenção à saúde, incluindo 
 as primeiras entregas do Projeto Avança São Paulo, com base no financiamento 
junto a Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Objetivo Estratégico 22
REVITALIZAR UNIDADES ESCOLARES, DE SAÚDE,  
DE CULTURA E DE ESPORTES E LAZER



Digilab da Biblioteca Affonso Taunay, Subprefeitura da Mooca
Créditos: Meire Bassis e Joeli Rocha/SMC

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Revitalizar 44  
equipamentos  
de cultura

22.3SMSC

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Embora o novo coronavírus tenha afetado dramaticamente a área cultural, a  
Prefeitura já entregou 39 unidades revitalizadas. Em 2019, 21 equipamentos  
culturais foram reformados. No primeiro semestre de 2020, mais 18 equipamentos 
entregues.

Novas obras de revitalização estão em andamento e a meta será superada até o  
final de 2020.
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REVITALIZAR UNIDADES ESCOLARES, DE SAÚDE,  
DE CULTURA E DE ESPORTES E LAZER



Atividade no evento Virada Esportiva
Créditos:SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Revitalizar 33 equipamentos 
sob a gestão da Secretaria 
de Esportes e Lazer

22.4SEME

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

28 Centros Esportivos da cidade já foram revitalizados entre 2019 e 2020. Em  
decorrência da pandemia, o ritmo das revitalizações foi ajustado, mas a meta  
estabelecida será cumprida. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer tem  
48 equipamentos sob sua responsabilidade. As revitalizações incluem obras de  
manutenção geral, melhorias de acessibilidade e de zeladoria, com especial  
atenção aos espaços dedicados às atividades esportivas (quadras, campos de  
futebol, áreas multiuso). 

PROTEGER 
AS PESSOAS2 Objetivo Estratégico 22

REVITALIZAR UNIDADES ESCOLARES, DE SAÚDE,  
DE CULTURA E DE ESPORTES E LAZER



Programa CEU 21, Jd. Santa Lucrecia
Créditos:SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Implementar internet  
de alta velocidade em 100% 
das unidades escolares

22.5SME

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

No primeiro semestre de 2020 foi realizado o pregão de contratação da  
empresa que executará os serviços necessários à disponibilização dos links de  
internet  dedicados. As instalações começam no segundo semestre e 100% delas  
terminam até o fim de 2020. A meta tem em seu escopo, entre outras ações, o processo  
de aquisição e implantação de conexão à internet que promova o aumento de  
velocidade nas unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação (SME). 
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REVITALIZAR UNIDADES ESCOLARES, DE SAÚDE,  
DE CULTURA E DE ESPORTES E LAZER



CEU Vila Alpina
Créditos: Ana Karla Muner/SME

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Entregar 12 CEUs23.1SME

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Neste primeiro semestre de 2020, as obras nos doze CEUs tiveram consideráveis 
avanços. O CEU São Miguel foi entregue no início do mês de julho e os demais serão 
entregues até o fim de setembro deste ano. 

Os CEUs Parque do Carmo e Vila Alpina estão em fase final de conclusão de obras, 
devendo ser entregues em breve. Igualmente, o CEU Tremembé aguarda apenas 
emissão de AVCB.

O CEU Cidade Tiradentes já teve todos os seus blocos concluídos e está apenas 
aguardando a instalação de energia e liberação de AVCB.

O CEU José Bonifácio (São Pedro) está quase finalizado, com previsão de conclusão 
para julho de 2020. 

O CEU Artur Alvim/José de Anchieta já teve concluídos os blocos educacional e  
cultural, aguardando apenas a conclusão do bloco esportivo e a emissão de AVCB, 
com previsão de encerramento em agosto de 2020. O CEU Taipas também se  
encontra nessa fase das obras, mas sua conclusão está prevista para setembro de 
2020.

O CEU Carrão Tatuapé já teve seu bloco educacional concluído e seus blocos cultural 
e esportivo estão em andamento, com finalização prevista para setembro de 2020. 
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CRIAR NOVOS EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE



O bloco educacional do CEU Freguesia do Ó está quase concluído e o fim das obras 
está previsto para setembro de 2020. Em situação similar, está o CEU Parque  
Novo Mundo.

Os blocos educacional, cultural e esportivo do CEU Pinheirinho estão em fase  
avançada de construção, com previsão de entrega para setembro de 2020.

Além dos novos CEUs, a Prefeitura entregou 47 novas Escolas desde 2017, com 
um investimento de R$ 205 milhões, beneficiando cerca de 12.000 alunos. Foram 
30 Centros de Educação Infantil (CEI), 10 Centros Municipais de Educação Infantil 
(CEMEI), 6 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) e 1 Escola de Ensino 
Fundamental (EMEF).

MANTER A CIDADE LIMPA
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CRIAR NOVOS EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE



Hospital de Parelheiros
Créditos: Subprefeitura de Parelheiros

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Equipar o hospital  
de Parelheiros

23.2SMS

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

O Hospital de Parelheiros já se encontra em funcionamento desde 2019 e atende a 
uma população estimada de 2,7 milhões de pessoas.

Com a chegada da pandemia de Covid-19 na cidade, o cronograma de conclusão de 
todo o complexo hospitalar foi adiantado e, visando garantir assistência hospitalar 
integral à população, a Secretaria Municipal da Saúde ampliou a disponibilidade de 
leitos clínicos e de UTI do hospital.

Atualmente, o hospital conta com 219 leitos de UTI destinados a cuidados intensivos 
de pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19, além de 73 leitos de enfermaria.
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CRIAR NOVOS EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE



Hospital de Brasilândia
Créditos: Edson Hatakeyama/SMS  

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Construir o hospital de 
Brasilândia

23.3SMS

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

O Hospital de Brasilândia entrou em operação em maio de 2020 e começou a atender 
a população com suspeita ou confirmada para Covid-19. O hospital conta com 150 
leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria. O cronograma de conclusão total da obra 
é o segundo semestre de 2020, com a previsão de 305 leitos, para beneficiar uma 
população de cerca de 2,2 milhões de pessoas da região.

O Hospital de Brasilândia integrou a estratégia da Prefeitura de ampliação da rede 
hospitalar municipal e assistência integral à população para enfrentar a pandemia.

Além do Hospital Municipal de Brasilândia, a Secretaria Municipal da Saúde ampliou 
suas metas de implantação de hospitais e já entregou mais três hospitais para 
população do município: o Hospital da Bela Vista, com 118 leitos de UTI, o Hospital 
Guarapiranga, com 120 leitos de UTI, e o Hospital Capela do Socorro, com 65 leitos 
de UTI.

