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Reduzir as desigualdades em uma cidade do tamanho e da complexidade de São Paulo não é tarefa
fácil.Compreenderagestãopública,emmeioàsconjunturaseconômicasepolíticasdenossotempo,
com a identificação das oportunidades e o enfrentamento das dificuldades, que se apresentaram ao
longodagestão,foiumdesafiocumprido.
OProgramadeMetas2013Ͳ2016reconheceuoslimitesdeseu horizontetemporalparafazerfrente
aum histórico de ações desordenadas e concentradoras sobre o território paulistano. Ao mesmo
tempo,propôsͲse a dar os primeiros passos no sentido da construção de um processo de
planejamentoparticipativo e transparente que apontasse os eixos de superação das desigualdades
sociais,econômicaseregionais.
O esforço de elaboração e execução do Programa de Metas 2013Ͳ2016 foi o de ir além da lista de
metas,apontouobjetivosestratégicos,eixosestruturantesearticulaçõesterritoriaissobreosquaisse
pretendealcançarresultadosefetivos.
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recortedeobjetivos,comautilizaçãoparaissodefiltrosapresentadosnapáginainicialdaplataforma.
Aoselecionar,porexemplo,otemaeducação,ousuário(a)podiavisualizaroconjuntodasmetasaele
relacionadaseseurespectivoandamento.
Cada meta, por sua vez, subdivideͲse em diversas entregas parciais, ou seja,produtos ou resultados
esperados,quesãochamadasdeprojetos.Comumalocalizaçãoparticular,podemservisualizadosem
um mapa. Isso nos levava ao outro possívelolhar sobre o Programa de Metas 2013Ͳ2016, o olhar
territorial.
Sabendo da importância do acompanhamento dos investimentos próximos àresidência e/ou ao
trabalho dos cidadãos, por meio da plataforma, era possível selecionar diretamente os projetospor
subprefeitura.Indicandoasubprefeituradesejada,eramapresentadastodasasmetaseasprevisões
deexecução,bemcomoosprojetosespecíficosjáidentificadosnaqueleterritório.

Tais objetivos, eixos e articulações, construídos em conjunto com a participação popular, são a
verdadeiraponteparaaconstruçãodeumprojetodecidademaishumanaeacolhedora.
A possibilidade de concretização deste projeto passou pela execução das metas, ações estratégicas
além das metas e também pelo contínuo acompanhamento desses aspectos estratégicos, pela
capacidadedeajustedepercursoe,principalmente,pelaapropriaçãodesteprojetopelapopulação.


AcompanhandooAndamentodasMetaseProjetos
Oacompanhamentodasmetaspodeserfeitodeduasmaneiras:
1. Acompanhamento por entregasde cada uma das metas. Isso é o mesmo queacompanhar o
númerodeprojetosconcluídosparacadaumadasmetas.Aoentrarnapáginadasmetas,esseplacar
geraldoandamentodasentregasaparecenoquadro“AndamentoQuantitativo”.




Apresentação
OProgramadeMetaséumaexigênciadaLeiOrgânicadoMunicípiodeSãoPaulodesde2008,anono
qual uma mobilização da sociedade civil conseguiu pressionar a Câmara Municipal a aprovara
obrigatoriedade do Programa de Metas. A partir daquele momento, todo prefeito eleito tem a
obrigaçãodeapresentar,ematé90diasapósasuaposse,umprogramaquedescrevaasprioridades
deseugoverno,comaexplicitaçãodasaçõesestratégicas,osindicadoreseasmetasquantitativaspara
cadaum dos setores da administração pública municipal. O Programa de Metas é, portanto, uma
maneirade o governo selar compromissos com a população em torno das principais iniciativas que
serãoimplementadasaolongodagestão.

Esse quadro “Andamento Quantitativo” apresentava o resumo dos projetos concluídose também o
statusdosdemaisprojetosquefaziampartedameta.Umaperguntaquepodesurgiré:mascomoestá
aimplementaçãodeumprojetoespecífico?Eosdemaisprojetosqueaindanãoestãoentregues,qual
o seu nível de avanço? Quanto já foi feito? Pararesponder a essas perguntas, foi criado, em debate
com os Conselhos e as entidades sociais que atuam com o Programa de Metas, um segundo
mecanismodeacompanhamentodasmetaseprojetos,oacompanhamentoporprocesso.
2.Acompanhamentoporprocessoparasabercomoestáoandamentogeraldameta,consideraͲseos
projetosjáconcluídosetudooquejáfoifeitonaquelesqueaindaestavamsendodesenvolvidos.Esta
forma de acompanhamento surgiu a partir de debates realizados com os Conselhos e as entidades
sociaisqueatuavamcomoProgramadeMetas.

Em março de 2013, a Prefeitura Municipal de São Paulo apresentou à população da cidade o
ProgramadeMetas.Apósaapresentaçãodessaproposta,foramrealizadas,nomêsdeabrildomesmo
ano,35audiênciaspúblicas,sendoumaemcadaSubprefeitura,trêsaudiênciaspúblicastemáticas–de
acordocomostrêseixostemáticosdoProgramadeMetas–eumageral,naCâmaradosVereadores
de São Paulo. Em conformidade com o compromisso da atual gestãocom a participação popular,
foram recebidas propostas por meio de falas e por escrito nas audiências,além de propostas por eͲ
mail. Todas as propostas foram sistematizadas, classificadas e passaram por avaliações sobrea
possibilidade de sua incorporação. O resultado deste processo foi consolidado na Versão
FinalParticipativadoProgramadeMetasdaCidadedeSãoPaulo2013Ͳ2016,lançadoemoutubrode
2013.


Em termos metodológicos, o caminho encontrado foi partir de objetivos estratégicos, aos quais
asmetas encontramͲse associadas, e organizar as referidas metas segundo eixos temáticos e
articulaçõesterritoriais. Os objetivos estratégicos traduzemͲse em indicadores que permitem
acompanharosefeitosesperadosdoProgramadeMetasnasituaçãoconcretadevidadapopulação.

Para garantir o acompanhamento por processo, foram estabelecidas oito categorias de classificação
dosprojetoscontidosemcadaumadas123metas.Sãoeles:

Ospesosparaessasfases,emcadacategoria,forampactuadosdaseguintemaneira:



Metodologia
Para que o Programa de Metas 2013Ͳ2016 pudesse ser acompanhado de formaqualificada pela
população, a Prefeitura Municipal de São Paulo disponibilizou um conjunto deinformações e
critériosdeavaliaçãoquejuntosformaramumaplataformademonitoramento,pormeiodositeͲ
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/metas/,quepodiaseracompanhadaeanalisadaapartirde
diferentesníveiseolhares,utilizandoconceitosdescritosaseguir.


OsNíveisdeAcompanhamento


O Programa de Metas 2013Ͳ2016 pôde ser acompanhado e analisado a partirde diferentes níveis e
olhares.Emprimeirolugar,as123metasforamagrupadasem20objetivosestratégicos,querefletem
as principais áreas de atuação da gestão pública. Assim,foi possível avaliar o andamento a partir do
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