
Anexos I, II e III integrantes da Lei n° 16.241, de 31 de julho de 2015 

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS 

N° meta Meta LDO 2016 - Entregas físicas previstas 
LDO 2016 - Valor 

financeiro previsto R$. 

1 Inserir aprox imadamente 280 mil famíl ias com renda de 
até me io salário mín imo no Cadastro Único para atingir 773 
mil famíl ias cadastradas 

Inserção de 30.000 famíl ias no CadÚnico 
30.343.043 

2 Benef ic iar 228 mil novas famíl ias com o Programa Bolsa 
Família 

Benefíc io oferec ido a 42.500 novas famíl ias - sem 
impacto orçamentár io 

-

3 Implantar 60 Centros de Referência da Assistência Social -
CRAS 

Implantação de 20 Novos CRAS 
4.179.487 

4 Implantar 7 Centros de Referência Especial izados da 
Assistência Social - CREAS 

Implantação de 5 novos CREAS 
1.560.357 

5 Garantir 100.000 vagas do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) 

Garantia de 30.000 vagas no PRONATEC - sem 
impacto orçamentár io 

-

6 Formalizar aprox imadamente 22.500 
mic roempreendedores indiv iduais 

Formalização de 6.680 mic roempreendedores 
indiv iduais 

2.591.564 

7 Amp l ia r em 20 mil o número de matrículas na Educação de 
Jovens e Adul tos e implantar 3 novos Centros Integrados 
(CIEJA) 

Criação de 3.700 novas vagas 
1.071.780 

8 Implantar 5 Centros de Referência Especial izados para a 
população em situação de rua (CentrosPOP) 

Implantação de 2 Centro POP 
400.000 

9 Implantar 2 restaurantes comunitár ios Implantação de 1 restaurante comunitár io 310.000 
10 Implantar 22 Serviços de Aco lh imento Institucional à 

população em situação de rua 
Implantação de 5 novos serviços de aco lh imento 
inst itucional 

1.940.625 

1 



N° meta Meta LDO 2016 - Entregas físicas previstas 
LDO 2016 - Valor 

financeiro previsto R$. 

12 Promover ações para a inclusão social e econômica da 
população em situação de rua 

Realização de campanha de conscientização e 
projetos de integração social e econômica 

1.104.398 

13 Implementar 4 Centros de Referência em Segurança 
A l imentar e Nutr ic ional e desenvo lver ações de apoio à 
agricultura urbana e periurbana 

Implantação de 2 Centros de Referência em 
Segurança A l imentar e Nutr ic ional 3.000.000 

15 Amp l ia r a jornada escolar de 100 mil alunos da Rede 
Munic ipal de Ensino 

Ampl iação de 25.000 vagas para a jornada 
extend ida 

9.735.331 

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

Licitação de 19 CEUs 
144.249.500 

17 Obter terrenos, projetar, licitar, l icenciar, garantir a fonte 
de f inanc iamento e construir 243 Centros de Educação 
Infantil 

Implantação de 91 CEIS 
458.790.000 

18 Construir 65 Escolas Munic ipais de Educação Infantil 
(EMEIs) e um Centro Munic ipal de Educação Infantil 
(CEMEI) 

Cont inuidade das obras em andamento (15 EMEIs) 
30.000.000 

19 Expandir a oferta de vagas para a educação infanti l por 
me io da rede conveniada e outras modal idades de 
parcerias 

Expansão de 28.450 vagas para a Educação Infantil 
108.985.239 

20 Instalar 32 unidades da Rede Hora Certa distr ibuídas em 
cada uma das Subprefeituras 

Instalação de 9 unidades da Rede Hora Certa 
63.000.000 

2 



N° meta Meta LDO 2016 - Entregas físicas previstas 
LDO 2016 - Valor 

financeiro previsto R$. 