Ainda neste ano de 2020 serão entregues outros dois novos hospitais: o Hospital 
Sorocabana, uma demanda histórica da zona oeste da cidade, que se encontra em 
fase final de conclusão e contará com 60 novos leitos de UTI e formará um complexo 
contando ainda com a assistência especializada ambulatorial e o Hospital Brigadeiro, 
que contará com mais 120 leitos de UTI.

Essas iniciativas se inscrevem no compromisso da Prefeitura em garantir assistência 
integral a todos os paulistanos usuários do Sistema Único de Saúde.
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UPA Perus
Créditos: Marcelo Pereira/SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Construir e equipar 12 UPAs23.4SMS

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

Entre 2019 até junho 2020, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) já entregou 
6 novas UPAs à população, o que representa uma ampliação de cobertura em  
urgência e emergência em mais de 1,8 milhão de paulistanos. Em 2019 foram as 
UPAs Tito Lopes, Julio Tupy, Pirituba e Perus. Em 2020 foram entregues as UPAs  
Ermelino Matarazzo e Jaçanã.  

Para o segundo semestre de 2020 está prevista a conclusão de outras 6 novas UPAs. 
A ampliação representa um aumento de cobertura em urgência e emergência em 
mais de 3,6 milhões de pessoas.
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UBS Parque Imperial
Créditos: Marcelo Pereira/SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Entregar 2 UBSs23.5SMS

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

A meta de entrega de novas Unidades Básicas de Saúde foi superada em 2019, com 
as entregas de 3 UBSs: Anchieta, Jardim Lucélia e Jova Rural.

Além disso, em 2020, mesmo com a chegada da pandemia de Covid-19 na cidade 
de São Paulo, a SMS reorganizou suas ações e estratégias de atenção básica, ante 
os novos desafios apresentados. Essa reorganização se deu por meio da redefinição 
dos papeis dos mais de 1000 equipamentos públicos municipais de saúde no  
município.

Cumpre ressaltar que a atenção básica em saúde não interrompeu seus  
atendimentos durante a pandemia. As atividades de acolhimento, coleta de  
exames, curativos, inalação, medicação e procedimentos, vacinação (campanha  
Influenza e primeira infância), assistência ao recém-nascido e puericultura, bem  
como o atendimento a urgências clínicas e odontológicas, o acompanhamento 
e assistência a pacientes com doenças infecciosas (como tuberculose, sífilis, 
 HIV, entre outras) e com doenças crônicas (como hipertensão, diabetes, etc), o  
Programa Mãe Paulistana (de assistência ao pré-natal e puerpério) e o  
monitoramento e assistência de pacientes idosos, de outros grupos de risco e  
sintomáticos respiratórios foram todos mantidos e fortalecidos.

Somente entre 1º de março e 31 de julho de 2020, foram realizados pela atenção 
básica 1.452.943 acolhimentos com classificação de risco, 1.580.806 atendimen-
tos de urgência, 3.283.110 consultas de rotina e 2.705.949 procedimentos gerais  
(administração de medicamentos, curativos, aferição de pressão e glicemia,  
eletrocardiogramas, etc.), o que totaliza 9.022.808 de atendimentos.
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A atuação da rede básica tem sido decisiva na mitigação, controle da transmissão 
e cuidados relacionados à Covid-19 e outros agravos, com a identificação precoce 
e monitoramento de casos leves potencial de agravamento. Também entre 1º de 
março e 31 de julho, a atenção básica desenvolveu 13.720 ações comunitárias  
com alcance de quase 2 milhões de pessoas; sem contar as 6.305.439 visitações 
domiciliares.

Dentre as ações de enfrentamento à Covid-19, a atenção básica realiza o  
monitoramento de mais de 390 mil sintomáticos respiratórios, dos quais 252.915 
pessoas já receberam alta. Já em relação à testagem para Covid-19, até 29 de  
julho, 741.801 pessoas foram testadas na rede básica.

A atuação da rede básica tem sido decisiva na mitigação, controle da  
transmissão e cuidados relacionados à Covid-19 e outros agravos, com a identificação  
precoce e monitoramento de casos leves potencial de agravamento. Articulada aos  
Hospitais de Campanha, criados com a missão de mitigar a pressão nos leitos de 
UTI dos hospitais municipais e absorver da rede básica os casos leves com potencial 
de agravamento, essa atuação promoveu e orientou o fortalecimento de toda a rede 
de atenção à saúde do município.
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Projeção em prédio. Movimento Hoje Não
Créditos: SMT

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Reduzir em 13,7% o índice 
de mortes no trânsito (de 
6,95 para 6,0 mortes para 
cada 100 mil habitantes)

24.1SMT

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

O número de mortes no trânsito por 100 mil habitantes chegou a 6,09 (dados de 
fev/2020), menor índice alcançado desde o início de vigência do Programa de Metas 
2019-2020. Em dezembro de 2018 (acumulado de 12 meses), foram 6,95 mortes 
por 100 mil habitantes.

Comparando o período de fevereiro de 2020 (último dado disponível) com dezembro 
de 2018, houve uma redução de 12,37%  no número total de mortes no trânsito:  
de 849 para 749.

Em relação ao tipo de usuário, entre o acumulado de 12 meses, em dezembro de 
2018, com o acumulado de 12 meses, em fevereiro 2020, temos: 

 • Pedestres - de 349 para 342 mortes (redução de 2%);
 • Motoristas/passageiros - de 115 para 94 mortes (redução de 18%);
 • Motociclistas - de 366 para 285 mortes (redução de 22%);
 • Ciclistas - de 19 para 28 mortes (aumento de 47%).

São diversas iniciativas que trazem esse bom resultado:

• MOVIMENTO PELA VIDA SEGURA NO TRÂNSITO: Lançado em nov/19 o  
movimento de conscientização sobre segurança viária, com o objetivo de mobi-
lizar e engajar a população nos esforços para a redução do número de mortes e  
acidentes no trânsito. A campanha de comunicação do movimento teve  
investimento de R$ 20 milhões. Foi veiculada em rádio e tv entre nov/19 e jan/20;
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• PROGRAMA VIDA SEGURA (PLANO DE SEGURANÇA VIÁRIA). Apresentado à  
população em abr/19, prevê R$ 35 milhões em investimentos em medidas de segu-
rança de trânsito. Inclui campanhas de comunicação, projetos e programas da SMT

• PROGRAMA VIA SEGURA. Conjunto de ações voltadas para a redução de  
acidentes na cidade em vias específicas. Inclui melhorias na sinalização, aumento 
do número de agentes da CET no local, novos radares de fiscalização, alterações 
viárias, aumento no tempo de travessia para pedestres e ampliação na quantidade 
de ciclos semafóricos

• MARGINAL SEGURA. Em mai/19 começou a valer a proibição da circulação de  
motos na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco;

