
ANEXO I - PRIORIDADES E METAS 

Formal izar aprox imadamente 22.500 m ic roempreendedores 
indiv iduais 

6 Formal ização de 6.600 mic roempreendedores indiv iduais 2.459.023 

Amp l i a r em 20 -mil o número de matr ículas na Educação de Jovens e 
Adu l tos e implantar 3 novos Centros Integrados (CIEJA) 

7 Criação de 3.701 novas vagas 1.000.785 

Implantar 5 Centros de Referência Especial izados para a População em 
Situação de Rua {Centros Pop) 

8 Implantação de 2 Centros Pop 400.000 

Implantar 2 restaurantes comunitár ios 9 Implantação de 1 restaurante comuni tár io 310.000 
Implantar 22 Serviços de Aco lh imento Institucional á população em 

si tuação de rua 
10 Implantação de 5 novos serviços de aco lh imento inst i tuc ional 1.940.625 

Promover ações para a inclusão social e econômica da população em 
si tuação de rua 

12 
Realização de campanha de conscient ização e projetos de 
integração social e econômica 

1.047.915 

Implementar 4 Centros de Referência em Segurança A l imentar e 
Nutr ic ional e desenvolver ações de apoio a agricultura urbana e 
peri urbana 

13 
Implantação de 1 Centro de Referência em Segurança A l imentar e 
Nutr ic ional 

2.500.000 
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Me ta 1 N3 

M e t a 
Entregas f ís icas associar ias para o ano rie 20152 Va lo r Es t imado 

Amp l i a r a jornada escolar de 100 mil a lunos da Rede Munic ipa l de 
Ensino 

15 Ampl iação de 25.000 vagas para a jo rnada extendida 9.777 .B23 

Amp l i a r a Rede CEU em 20 unidades, expand indo a oferta de vagas 
para a educação infanti l 

16 Implantação de 5 novos CEUs 155.000.000 

Obter terrenos, projetar, licitar, l icenciar, garantir a fonte de 

f inanc iamento e construir 24-3 Centros de Educação Infantil 
17 Implantação de 91 CE is 46E.790.000 

Construir 65 Escolas Munic ipa is de Educação Infantil (EM£I) e um 
Cent ro Muníc ipat de Educação infanti l (CEMEI) 

18 Implantação de 4S EMEIs 183.63 5.364 

Expandir a oferta de vagas para educação Infantil por me io da rede 
conven iada e outras modal idades de parcerias 

19 Expansão de 18.307 vagas para Educação infanti l 70.12S.700 

instalar 32 unidades da Rede Hora Certa distr ibuídas em cada uma das 

Subprefe i turas 
20 Instalação de 3 unidades da Rede Hora Certa 56.000.000 

Desenvolver o processo de inclusão do módufo do prontuár io 
e let rôn ico do paciente (PE) na rede mun ic ipa l de saúde, integrada ao 
Sistema SIGA 

21 Desenvolv imento do s is tema de prontuár io e let rôn ico 36.000.000 

Obter terrenos, projetar, licitar, l icenciar, garant i r a fonte de 
f inanc iamento e construir 3 novos hospitais, ampl iando em 750 o 
número de leitos do s istema munic ipa l de saúde 

22 Realização de obras dos 3 hospitais 201.166.666,67 

Recuperar e adequar 16 hospitais munic ipais, com a at ivação de 250 
le i tos 

23 Realização de obras de readequaçâo em 9 hospitais 29.512.000 

Obter terrenos, projetar, licitar, l icenciar, garant i r a fonte de 
f inanc iamento, constru ir e instalar 43 novas Unidades Básicas de Saúde 
- segundo o modelo da UBS integral 

24 Implantação de 9 UBS 49.500.000 

Reformar e me lhorar 20 Prontos Socorros uti l izando o mode lo 
conce i tua i da Unidade de Pronto A tend imento (UPA) e implantar 5 
novas UPAs 