21 Desenvolver o processo de inclusão do módulo do 
prontuário e letrônico do paciente (PE) na rede municipal 
de saúde, integrada ao Sistema SIGA 

Desenvo lv imento do s istema de prontuário 
e let rôn ico 27.000.000 

22 Obter terrenos, projetar, licitar, l icenciar, garantir a fonte 
de f inanc iamento e construir 3 novos hospitais, ampl iando 
em 750 o número de leitos do s istema municipal de saúde 

Realização de obras dos 3 hospitais 

295.587.022 

23 Recuperar e adequar 16 hospitais municipais, com a 
ativação de 250 leitos 

Realização de obras de readequação em 9 
hospitais 

29.512.000 

24 Obter terrenos, projetar, licitar, l icenciar, garantir a fonte 
de f inanciamento, construir e instalar 43 novas Unidades 
Básicas de Saúde - segundo o mode lo da UBS Integral 

Implantação de 9 UBS 

49.500.000 

25 Reformar e melhorar 20 Prontos Socorros ut i l izando o 
mode lo conceitual da Unidade de Pronto A tend imen to 
(UPA) e implantar 5 novas UPAs 

Implantação de 7 UPAs 
35.000.000 

26 Implantar 30 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Implantação de 10 CAPS 9.164.000 
27 Construir, requal i f icar ou reformar 16 equ ipamentos 

culturais 
Reforma de 7 equ ipamentos em andamento 

13.750.000 

28 Alcançar um calendár io anual de programação cultural que 
inclua uma virada cultural no centro, duas 
descentral izadas e outros pequenos e médios eventos em 
di ferentes temáticas e regiões da cidade 

Realização do calendár io anual 

13.922.103 
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N° meta Meta LDO 2016 - Entregas físicas previstas 
LDO 2016 - Valor 

financeiro previsto R$. 

29 Viabi l i zar três Centros Culturais de Referência Obras em andamento de 2 Centros Culturais 15.000.000 
30 Criar o Programa Cultura Viva Munic ipal com a ativação de 

300 Pontos de Cultura 
Implantação de 114 Pontos de Cultura 

8.750.000 

31 Adaptar e consol idar o Fundo Munic ipal de Cultura Meta concluída -
32 Conceder 300 Bolsas Cultura para Agentes Culturais Meta concluída 2.454.217 
33 At ingir 160 projetos anuais de fomento às l inguagens 

artísticas 
Fomento a 164 projetos 

64.574.910 

34 At ingir 500 projetos fomentados pe lo Programa para a 
Valor ização de Iniciativas Culturais - VAI, nas modal idades 
1 e 2 

Fomento a 500 projetos 
8.924.425 

35 Obter terrenos, projetar, licitar, l icenciar, garantir a fonte 
de f inanc iamento e produzir 55 mil unidades habitacionais 

Obras em andamento. Meta concluída com as 
unidades previstas no MCMV e Casa Paulistana 288.018.610 

36 Benef ic iar 70 mil famíl ias no Programa de Urbanização de 
Favelas 

Benef ic iar 40530 famíl ias 
154.983.819 

37 Benef ic iar 200 mil famíl ias no Programa de Regularização 
Fundiária 

Benef ic iar 45.000 famíl ias 
84.053.997 

38 Amp l ia r o e fet ivo da Guarda Civil Metropo l i tana em 2.000 
novos integrantes 

Ampl iação do efet ivo em 664 integrantes 
7.968.000 

41 Instalar 1 Casa Abr igo e 1 Casa de Passagem para ampl iar a 
capacidade de a tend imento de proteção às mulheres 
vít imas de v io lênc ia 

Finalização das obras em andamento 
1.000.000 

42 Reestruturar as Casas de Mediação nas 31 inspetorias 
regionais da Guarda Civil Metropo l i tana para promover a 
cultura de mediação e a solução pacífica de conf l i tos 

Garantia de infraestrutura para a reestruturação 
das Casas de Mediação 133.866 
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N° meta Meta LDO 2016 - Entregas físicas previstas 
LDO 2016 - Valor 

financeiro previsto R$. 