• PROGRAMA MOTOCLISTA SEGURO. Voltado para a educação e conscientização 
desses condutores

• ÁREAS CALMAS. Têm a proposta de melhorar a segurança viária em regiões onde 
se concentram atividades comerciais e de serviços com fluxo intenso de veículos 
e movimentação de pedestres. A proposta também inclui a redução da velocidade 
máxima regulamentada nesses locais para 30 km/h 
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• PROGRAMA ROTA ESCOLAR SEGURA. Iniciado em 2018, o principal objetivo é  
reduzir o risco de acidentes de trânsito envolvendo crianças e adolescentes no  
trajeto casa-escola;

• RADARES EM TÚNEIS. O 1º radar foi instalado em jul/18, no túnel Ayrton Senna. 
Atualmente são 8 radares instalados e ajustados, em 5 túneis;

• REDUÇÃO DE VELOCIDADE DOS ÔNIBUS. Em set/17, Prefeitura anunciou a  
redução do limitador de velocidade máxima dos ônibus de 60 km/h para 50 km/h. 
Nas faixas reversíveis, implantadas nos horários de pico, a velocidade máxima dos 
coletivos passou a ser de 40 km/h;

• PROGRAMA VIAGEM SEGURA. Por meio de capacitação, o programa atualiza e 
recicla os operadores do sistema de transporte público (motoristas, cobradores e 
fiscais).
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Paraoficina móvel, Subprefeitura do Itaim Paulista
Créditos: Fábio Nunes/SMPED

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Fornecer tecnologia  
assistiva a 3.680  
pessoas com deficiência

25.1SMPED

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

Em janeiro de 2020 a SMPED entregou as tecnologias assistivas compradas em 
2019 para 154 servidores com deficiência da Prefeitura. A Secretaria está na fase de  
aquisição das tecnologias assistivas para servidores e para alunos da rede municipal 
de ensino, para a entrega no segundo semestre de 2020. 

Em 2019, a SMPED criou uma Ata de Registro de Preços com itens de tecnologia 
assistiva para atender alunos e servidores e a disponibilizou para todos os órgãos  
da Prefeitura. A ata é inédita e permite que todas as pastas comprem itens de  
tecnologia assistiva para este público. É um grande avanço na política  
municipal para pessoa com deficiência, potencializando suas habilidades, autonomia e  
independência.

Também ano passado começou um serviço pioneiro de atendimento da Paraoficina 
Móvel em parceria com a AACD. A iniciativa leva aos bairros de todas as regiões da 
cidade  uma van  estruturada que conta com serviços gratuitos de manutenção e 
reparos em cadeiras de rodas, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, 
como muletas, bengalas e andadores. Em 2020 atendemos 608 pessoas com  
deficiência na cidade. 

Em relação ao atendimento pela Central de Intermediação de Libras (CIL), no ano  
de 2020, obtivemos um resultado de 896 pessoas com deficiência atendidas 
pelo aplicativo da CIL. Os Postos de Atendimento Presencial PAP-CIL realizaram  
242 atendimentos. Sendo assim, no primeiro semestre de 2020, segundo ano de 
execução do Programa de Metas 2019-2020, temos um total de 1.900 pessoas com 
deficiência que receberam algum tipo de tecnologia assistiva. 

PROTEGER 
AS PESSOAS2 Objetivo Estratégico 25

AMPLIAR A ACESSIBILIDADE E O RESPEITO À DIVERSIDADE



Evento do Contrata SP, Subprefeitura da Lapa
Créditos: Eduardo Jurado/SMPED

ORGÃO    META    DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Atender a 4.120 pessoas 
com deficiência em  
iniciativas de trabalho  
e renda

25.2SMPED

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

4.217 pessoas atendidas só em 2019 nas quatro edições do Contrata SP, feira de 
empregabilidade para pessoas com deficiência. 

Em 2020, em virtude das recomendações da OMS para prevenção ao novo  
coronavírus, os eventos do Contrata SP devem seguir o modelo virtual. 

Em relação ao Programa de Estágio para Estudantes com Deficiência na Prefeitura, 
atingiu-se o número de 57 novos estagiários contratados, sendo 42 em 2019 e 15 no 
primeiro semestre de 2020. Ativos na Prefeitura são 49 estagiários com deficiência. 
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ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Reconhecer iniciativas de 
120 empresas, entidades  
do terceiro setor e órgãos 
públicos com o selo  
municipal de direitos  
humanos e diversidade  
na cidade de São Paulo 

25.3SMDHC

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

No edital de 2019, foram 45 entidades reconhecidas pelo programa, que passaram 
a  compor a Rede do Selo de Direitos Humanos e Diversidade. O processo para 2020 
ainda não foi concluído.

Devido ao contexto de pandemia que se impôs no 1º semestre de 2020, todas 
as atividades planejadas no âmbito do programa passaram por uma reformulação.  
Sendo assim, foi reelaborado o processo de seleção da 3ª edição do Selo de  
Direitos Humanos e Diversidade, que acontecerá no 2º semestre e que visa  
selecionar ao menos 75 organizações com iniciativas de boas práticas de inclusão, gestão da  
diversidade e promoção dos direitos humanos. Em relação à Rede do Selo,  
programou-se uma série de encontros virtuais no formato webinar/live, em que 
as organizações premiadas na 2ª edição poderão apresentar suas iniciativas, bem 
como discutir sobre os desafios da inclusão e diversidade em tempos de pandemia.  
Esses debates virtuais serão voltados tanto para as organizações da Rede como para  
as organizações em geral que tenham interesse em realizar ações de inclusão e  
diversidade ou mesmo de aperfeiçoar iniciativas já existentes. Os debates virtuais 
têm o potencial de alcançar um número muito maior de participantes do que as 
ações presenciais previstas anteriormente. 

Sendo assim, no 2º semestre será lançado o edital da 3ª edição, serão realizados 
o processo seletivo e a premiação das selecionadas. Além disso, a Rede do Selo da 
2ª edição contará com vários encontros virtuais para que todas as organizações  
troquem entre si seus principais resultados e desafios, como uma forma de constru-
ir cada vez mais um ambiente que promova a diversidade no mercado de trabalho  
junto à promoção da igualdade.
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Créditos: Leonardo Hirai/SMDHC 



Análise de exame
Créditos: L.R/SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Baixar para 30 dias o tempo 
médio em dias entre a  
data de solicitação e a data 
de realização dos exames  
prioritários em relação  
ao total de agendamentos  
válidos

26.1SMS

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

Com a chegada da pandemia de Covid-19 no município, a meta de redução do tempo 
médio de exames foi afetada. Dadas as ações da Prefeitura Municipal de São Paulo 
de controle e redução da transmissão, os protocolos de atendimento foram atualiza-
das e, conforme a Portaria SMS.G nº 154, em 23 de março foram suspensas parcial 
e temporariamente realizações de consultas, exames, procedimentos e cirurgias de 
rotina, com o objetivo e proteger os usuários e evitar disseminação do agravo, com 
a manutenção das linhas de cuidado de oncologia e urgência e emergência as ações 
não foram interrompidas.