25 Reforma em andamento de 16 UPAs 79.000.000,00 

implantar 30 Centros de Atenção Psicossocial (CAP5) 26 Implantação de 10 CA PS 9.164.000 
Construir, requal i f icar ou re formar 16 equ ipamentos culturais 27 Reforma de B equ ipamentos em andamento 13.750.000 

2 



Meta 1 N s 

M e t a 
Entregas físicas associarias para o ano de 20151 Valor Est imado 

(RS)3 

Alcançar um calendário anual de programação cultura! que inclua uma 
virada cultura! no centro, duas descentralizadas e outros pequenos e 
médios eventos em diferentes temáticas e regiões da cidade 

2S Realização do calendário anual 13.210. oso 

Viabil izar três Centros Culturais de Referência 29 Realização de obras em dois Centros Culturais 15.000.000 
Criar o Programa Cultura Viva Munic ipa l com a ativação de 300 Pontos 
de Cultura 

30 Implantação de 114 Pontos de Cultura S.750.000 

Conceder 300 Eoisas Cultura para agentes culturais da cidade 32 Concessão de 300 Bolsas Cultura 2.328.700 
Atingir 160 projetos anuais de fomento às linguagens artísticas 33 Fomento a 150 projetos 61.272.331 

Atingir 500 projetos fomentados pelo Programa para a Valorização de 
Iniciativas Culturais - VAI, nas modal idades 1 e 2 

34 Aprovação e fomento a 500 projetos S.46B.000 

Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de 
f inanciamento e produzir 55 mil Unidades Habitacionais 

35 Despropriação e obras em andamento 21S.5S1.846 

Beneficiar 70 mil famíl ias no Programa de Urbanização de Favelas 36 Obras para benefic io a 24.113 famíl ias 143.218 771 

Beneficiar 200 mil famíl ias no Programa de Regularização Fundiária 37 Andamentos necessários ao benef ic iamento de 39.670 famíl ias 75.343.552 

Ampl iar o efetivo da Guarda Civil Munic ipa l em 2.000 novos integrantes 38 Ampl iação do efetivo em 1.000 integrantes 12.000.000 

instalar 1 Casa Abrigo e 1 Casa de Passagem para ampliar a capacidade 
de atendimento de proteção às mulheres vít imas de violência 

41 Obras para a instalação dos 2 equipamentos 3.544.123 

Reestruturai as Casas de Med iação nas 31 inspetorias regionais da 
Guarda Civil Metropol i tana para promover a cultura de mediação e a 
solução pacífica de conflitos 

42 
Garantia de infraestrutura para a reestruturação das Casas de 
Med iação 

127.020 
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M e t a ' 
N-

EVteta 
Entregas f ís icas assoc iadas para o ano de 20151 Va lo r Es t imado 

(RS)3 

Imp lementa ras ações do Plano Juventude Viva como estratégia de 
prevenção à violência, ao racismo e a exclusão da juventude negra e de 
perifer ia 

43 
Campanha de mobi l ização, real ização da Fase 2 do M a p a da 

Juventude e fomento a projetos locais 
12.069.474 

Implementar 2 novos espaços de convivência e S novos serviço de 

pro teção social a cr ianças e adolescentes v í t imas de violência 
44 

Implantação de 1 novo espaço de convivência e 3 serviços de 

proteção social a cr ianças e adolescentes v í t imas de v io lênc ia 
4.000.000 

Ampl ia r e modern izar 1 Cent ro O l ímpico de Tre inamento e Pesquisa e 
constru ir 1 Centro Ol ímpico de Iniciação e Formação 

45 Andamento das obras dos Centros Ol ímpicos 145.111.667 

Criar 1 Parque de Esportes Radicais 46 Andamento das obras do Parque de Esportes Radicais 9.000.000 

Promover a prát ica de at iv idades esportivas, recreativas e de lazer por 
24 horas aos finais de semanas nas 32 subprefe i turas 