43 Implementar as ações do Plano Juventude V iva como 
estratégia de prevenção à violência, ao racismo e à 
exclusão da juventude negra e de per i fer ia 

Cont inuidade das ações do Plano 
12.571.770 

44 Implementar 2 novos espaços de convivência e 8 novos 
serviço de proteção social a crianças e adolescentes 
vít imas de v io lênc ia 

Implantação de 3 serviços de proteção social a 
crianças e adolescentes vít imas de v io lênc ia 3.000.000 

45 Amp l ia r e modernizar 1 Centro Ol ímpico de Tre inamento e 
Pesquisa e construir 1 Centro Ol ímpico de Iniciação e 
Formação 

Andamento das obras dos Centros Ol ímpicos 
25.000.000 

46 Criar 1 Parque de Esportes Radicais Finalização das obras em andamento 2.000.000 
47 Promover a prática de at iv idades esportivas, recreativas e 

de lazer por 24 horas aos f inais de semanas nas 32 
subprefei turas 

Execução das at iv idades nas 32 subprefeituras 
12.000.000 

48 Requal i f icar 50 equ ipamentos esport ivos entre Centros 
Desport ivos da Comunidade (CDC) e Clubes-Escola 

Requal if icação de 7 equ ipamentos esport ivos 
7.000.000 

49 Construir 5 Centros de Iniciação Esportiva - CIE Obras de implantação dos 5 CIEs 5.290.000 
50 Tornar acessíveis 850 mil m2 de passeios públicos Implantação de 252.115 m2 de passeios públ icos 

acessíveis 
45.885.000 

51 Garantir a acessibi l idade para pessoas com mobi l idade 
reduzida em 100% da frota de ônibus 

Meta viabi l izada por me io do contrato de 
concessão do s istema municipal de transporte 

-

53 Efetivar o func ionamento da Central de Libras Central de Libras em func ionamento 9.000.000 
54 Revital izar os Centros de Formação e Acompanhamento à 

Inclusão (CEFAI), assegurando a formação de professores e 
o acompanhamento aos alunos com def ic iência 
matriculados na Rede Munic ipal do Ensino 

Meta concluída 

-
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N° meta Meta LDO 2016 - Entregas físicas previstas 
LDO 2016 - Valor 

financeiro previsto R$. 

55 Implantação de 10 residências inclusivas para pessoas com 
def ic iência 

Implantação de 5 residência inclusivas 
560.000 

56 Implantação de 5 Centros Especial izados de Reabil i tação 
(CER) 

Realização de obras de implantação dos CERs 
11.780.000 

57 Criar e efet ivar a Secretaria Munic ipal de Promoção da 
Igualdade Racial 

Meta concluída 
-

58 Viabi l i zar a implementação das Leis Federais 10.639/2003 
e 11.645/2008 que inc luem no currículo oficial da rede de 
ens ino a temát ica da História e Cultura Afro-Brasi le ira e 
Indígena 

Realização de at iv idades de articulação e formação 
de 8.000 professores 

1.000.000 

60 Reestruturar os 5 Centros de Cidadania da Mulher , 
redef in indo suas diretr izes de atuação 

Meta concluída em 2015 
-

61 Desenvolver ações permanentes de combate à homofob ia 
e respeito à d ivers idade sexual 

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

8.053.023 

62 Implantar a Ouvidor ia Munic ipal de Direitos Humanos Meta concluída em 2015 -
63 Implementar a Educação em Direitos Humanos na rede 

municipal de ens ino 
Formação de 2.000 profissionais da educação e 
realização do Prêmio Munic ipal de EDH 

809.612 

64 Criar a Comissão da Verdade, da Memór ia e da Justiça no 
âmbi to do Executivo municipal 

Meta concluída em 2015 
-

65 Criar e implantar a Polít ica Munic ipal para Migrantes e de 
Combate à Xenofob ia 

Realização de curso de português para imigrantes, 
cursos de qual i f icação e campanha de 
conscientização 

892.618 
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N° meta Meta LDO 2016 - Entregas físicas previstas 
LDO 2G16 - Valor 

financeiro previsto R$. 

ee Fortalecer os Conselhos Tutelares, dotando-os de 
infraestrutura adequada e o ferecendo política 
permanente de formação 

Capacitação de 220 novos conselheiros 
500.000 

e7 Implantar 08 novas Unidades de Referência à Saúde do 
Idoso (URSI) 