A partir de maio de 2020, com a Portaria SMS.G nº 241, foi iniciado o retorno  
gradual de consultas, com ampliação do atendimento em saúde pela Portaria SMS.G 
nº 261 (junho), que determina o retorno do agendamento de exames (colonoscopia, 
teste ergométrico e prioridades clínicas).

Como a estabilização da transmissão de Covid-19 no município, a Secretaria  
Municipal da Saúde vem implementado um plano de ação de retomada da produção 
cirúrgica, de exames e serviços de apoio diagnóstico, com o compromisso mantido 
de ofertar atenção de qualidade e em tempo oportuno à população de São Paulo.
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INOVAR 
NA GESTÃO3

INOVAR NA GESTÃO
O eixo Inovar tem como principal objetivo tornar  
a gestão pública mais efciente, com soluções  
inovadoras e inteligentes que deem ao cidadão  
acesso a serviços de melhor qualidade e de maneira 
mais rápida. O cidadão paulistano quer e merece  
uma cidade que inova em governança, transparência, 
participação, sustentabilidade e tecnologia



ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Alcançar 60% no Índice  
de satisfação do cidadão  
em relação aos serviços, 
políticas e programas  
da Prefeitura

27.1SGM

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

A primeira pesquisa para medição do índice de satisfação dos paulistanos estava 
programada para acontecer no primeiro semestre de 2020. No entanto, diante da 
situação de pandemia e do esforço dos munícipes e da Prefeitura para manutenção 
do isolamento social como método de combate eficaz ao vírus da Covid-19, o  
momento tornou-se inoportuno para a realização da pesquisa nos moldes em que 
ela havia sido concebida. Nesse sentido, a metodologia está sendo adaptada para 
os tempos atuais, considerada a situação ainda presente de pandemia na cidade  
de São Paulo. Definido o novo formato, a pesquisa será realizada e os resultados 
divulgados ainda este ano.

Objetivo Estratégico 27
MELHORAR A SATISFAÇÃO DO CIDADÃO

INOVAR
NA GESTÃO3

Guichês de atendimento da Secretaria  
da Fazenda, Ed. Othon 
Créditos: Heloisa Ballarini/SECOM



Central Mecanizada de Triagem
Créditos: ECOURBIS/AMLURB

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Alcançar 100% de  
distritos com 100%  
de atendimento de  
coleta seletiva

28.1SMSUB

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Para o atendimento da meta 28.1, que busca o alcance em 100% dos distritos  
com atendimento de coleta seletiva, a SMSUB, por meio da Amlurb, desenvolveu 
algumas ações para universalizar o serviço até o fim deste ano, considerando as  
características de cada região da cidade. Até o momento, 76% das ruas e  
logradouros já têm a coleta seletiva implantada.

A maior parte do território não coberto hoje pelo serviço são locais de difícil  
acesso ou que não permitem a passagem de caminhão. Para que a coleta de  
resíduos recicláveis secos pudesse chegar a essas regiões, foi desenvolvida uma 
estratégia mista de caminhões, com modificação/ acréscimo nas rotas para  
realizar a coleta porta a porta; e a instalação de PEVs (Pontos de Entrega Voluntária)  
de acordo com a estrutura de cada região.

São medidas em andamento, que permitem dizer que todos os distritos da cidade 
terão a coleta seletiva de lixo universalizada no segundo semestre de 2020.

Objetivo Estratégico 28
AMPLIAR A COLETA SELETIVA

INOVAR
NA GESTÃO3



Artesã em produção
Créditos: Cesar Ogata/SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Atender 216.000 
empreendedores

29.1SMDET

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Os esforços realizados de janeiro de 2019 até junho de 2020 pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) se traduzem na 
contabilização de um total de 184.214 empreendedores atendidos nos seus diversos 
canais. A Secretaria, por ação própria e também por meio da Agência São Paulo 
de Desenvolvimento (Ade Sampa), tem promovido diversas iniciativas visando à 
melhoria do ambiente de negócios e o desenvolvimento da cultura empreendedora, 
de maneira a transformar positivamente o atendimento ao empreendedor paulistano.

Destacam-se o lançamento do Programa Teia - espaços públicos de cotrabalho - 
cujo objetivo é melhorar a infraestrutura para empreender, especialmente na  
periferia; a promoção de diversas frentes de capacitação para empreendedores, dos 
níveis básicos aos avançados, com atenção diferenciada para jovens, mulheres e 
moradores da periferia; a expansão do atendimento de balcão da Ade Sampa para 
todas as subprefeituras; e o Programa Mãos e Mentes Paulistanas, para artesãos e  
empreendedores em manualidades, que foi lançado e está crescendo.

Ainda que em 2020 a pandemia tenha impactado o atendimento presencial, foi  
articulada uma rápida transição para o modelo remoto de atendimento. Assim, 
foram alcançados resultados expressivos no segundo trimestre, principalmente  
no atendimento ao empreendedor em geral e no atendimento ligado ao  
microcrédito em particular (fruto de parceria com o Banco do Povo Paulista, do  
Governo do Estado de São Paulo).

Objetivo Estratégico 29
ESTIMULAR O EMPREENDEDORISMO,  
O TRABALHO E A GERAÇÃO DE RENDA

INOVAR
NA GESTÃO3



Atendente do CATe - Centro de Apoio  
ao Trabalho e Empreendedorismo
Créditos: Marcelo Pereira/SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Atender 100.000 
beneficiários com  
programas de qualificação 
profissional e inserção  
no mercado de  
trabalho formal

29.2SMDET

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

A Prefeitura já atendeu 100.805 trabalhadores, buscando a geração de trabalho e 
renda, cumprindo a meta prevista para o biênio em junho de 2020.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SMDET  
tem concentrado esforços e recursos na oferta e melhoria da qualificação  
profissional, visando principalmente a elevação da empregabilidade dos munícipes 
de São Paulo. Nesse sentido, a Prefeitura de São Paulo publicou a Política Municipal de  
Qualificação Profissional, organiza do as iniciativas ligadas ao tema, e também  
apresentou Projeto de Lei para a criação do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e 
Renda, que permitirá o recebimento de recursos de outras esferas governamentais 
para executar as políticas públicas de trabalho em São Paulo.