47 Execução das atividades nas 32 subprefe i turas 12.000.000 

Requal i f icar 50 equ ipamentos esport ivos entre Centros Desport ivos da 
Comun idade (CDC} e Clubes-Escola 

48 Requal i f icação de 6 equ ipamentos esport ivos 6.000.000 

Constru i r 5 Centros de Iniciação Esportiva - CIE 49 Obras de implantação dos 5 Cl Es 5.290.000 
Tornar acessíveis 850 mil m2 de passeios públ icos 50 Implantação de 252.115 m2 de passeios públ icos acessíveis 45.835.000 

Efetivar o func ionamento da Central de Libras 53 Centra l de Libras em func ionamento 9.000.000 

Implantação de 10 residências inclusivas para pessoas com defic iência 55 Implantação de 2 residências inclusivas 560.000 

Implantação de 5 Centros Especial izados de Reabi l i tação (CER) 56 Realização de obras de implantação dos CERs 11.780.000 
Viabi l izar a imp lementação das Leis Federais 10.639/2003 e 
11.645/2008 que inc luem no curr ícu lo oficial da rede de ensino a 
temát ica da Histór ia e Cu l tura Afro-Brasi l eira e Indígena 

58 
Realização de at iv idades de art iculação e fo rmação de 8.000 
professores 

1.000.000 

Reestruturar os 5 Centros de Cidadania da Mu lher , redef in indo suas 
diretr izes de atuação 

60 Garant ia de infraestrutura para a reestruturação dos CCMs 573.705 
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M e t a ' 
N 2 

M e t a 
Entregas f ís icas assoc iadas para o ano de 20151 Va lo r Es t imado 

(RS)3 

Desenvolver ações permanentes de combate à homofob ia e respeito à 
diversid ade sexu a 1 

61 
Realização de campanha de mobi l ização, de uma Parada do 
Orgu lho LGBTT e implantação dos centros de combate à homofob ia 
e unidades móveis 

5.000.000 

Implantar a Ouv idor ia Mun ic ipa l de Direitos Humanos 62 Ouvidor ia Mun i c ipa l em func ionamento 508.800 
Imp lementa ra Educação em Direitos Humanos na rede munic ipa l de 
ens ino 

63 
Formação de 2.000 prof iss ionais da edu ca çãoe real ização do 
Prémio Mun ic ipa l de EDH 

S09.612 

Criar a Comissão da Verdade, da Memór i a e da Justiça no âmbi to do 
Executivo munic ipa l 

64 Construção de 2 sít ios de memór i a 9S9.17S 

Criar e implantar a Polit ica Mun i c ipa l para Migrantes e de Combate à 
Xenofob ia 

65 
Realização de curso de português para Imigrantes, cursos de 
qual i f icação e campanha de conscient ização 

692.618 

Fortalecer os Conselhos Tutelares, dotando-os de infraestrutura 
adequada e o fe recendo pol ít ica permanente de fo rmação 

66 Capacitação de 220 novos conselheiros 500.000 

Implantar 08 novas Unidades de Referencia à 5-aúde do Idoso (URSI} 67 Implantação de 3 URSIs 3.200.000 

Implantar 15 Centros Dia dest inados à população idosa 68 Implantação de 5 Centros Dia 1.550.000 
Desenvolver campanha de conscient ização sobre a v io lência contra a 
pessoa idosa 

69 Realização de campanha de consc ient ização 100.000 

Impiantar 5 unidades de Instituições de Longa Permanênc ia do Idoso 
(ILPI) 

70 Implantação de 1 ILPI 310.000 

Requalif icar a infraestrutura e os espaços públ icos do Centro 72 Obras de requal i f icação em andamento 28.79 5. S15 
Implantar 42 áreas de conexão wi-fi aberta, com qual idade e 
estabi l idade de sinal 

73 Implantação de novas áreas de conexão wi-f i 10.000.000 
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Meta' 
Meta 