Implantação de 2 URSIs 
2.133.333 

es Implantar 15 Centros Dia dest inados à população idosa Implantação de 5 Centros Dia 1.240.000 
e9 Desenvolver campanha de conscientização sobre a 

v io lênc ia contra a pessoa idosa 
Cont inuidade da campanha de conscientização 

150.000 

70 Implantar 5 unidades de Instituições de Longa 
Permanência do Idoso - ILPI 

Implantação de 4 ILPI 
1.240.000 

72 Requal i f icar a infraestrutura e os espaços públicos do 
Centro 

Obras de requal if icação em andamento 
49.033.873 

73 Implantar 42 áreas de conexão wi-f i aberta, com qual idade 
e estabi l idade de sinal 

Meta concluída. 
-

74 Implantar 18.000 novos pontos de i luminação pública 
ef ic iente 

Meta concluída 
-

75 Realizar as obras previstas no âmbi to da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada (OUCAE) 

Obras em andamento 
385.753.309 

s0 Criar 1 Parque Tecnológico Munic ipal na Zona Leste e 
apoiar e criação do Parque Tecnológico Estadual do 
Jaguaré 

Realização de at iv idades para a implementação do 
Parque tecnológico da Zona Leste 5.000.000 

s1 Implantar o Programa VAI TEC para o incent ivo de 
desenvo lvedores de tecnologias inovadoras, abertas e 
colaborativas 

Meta concluída em 2015 - continuação do 
programa 3.000.000 
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N° meta Meta LDO 2016 - Entregas físicas previstas 
LDO 2016 - Valor 

financeiro previsto R$. 

84 Concluir as fases II e III do Programa de Mananciais 
benef ic iando 70 mil famíl ias 

Concluir as fases II e III do Programa de Mananciais 
benef ic iando 23715 famíl ias 

818.770.048 

86 Readequar e requal i f icar com ações prioritárias 34 Parques 
e Unidades de Conservação Munic ipais 

Readequação e requal if icação de 16 parques 
53.333.333 

87 Implantar 32 polos de Educação ambiental , capacitando e 
sens ib i l i zando 120.000 cidadãos 

Sensibi l ização de 30.000 munícipes 
1.898.114 

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

Plantio de 371661 árvores 
6.681.600 

89 Amp l ia r a coleta selet iva municipal para os 21 distritos que 
ainda não são atendidos 

Ampl iação da coleta para 3 novos distritos - meta 
viabi l izada por me io do contrato de concessão dos 
serviços de coleta de resíduos sól idos 

-

90 Obter terrenos, projetar, licitar, garantir a fonte de 
f inanc iamento e construir 4 novas centrais de tr iagem 
automatizadas 

Obras de implantação de 02 centrais de tr iagem 
98.100.000 

91 Implantar 84 novos Ecopontos Implantação de 40 novos Ecopontos 26.486.400 
92 Promover a compostagem dos resíduos sól idos orgânicos 

provenientes das 900 Feiras Livres Munic ipais e dos 
serviços de poda da cidade 

Implantação de Centros de compostagem 
modulares e conversão de 300 feiras para o 
mode lo sustentável - meta viabi l izada por me io de 
mudanças nas diretr izes de execução do contrato 
de concessão dos serviços de varrição e coleta de 
resíduos sól idos 

-

93 Projetar, licitar, l icenciar, garantir a fonte de 
f inanc iamento e construir 150 km de novos corredores de 
ônibus 

Obras de implantação dos corredores em 
andamento 1.538.059.371 
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N° meta Meta LDO 2016 - Entregas físicas previstas 
LDO 2016 - Valor 

financeiro previsto R$. 