Além disso, foi lançado o portal cate.prefeitura.sp.gov.br, que contém algumas 
das principais ações da SMDET (como cursos de qualificação, vagas de emprego e 
material para empreendedores) e o Programa Elabora, da Fundação Paulistana de 
Educação, Tecnologia e Cultura, oferecendo oficinas à população. Por fim, o Programa 
Operação Trabalho foi ampliado, atingindo 2.194 vagas disponíveis.

No primeiro semestre de 2020, a pandemia impactou os atendimentos presenciais 
oferecidos pela SMDET, que foram suspensos. Dali em diante, foi intensificada a 
promoção de cursos e oferta de conteúdo no Portal do Cate, permitindo que milhares 
de paulistanos pudessem se qualificar a distância. Houve crescimento expressivo, 
resultando em quatro vezes mais atendidos em junho em comparação a janeiro  
de 2020. Também foram disponibilizados atendimentos específicos para garantia  
da renda nesse período, voltados a auxiliar os trabalhadores na obtenção do  
seguro-desemprego e do auxílio emergencial.

Objetivo Estratégico 29
ESTIMULAR O EMPREENDEDORISMO,  
O TRABALHO E A GERAÇÃO DE RENDA

INOVAR
NA GESTÃO3



Parque Cidade de Toronto
Créditos: ECOURBIS/AMLURB

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Melhorar 200 posições 
no ranking estabelecido 
pelo Programa Município 
VerdeAzul

30.1SVMA

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Os esforços para melhorar 200 posições resultaram no avanço de 325 posições no 
ranking, colocando a capital na 134ª colocação dentre 613 municípios participantes.
Para atendimento do Ciclo Ambiental 2019 do Programa Município VerdeAzul, foram 
realizadas reuniões técnicas, pesquisas e consolidado material que resultaram em 
221 documentos comprobatórios enviados ao Governo do Estado, abrangendo  
72 ações que atestam o compromisso da Prefeitura de São Paulo com práticas  
de preservação do meio ambiente e promoção da sustentabilidade nas diversas 
áreas contempladas pelo programa.

A meta previa o avanço do município de São Paulo da 459ª colocação para a 259ª. 
No entanto, o resultado oficial do Município Verde Azul de 2019 ultrapassou com 
folga o estabelecido para a meta, demonstrando um avanço substancial em relação 
aos ciclos anteriores.

A Prefeitura de São Paulo participou em março de 2020 da Cerimônia Certificação 
do PMVA relativo ao Ciclo 2019, quando obteve a pontuação final de 64,2 pontos, 
tendo sido classificada na categoria de “municípios qualificados” (de 60 a 79,99 pon-
tos). Numericamente, os esforços resultaram no avanço de 325 posições no ranking,  
colocando a capital na 134ª colocação dentre 613 municípios participantes.

Com a devolutiva do Governo do Estado, a equipe da Secretaria Municipal do Verde 
e Meio Ambiente realizou um diagnóstico das ações e considerações recebidas, de 
modo a definir as atividades prioritárias para 2020. A partir disso, iniciou os diálogos 
e interlocuções para atualizar informações e incentivar a execução de outras ações 
previstas, de modo a prosseguir melhorando sua posição no ranking.

Objetivo Estratégico 30
DAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL À CIDADE

INOVAR
NA GESTÃO3



Foto aérea do centro de São Paulo
Credito: Kaique Costa, disponível em Pexels, acesso em 12/08/20

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Reduzir emissões em 
131.000 toneladas  
de CO2 equivalente

30.2SMSUB

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Até junho de 2020 já foram reduzidas as emissões de 96.302 toneladas de CO2 
equivalente.

Foram várias medidas adotadas para atingir esse resultado. A Prefeitura desenhou o 
Plano de Ações Climáticas, ampliou a coleta seletiva, instalou ecopontos,  implantou 
pátios de compostagem e centrais de triagem para a reciclagem. Além disso, 
editou o Decreto n 58.701/2019, que regulamentou as obrigações e a fiscalização 
dos grandes geradores de resíduos sólidos, e o Decreto  57.662/2020, que que 
regulamenta a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos da 
construção civil.

Uma das ações que mais contribuíram para o avanço foi a realização da nova  
licitação de limpeza e varrição. Com o novo contrato, a destinação final e adequada 
dos resíduos passou a ser das empresas de varrição – e não mais da PMSP –, que 
intensificaram a reciclagem do material recolhido para diminuir os custos com a 
destinação para aterros.

Objetivo Estratégico 30
DAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL À CIDADE

INOVAR
NA GESTÃO3



A evolução da reciclagem inclui grandes resíduos emissores de CO2, como a  
madeira, por exemplo. Entre maio de 2019 e junho deste ano, 29 mil toneladas do 
material recolhido das ruas foram entregues para reciclagem e deixaram de ir para 
o aterro. No total, foram 213.751 toneladas de resíduos de coleta domiciliar, feiras 
e podas de árvores que deixaram de ser enviados para os aterros, gerando uma  
redução de 75.665,99 toneladas de CO2 equivalente.

Soma-se a isso que a Prefeitura realizou o plantio de 55.323 nova árvores na  
cidade, que neutralizam mais 8.759 toneladas de CO2 equivalentes.

Mas não é só. Para combater os efeitos da mudanças climáticas, a Prefeitura 
assinou o Acordo de Paris e o Compromisso Global da Nova Economia de Plástico.  

Vedou a distribuição de canudos de plástico na cidade (Lei n 17.123, de 25 de junho 
de 2019). Está implantando uma frota de ônibus mais verde: já são 16 ônibus 
elétricos rodando na cidade. 

Objetivo Estratégico 30
DAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL À CIDADE

INOVAR 
NA GESTÃO3



Placas fotovoltaicas para aquecimento solar,  
CEI Pacheco Gato, Subprefeitura de São Mateus
Créditos: SIURB

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Implantar medidas/ 
dispositivos de  
sustentabilidade (reuso de 
água e eficiência energética) 
em 100% dos novos  
equipamentos entregues

30.3SIURB

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

100% dos equipamentos entregues pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras 
tem dispositivos de sustentabilidade.

Em 2019, foram entregues 21 novos equipamentos. Todos os eles possuem sistema 
de reuso de águas pluviais e de aquecimento solar. A água pluvial é captada da 
cobertura e armazenada em reservatórios enterrados, onde recebe tratamento para 
ser utilizada nos vasos sanitários ou para lavagem de pisos e jardinagem. 

O aquecimento solar utiliza-se de painéis solares para aquecimento da água que é 
utilizada nos chuveiros das unidades.

Entre os equipamentos temos Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), hospitais, escolas e os Centros de Educação Unificados (CEU).