Entregas f ís icas assoc iadas para o ano de 20152 Va lo r Es t imado 

(ftS)3 

Realizar as obras previstas no âmbi to da Operação Urbana Consorc iada 
Agua Espraiada fOUCAE) (exclusão do Túne l da Roberto Mar inho) 

75 Obras em andamento 391.754.316 

Criar 32 programas de requal i f icação do espaço púbí ico e melhor ia de 
bairro 

76 Realização d e 3 2 programas de requal i f icação 32.000.000 

Criar 1 Parque Tecnológico Mun i c ipa l na Zona Leste e apoiar e criação 
do Parque Tecnológico Estadual do Jaguaré 

80 
Realização de at iv idades para a imp lementação do Parque 

tecno lóg ico da Zona Leste 
5.000.000 

implantar o Programa VAI TEC para o incent ivo de desenvolvedores de 
tecnologias inovadoras, abertas e colaborativas 

81 Implantação do VAI TEC 3.000.000 

Conclu i r as fases El e til do Programa de Mananc ia i s benef ic iando 70 mil 
famíl ias 

£4 Re alia çã o de obras com benef íc io esperado para 23.495 famíl ias 809.323.010 

Readequar e requal if icar com ações prioritár ias 34 Parques e Unidades 
de Conservação Munic ipa is 

86 Readequação e requal i f icação de 18 parques 60.000.000 

implantar 32 poios de Educação ambiental , capaci tando e 
sensib i l izando 120.000 cidadãos 

87 Sensibi l ização de 30.000 muníc ipes 1 8 0 1 0 3 8 

Plantar 900 mil mudas de árvores em passeios públ icos, canteiros 
centrais e no Sistema de Áreas Verdes 

88 Plantio de 316.689 árvores 6.631.600 

Ampl ia r a coleta seletiva mun ic ipa l para os 21 distritos que ainda não 

são atendidos 
89 

Ampl iação da coleta para 7 novos distr i tos - meta viabi l izada por 
me io do contrato de concessão dos serviços de coleta de resíduos 
sól idos 

-

Obter terrenos, projetar, licitar, l icenciar, garant ir a fonte de 
f inanc iamento e construir 4 novas centrais de t r iagem automat izadas 

90 Obras de implantação das Centrais de Triagem 12.600.000 
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M e t a ' 
N* 

M e t a 
Entregas f ís icas assoc iadas para o ano de 20152 Va lo r Es t imado 

(RS)3 

Implantar 84 novos Ecopontos 91 Implantação de 22 novos Ecopontos 15.336.000 

Promover a composta gem dos res íduos sól idos orgânicos provenientes 
das 900 Feiras Livres Munic ipa is e dos serviços de poda da cidade 

92 

Implantação de Centros de compostagem modulares e conversão 
de 300 feiras para o modelo sustentável - meta viabi l izada por me io 
de mudanças nas diretr izes de execução do contrato de concessão 
dos serviços de varr ição e coleta de res íduos sól idos 

-

Projetar, l ic itar. l icenciar, garantir a fonte de f inanc iamento e construir 
150 km de novos corredores de ônibus 

93 Obras de implantação dos corredores em andamento 1.252.457.679 

Implantar uma rede de 400 km de vias ciciáveis 97 Implantação de 62Km de vias ciciáveis 20.000.000 
Modern izar a rede semafór ica 98 Modern i zação de 690 intersecções semafór icas 57.S96.856 
Projetar, l icitar, l icenciar e garantir a fonte de f inanc iamento para a 
execução do P lano Viário Sul 

99 Execução das obras em andamento 453.608.3S1 

Conclu i r obras do complexo Nova Radial 100 Execução da segunda fase das obras da Nova Radial 89.999.000 
Projetar, licitar, l icenciar, garantir a fonte de f inanc iamento e construir 

a ponte Ra imundo Pereira de Maga lhães 
101 

Execução das obras de implantação da Ponte Ra imundo Pereira de 

Maga lhães 
100.000.000 

Ampl ia r o Programa de Proteção ao Pedestre at ingindo 18 novas 
grandes avenidas e 14 locais de intensa c i rcu lação de pedestres 