95 Implantar horário de func ionamento 24h no transporte 
públ ico municipal 

Meta concluída em 2015 
-

97 Implantar uma rede de 400 km de vias cicláveis Implantação de 100 km de ciclovias 20.000.000 
98 Modern izar a rede semafór ica Meta concluída em 2015 
99 Projetar, licitar, l icenciar e garantir a fonte de 

f inanc iamento para a execução do Plano Viár io Sul 
Execução das obras em andamento 

150.000.000 

100 Concluir obras do complexo Nova Radial Cont inuidade das obras em andamento 20.000.000 
101 Projetar, licitar, l icenciar, garantir a fonte de 

f inanc iamento e construir a ponte Raimundo Pereira de 
Magalhães 

Execução das obras de implantação da Ponte 
Raimundo Pereira de Magalhães 100.000.000 

102 Amp l ia r o Programa de Proteção a V ida a tendendo às 32 
subprefei turas com ações de segurança e/ou de educação. 

Ampl iação do Programa 
3.000.000 

103 Construir a Alça do Ar icanduva Cont inuidade das obras em andamento 6.700.000 
105 Realizar intervenções de controle de cheias em bacias dos 

córregos: Ponte Baixa, Zavuvus, Sumaré/Água Preta, 
Ar icanduva, Cordeiro, Praça da Bandeira, Av. Anhaia 
Me l lo , Freitas/Capão Redondo, Paraguai/Éguas, Riacho do 
Ipiranga, Tremembé, Ribeirão Perus e Paciência e 
desenvo lver o projeto para intervenção nos córregos do 
Itaim Paulista 

Execução das obras em andamento de 
intervenções em bacias 

867.123.316 

106 Desenvolver o programa de drenagem e manejo das águas 
pluviais, com a criação de uma instância municipal de 
regulação, articulação e mon i toramento da drenagem 
urbana 

Desenvo lv imento do Programa e criação da 
instância municipal de regulação, articulação e 
mon i toramento da drenagem urbana 

9.582.351 
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N° meta Meta LDO 2016 - Entregas físicas previstas 
LDO 2016 - Valor 

financeiro previsto R$. 

107 Criar 32 Centros de A tend imen to ao Cidadão - CAC Reforma e melhor ia tecnológica dos Centros de 
a tend imento ao Cidadão 

8.000.000 

108 Amp l ia r e modernizar os serviços oferec idos por me io do 
156 

Implantação de melhor ias para a modernização do 
156 

25.000.000 

110 Integrar os sistemas de informação dos diversos órgãos 
munic ipais e implantar a Central de Operações de Defesa 
Civil para a gestão de riscos e respostas a desastres 

Integração e desenvo lv imento de s istema em 
andamento 

7.000.000 

111 Implantar um Sistema de Informação Geográfica, com 
dados abertos e livre consulta pelo públ ico 

Conclusão do sistema 
3.700.000 

112 Criar 400 Núcleos de Defesa Civil Criação de NUDECs 7.000 
115 Realizar 44 Conferências Munic ipais Temáticas Realização de 15 Conferências 1.851.818 
116 Implantar o Gabinete Digital, como instrumento de 

transparência e participação social 
Implantação do Gabinete Digital 

310.100 

117 Fortalecer os Órgãos Colegiados Munic ipais, dotando-os 
de infraestrutura e gestão adequadas para a realização das 
atr ibuições previstas em lei. 

Garantia de infraestrutura para os Órgãos 
Colegiados Munic ipais 200.000 

121 Revisar a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo 

2.172.500 

122 Revisar os Planos Regionais Estratégicos Revisão dos Planos Regionais Estratégicos 577.500 
123 Aprovar as Operações Urbanas Mooca/V i la Carioca, a 

revisão da Operação Urbana Água Branca e iniciar os 
estudos do projeto Arco Tietê 

Estudos do Projeto Arco Tietê 
5.250.000 

Operação Braços Abertos 4 19.000.000 

TOTAL 6.356.254.283,55 

10 



1 As Metas listadas fazem parte do Programa de Metas 2014-2016. Metas concluídas até 2015 ou c om conclusão prevista para 2015 não foram incluídas neste 
Anexo . 

2 As informações referem-se às ent regas previstas para o per íodo de 2016. 

3 O Orçamento est imado inclui apenas os valores de implementação da Meta em 2016. Valores para a manutenção dos equ ipamentos e serviços já en t regues são 
prioritários mas serão considerados no custeio geral da prefeitura. 

4 Embora a Operação Braços Abe r tos não faça parte do Programa de Metas 2014-2016, sua execução t ambém e uma prioridade da gestão e por isso a mesma 
compõe esse anexo. 
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