Além disso, a Prefeitura editou a Lei n. 17.260/2020, que disciplina a licitação  
sustentável para a aquisição de bens, contratação de serviços ou obras,  
permitindo a adoção de critérios ambientalmente corretos, socialmente justos  
e economicamente viáveis. Destaca-se a exigência de que os projetos básico 
e executivo contratados devam contemplar obras públicas sustentáveis, 
com redução do consumo de energia e água e utilização de tecnologias e materiais 
que reduzam o impacto ambiental.

Objetivo Estratégico 30
DAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL À CIDADE

INOVAR
NA GESTÃO3



Parque Natural Municipal Itaim, Subprefeitura de Parelheiros
Créditos: Marcelo Pereira/SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Implantar 10 
novos parques

30.4SVMA

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

São dois novos parques entregues e oito novos parques previstos para 2020, 
incluindo o Parque Paraisópolis e o Parque Augusta.

Finalizado em dezembro de 2019 e inaugurado em fevereiro de 2020, o Parque 
Nascentes do Ribeirão Colônia contém uma área de aproximadamente 110 mil metros 
quadrados e está situado na Subprefeitura de Parelheiros. Oferece ao público opções 
para a prática de esportes e lazer, como campo de futebol e pista de caminhada. À 
sua volta estão propriedades rurais destinadas à agricultura familiar, por isso conta 
com uma Escola de Agroecologia, além de unidade do Teia, espaço de cotrabalho 
organizado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, de 
modo a apoiar a  agricultura orgânica familiar.

O Parque Nair Bello foi a segundo entregue no ano. Localizado em Itaquera, na 
Zona Leste da Capital, suas obras terminaram em abril. A abertura ao público,  
no entanto, ocorreu apenas em julho, em razão da pandemia, em respeito às regras  
e cuidados sanitários recomendados. Com cerca de 8.600 metros quadrados, o 
parque oferece aparelhos de ginástica, arquibancadas, passarela elevada, mirantes,  
mobiliário, bebedouros, estares, pergolado, sanitários e área de administração.
  

Objetivo Estratégico 30
DAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL À CIDADE

INOVAR
NA GESTÃO3



A área recebeu 1.033 árvores nativas da Mata Atlântica e espécies ameaçadas  
de extinção, formando maciços arbóreos que se somam à vegetação  
remanescente desse bioma. O terreno, que abriga a nascente de um afluente  
do Córrego Aricanduva, recebeu um projeto paisagístico para redesenhar suas  
calçadas, agora mais largas, incorpora do ao bairro as calçadas verdes de  
seu entorno, com destaque para a passarela elevada que conduz a um mirante.

Além disso, seguem em andamento as ações para entrega dos outros parques, ainda 
que com ajuste nas previsões de finalização devido aos impactos da pandemia. 

Entre eles, destacam-se: o Parque Jardim Primavera, na Zona Leste, com obras  
já concluídas e pendente apenas da resolução de uma ação judicial para abertura;  
e o Parque Augusta, cujas ações de reparo nas construções tombadas (portal de 
acesso e casa) já se encontram em estágio final. 

Além disso, as atividades de prospecção arqueológica foram retomadas, em 
atendimento às exigências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
possibilitando o prosseguimento das demais ações.

Objetivo Estratégico 30
DAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL À CIDADE

INOVAR
NA GESTÃO3



Imagem aérea de São Paulo
Créditos: SEL, disponível em shorturl.at/blBJ8, acessado em 29/03/2019

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Reduzir em 45% (para  
202 dias) a mediana de  
dias para concessão de  
licenciamentos e alvarás

31.1SEL

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Entre fevereiro e junho 2020, a meta foi alcançada. 

Esse sucesso é resultado direto da implementação de um novo e mais eficiente 
modelo de gestão do licenciamento urbanístico. Este modelo se baseia em quatro 
premissas principais: redução de filas; simplificação e automatização de processos; 
transparência; e motivação do time.

Um dos fatores que têm contribuído com esses resultados é a operacionalização do 
Portal de Licenciamento – sistema informatizado que torna a autuação, a análise de 
processos e a emissão de alvarás 100% eletrônicos.

A implantação do Portal automatizará parte dos procedimentos por meio da auto  
conferência (o cidadão preenche suas informações e o sistema, segundo os  
parâmetros estipulados, autoriza ou não a continuidade, extinguindo uma parcela 
da tramitação realizada fisicamente). O primeiro módulo, referente à regularização 
de edificações, está operando desde 1º de janeiro de 2020. 

O lançamento dos demais módulos está previsto para o segundo semestre deste 
ano e tornarão a entrada e análise de novos processos eletrônica de ponta a ponta,  
contribuindo para a eficiência do fluxo de licenciamento de obras a longo prazo,  
dando suporte ao desenvolvimento econômico por meio da construção civil,  
incentivando a sustentabilidade a partir do uso da tecnologia e estimulando a  
competitividade da cidade.

Objetivo Estratégico 31
AGILIZAR A CONCESSÃO DE LICENCIAMENTOS E ALVARÁS

INOVAR
NA GESTÃO3



Estádio do Pacaembu
Créditos: Edson Lopes Jr./SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Implantar 10 projetos  
do Programa Municipal  
de Desestatização

32.1SGM

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

Já são 9 projetos implantados e mais 20 editais em andamento que incluem  
concessões, alienações, parcerias público-privadas e permissões de usos.

Foram implantados: Complexo Pacaembu, Mercado Santo Amaro, 1º Lote de Parques 
(incluindo o Parque do Ibirapuera), alienação de imóvel na zona norte, (localizado na 
Rua João Burjakian), alienação de imóvel na Vila Mariana (localizado na Rua Diogo 
de Faria), concessão de serviços para estacionamento rotativo pago (Zona Azul) 
e permissão de uso do baixo do Viaduto Pompéia. Somente esses sete projetos  
representam ao município mais de R$ 4,5 bilhões em benefícios econômicos, que 
incluem a desoneração do orçamento público, investimentos nos equipamentos,  
valores de outorgas, ágio obtido nas licitações, e em alguns casos, recolhimento  
de Imposto Sobre Serviços e IPTU.

Outros projetos de grande importância para a população paulistana em andamento 
são as Parcerias Público-Privadas com participação da Prefeitura de São Paulo. A PPP 
da Habitação prevê a construção de 34 mil novas habitações em seis anos, e sua 
primeira fase foi assinada ainda em 2019. Já a PPP da Iluminação Pública, retomada 
também em 2019, contempla a instalação de cinco mil pontos de modernização e 
ampliação por mês em toda a cidade, além de serviços de manutenção.