102 Ampl iação do Programa 3.000.000 

Construir a A lça do Ar icanduva 103 Execução das obras para a construção da Aiça 6.700.000 
Realizar intervenções de contro le de cheias em bacias dos córregos: 
Ponte Baixa, Zavuvus, Sumaré/Água Preta., Ar icanduva, Cordeiro, Praça 
da Bandeira, Av. Anhaia Mel lo , Freitas/Capão Redondo, 
Paraguai/Éguas, Riacho do Ipiranga, Tremernbé, Ribeirão Perus e 
Paciência e desenvolver o projeto para intervenção nos córregos do 
Itaim Paul ista 

105 Execução das obras em andamento de intervenções em bacias 745.100.000 
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M e t a ' 
M e t a 

Entregas f ís icas assoc iadas para o ano cie 20151 Va lo r Es t imado 

{RS)3 

Desenvolver o programa de drenagem e manejo das águas pluviais, 
com a criação de ma instância munic ipa l de regulação, art icu lação e 
mon i to ramento da drenagem urbana 

106 Desenvo lv imento do Programa 6.666.667 

Criar 32 Centros de A tend imento ao Cidadão CAC 107 Execução de obras e at iv idades para a criação dos CACs 15.000.000 
Ampl ia r e modern izar os serviços oferecidos por me io do 156 10S Implantação de melhor ias para a modern i zação do 156 25.000.000 

Integrar os s istemas de in fo rmação dos diversos órgãos munic ipa is 
(Guarda Civi! Met ropo l i tana , Companh ia de Engenharia de Tráfego, 
SAMU , Defesa Civil) e implantar a Central de Operações da Defesa Civil 
para a gestão de riscos e respostas a desastres 

110 Integração e desenvo lv imento de sistema em andamento 7.500.000 

Implantar um Sistema de Informação Geográfica, com dados abertos e 
livre consulta pelo púb l i co 

111 Desenvo lv imento da segunda fase do s istema 2.300.000 

Realizar 44 Conferências Munic ipa is Temáticas 115 Realização de 11 Conferências 1.757.110 

Implantar o Gabinete Digital, como instrumento de t ransparênc ia e 
part ic ipação social 

116 Implantação do Gabinete Digitai 310.100 

Fortalecer os Órgãos Colegiados Munic ipa is , dotando-os de 
infra estrutura e gestão adequadas para a real ização das atr ibuições 
previstas em lei. 

117 Garant ia de infraestrutura para os Órgãos Colegiados Mun ic ipa i s 200.000 

Revisar a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 121 
Estudos para a revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo 

2.172.500 

Revisar os Planos Regionais Estratégicos 122 Estudos para a revisão dos Planos Regionais Estratégicos 577.500 

Aprovar a Operação Urbana Mooca/V i l a Carioca, a revisão da Operação 
Urbana Agua Branca e iniciar os estudos do projeto Arco Tietê 

123 Aprovação da Operação Urbana Mooca/V i l a Car ioca e Arco Tietê 5.250.000 

Operação Braços Aber tos * Atender 1.200 pessoas 15.630.400 
TOTAL 6.430.525.347 
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1 As Metas listadas fazem parte do Programa de Metas 2013-2016. Metas concluídas em 2013 ou com conclusão prevista para 2014 não foram incluídas neste Anexo. 

2 As informações referem-se às entregas previstas para o período de 2015. O orçamento estimado pode englobar, além dessas, os investimentos necessários às entregas previstas para os anos 
seguintes. 

3 O Orçamento estimado inclui apenas os valores de implementação da Meta em 2015. Valores para a manutenção dos equipamentos e serviços já entregues são prioritários mas serão 
considerados no custeio geral da prefeitura. 

4 Embora a Operação Braços Abertos não faça parte do Programa de Metas 2013-2016, sua execução também é uma prioridade da gestão e por isso a mesma compõe esse anexo. 
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