Objetivo Estratégico 32
IMPLEMENTAR PROJETOS DE DESESTATIZAÇÃO

INOVAR
NA GESTÃO3



INOVAR
NA GESTÃO3

Alguns projetos se destacam pelos ganhos obtidos nos certames. A concessão do  
primeiro lote de parques, por exemplo, teve proposta financeira que significou 
3.257% de ágio. Já no Pacaembu, foi obtido cerca de 200% de ágio. Mercado Santo 
Amaro também teve alta representatividade, com obtenção de 394% de ágio e o 
mesmo para o serviço de Zona Azul, com 317%. 

Além disso, a Prefeitura tem respondido a todos os questionamentos feitos  
pelos órgão de controle, como o Tribunal de de Contas do Município, de maneira  
a viabilizar projetos importantes para a cidade, como a concessão dos Pátios e  
Guinchos, dos Terminais de Ônibus, do Complexo Interlagos, dos Cemitérios e dos 
Piscinões.

Objetivo Estratégico 32
IMPLEMENTAR PROJETOS DE DESESTATIZAÇÃO



Aplicativo SP156
Créditos: SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Disponibilizar 120 novos 
serviços online/digitais  
no Portal SP156

33.1SMIT

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

Em junho de 2020 a meta foi ultrapassada: 128 novos serviços estavam  
digitalizados. Especialmente em tempos de restrição de atendimento presencial,  
a Prefeitura continua disponibilizando novos serviços no Portal SP156,  
semanalmente. O objetivo é facilitar e ampliar o acesso do cidadão aos serviços  
da Cidade de São Paulo.

Dentre os novos serviços, destacam-se: “Adoção de cães e gatos”, “Solicitar  
a castração de Cães e Gatos”, “Desbloqueio de senhaweb”, “Entrega de balanço  
de medicamentos”, “Solicitar autorização para remoção de árvore em área interna”, 
dentre outros. 

Também vale mencionar que, com o início da pandemia, foram priorizados serviços 
relacionados ao COVID-19, tais como denúncias de estabelecimentos abertos ou 
que não fornecem álcool em gel ou máscaras. 

Embora a meta já tenha sido atingida, a Secretaria Municipal de Inovação e  
Tecnologia continua atuando fortemente com as demais secretarias e órgãos  
da Prefeitura de São Paulo para expandir o número de serviços ofertados  
digitalmente no Portal SP156.

Objetivo Estratégico 33
SIMPLIFICAR E MODERNIZAR O ACESSO  
DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

INOVAR
NA GESTÃO3



INOVAR
NA GESTÃO3

Descomplica SP, Subprefeitura de Santana-Tucuruvi
Créditos: SMIT, disponível em shorturl.at/ntxOQ, acessado em 29/03/2020

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Implantar 7 novas unidades 
municipais de atendimento 
presencial com padrão 
Poupatempo

33.2SMIT

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

Com um novo padrão de atendimento ao cidadão, mais ágil, integrado e 
descentralizado, o Descomplica SP teve sua meta de implementação superada em 
junho de 2020, com a inauguração da unidade Capela do Socorro. 

A cidade de São Paulo conta com 8 unidades municipais de atendimento presencial 
com padrão Poupatempo em operação, distribuídas por todo seu território: São 
Miguel Paulista (Zona Leste), Butantã (Zona Oeste), Campo Limpo (Zona Sul), 
Jabaquara (Zona Sul), Santana/Tucuruvi (Zona Norte), Penha (Zona Leste), São 
Mateus (Zona Leste) e Capela do Socorro (Zona Sul). 

Desde o início, o programa já atendeu 1,3 milhão de pessoas (dados de 12/03/2018 
a 16/07/2020) e é avaliado positivamente (classificado como ótimo e bom) por mais 
de 99% dos usuários.

Objetivo Estratégico 33
SIMPLIFICAR E MODERNIZAR O ACESSO  
DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS



Encontro formativo do Programa Agentes de Governo Aberto
Créditos: SGM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Implantar 100% dos 
compromissos do 2° Plano 
de Ação em Governo Aberto

34.1SGM

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

Em 2019 e no primeiro semestre de 2020 a Prefeitura de São Paulo realizou trabalho 
intenso para implementação do 2º Plano de Ação em Governo Aberto da cidade  
de São Paulo, em seus cinco compromissos. Houve avanços e entregas de várias 
linhas de ação que compõem o plano, e a conclusão dos compromissos ocorrerá 
ainda este ano. 

No Compromisso 1 - Orçamento, foram concluídas a criação de Grupo de Trabalho 
e a pesquisa sobre iniciativas de participação social na temática de orçamento. 
Também foram feitos treinamentos com Conselheiros Participativos Municipais e 
publicada a Cartilha do Orçamento Cidadão de 2020. Por fim, houve a criação de 
um novo modelo para participação social na formulação da Lei Orçamentária Anual, 
que foi baseada em exemplos nacionais e internacionais de participação. Além  
disso, foi lançado o portal PARTICIPE+, plataforma digital de participação social, que 
teve como primeiro processo participativo a votação das propostas dos munícipes 
para o Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o que ampliou muito a participação  
dos paulistanos. 

Já no Compromisso 2 – Descentralização e Desenvolvimento Local, para a  
formulação dos Planos de Ação das Subprefeituras, foram realizadas as 64 reuniões 
com os Núcleos Regionais de Planejamento (NRP) e 32 audiências públicas junto à  
população e Conselhos Participativos Municipais. Nas audiências, foram coletadas 
mais de 1300 contribuições e demandas dos munícipes para os Planos, que foram 
sistematizadas e avaliadas pelos órgãos responsáveis. A devolutiva do processo 
será feita, de maneira inédita, no formato online. Após isto, serão publicados, pela  
primeira vez na história da Cidade de São Paulo, os Planos de Ação das  
Subprefeituras. 

Objetivo Estratégico 34
FORTALECER O GOVERNO ABERTO NA CIDADE

INOVAR
NA GESTÃO3



INOVAR
NA GESTÃO3

No Compromisso 3 – Sistemas de Informação, Comunicação participativa e  
Transparência, foi elaborada pela Controladoria Geral do Município (CGM), em  
conjunto com a Sociedade Civil, uma proposta de reformulação no Portal da  
Transparência, que está sendo executada. Está em curso também o  
desenvolvimento do portal “Obras Abertas”, voltado à transparência das obras  
públicas, que deverá ser lançado nos próximos meses. Uma etapa relevante do  
processo foi uma oficina de usabilidade do portal, realizada com membros da  
sociedade civil. Além disso, uma entrega relevante deste compromisso foi o  
lançamento da plataforma digital de participação social, o portal PARTICIPE+, para 
realização de consultas e audiências públicas, com votação da população. 

É a cidade de São Paulo inovando na democracia digital, ampliando e qualificando a  
participação social. 

No Compromisso 4 – Educação, está sendo desenvolvido um portal de transparência 
orçamentária da educação, que mostrará de forma regionalizada o uso de recursos 
de Secretaria Municipal de Educação (SME). 

Finalmente, no Compromisso 5 – Combate à Corrupção, foi feito diagnóstico  
sobre os sistemas de obras e contratos da Prefeitura de São Paulo e uma proposta  
de aprimoramento da disponibilização de informações orçamentárias. Além  
disso, a base de empresas inidôneas e apenadas foi integrada à base nacional  
da Controladoria Geral da União; e a Secretaria de Gestão deu início ao  
desenvolvimento da API do Diário Oficial, que será disponibilizada no 2º semestre 
de 2020. 

Objetivo Estratégico 34
FORTALECER O GOVERNO ABERTO NA CIDADE



Edifício Matarazzo visto do Edifício Othon
Créditos: SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Aumentar para 6,25 o Índice 
de Integridade da Prefeitura 
de São Paulo até 2020

34.2CGM

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

A Prefeitura de São Paulo atingiu de maneira antecipada a meta traçada para 2020 
de 6,25.

O Índice de Integridade é composto por nove indicadores de aferição da quali-
dade da gestão municipal, sendo eles: Índice Programa de Integridade, Índice de 
Recomendações, Índice de Controle Interno; Índice de Contratos Emergenciais, 
Índice de Comissionados, Índice de Pregões Eletrônicos, Índice de Transparência 
Ativa, Índice de Transparência Passiva e Índice de Reclamações Atendidas.
 
Do início de 2019, até fim do 1º semestre de 2020, a execução de várias medidas 
contribuíram direta e indiretamente no reforço da integridade, da transparência,  
e da melhoria da gestão municipal, resultando no aumento da performance de  
6,03 para 6,54. 

Destaca-se no período: 

 • Nova edição do Programa de Integridade e Boas Práticas;

 • Ações de capacitação no tema Transparência;
  
 • Aprimoramento da metodologia aplicada ao 
   monitoramento de recomendações expedidas pela CGM; 
  

Objetivo Estratégico 34
FORTALECER O GOVERNO ABERTO NA CIDADE

INOVAR
NA GESTÃO3



INOVAR
NA GESTÃO3

 • Ampliação de suporte técnico às unidades nos temas 
   correspondentes ao Índice de Integridade e;
  
 • Publicação do Decreto nº 59.496/2020, que, além de tratar 
   sobre a organização interna da Controladoria Geral do Município,  
   torna obrigatória a designação de controle interno e 
   implementação do Programa de Integridade e Boas Práticas. 

Objetivo Estratégico 34
FORTALECER O GOVERNO ABERTO NA CIDADE



Servidora pública utilizando SEI
Créditos: Aline Menezes/SMIT

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Garantir que 100% dos 
novos processos sejam 
eletrônicos, reduzindo  
custos e tempos de  
tramitação

34.3SMIT

BENEFÍCIOS ENTREGUES À POPULAÇÃO

O projeto de implantação do Processo Eletrônico apresentou resultados expressivos 
até o momento. Em junho de 2020, foi atingido o índice de 99,49%. 

Os processos restantes – de licenciamento de obras e edificações particulares –  
passarão a ser gerados em meio eletrônico em 2020, após uma análise técnica e 
com a conclusão da implantação do Portal do Licenciamento.

Em set/19, a Prefeitura foi o primeiro ente público do Brasil a se tornar autoridade 
de registro, podendo emitir certificação digital para seus servidores assinarem 
documentos de forma eletrônica, reduzindo despesas e dando maior segurança e 
integridade à informação. A parceria se deu por meio de Acordo de Cooperação com 
a Safeweb e não prevê repasses de recursos. 

Em seis meses, mais de 200 certificados digitais foram emitidos, o que  
representa economia estimada de R$ 400 mil por ano. Esse processo foi  
fundamental para essa fase de distanciamento social, permitindo bastante eficiência 
na execução do teletrabalho.

Objetivo Estratégico 34
FORTALECER O GOVERNO ABERTO NA CIDADE
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FORTALECER O GOVERNO ABERTO NA CIDADE

Servidores públicos atendendo munícipes nos  
guichês de atendimento da Secretaria da Fazenda
Créditos: Heloisa Ballarini/SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Alcançar 100%  
dos servidores com  
remuneração variável 
atrelada ao resultado

35.1SG

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

O sistema de remuneração variável atrelada ao resultado foi estendido a todos os 
servidores da Prefeitura de São Paulo, com a criação da bonificação por resultados 
do Programa de Metas.

A partir da edição da Lei n 17.224, em 31/10/2019, a Prefeitura implantou  
o pagamento da Bonificação por Resultados, com base nos indicadores de  
atingimento das metas. Os servidores que colaboraram para o alcance das metas 
receberam essa bonificação, pela primeira vez, em junho de 2020, em relação à 
performance obtida no ano de 2019.

Outras medidas também foram implementadas para modernizar a gestão de  
pessoas e estimular os servidores municipais. Em jan/20, a Prefeitura concedeu aos 
servidores um cartão de benefícios, gerenciado por empresa privada.

Com ele, é possível ter acesso a descontos exclusivos em mais de 5 mil  
estabelecimentos de e diversos seguimentos, como vestuário, alimentação, lazer e 
plano dentário, entre outros. 

A distribuição dos cartões já teve início, mas foi prejudicada devido à pandemia.  
Até jun/20, foram entregues 224.845 cartões. 



Wifi Livre, Biblioteca Monteiro Lobato
Créditos: SECOM

ORGÃO    META     DESCRIÇÃO

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados à meta

Triplicar os pontos de WiFi 
Livre (criando mais 240 
pontos)

36.1SMIT

BENEFÍCIOS ENTREGUES A POPULAÇÃO

A rede de Wi-Fi livre mais que duplicou na cidade de São Paulo, resultado do esforço 
e investimento da Prefeitura em inclusão digital, especialmente em áreas mais 
afastadas do centro. 

Em uma primeira etapa, todos os 120 pontos do Programa WiFi Livre SP foram 
modernizados, de modo a garantir a evolução tecnológica e a qualidade do programa.
Em seguida, foi iniciada a expansão propriamente dita: até o momento, foram  
implementados outros 180 novos pontos de conexão do programa. Agora, não só 
praças e parques terão WiFi, mas também os Centros Culturais, CEUs, Clubes, entre 
outros espaços públicos – focados em regiões de vulnerabilidade social.

Assim, a cidade já conta com um total de 300 pontos (dado de julho/2020) de  
internet pública, gratuita e de qualidade distribuídos entre todos os distritos.  
Mais de 100 novos pontos devem ser disponibilizados já no início do 3º trimestre, 
ultrapassando a meta proposta.

Objetivo Estratégico 36
AMPLIAR PONTOS DE WI-FI LIVRE

INOVAR
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