sábado, 31 de dezembro de 2016

Diário Oficial da Cidade de São Paulo

Esta classificação permitia a padronização de fases de execução para o conjuntodas metas que
apresentavam similaridades em seu processo de implementação. As fasesrepresentavam as etapas
percorridasporcadaumdosprojetos(oudecomoestavaaevoluçãodaofertadecadanovoserviçoou
benefício),quetornoumaisclaraesimplesatarefadeidentificarsuaevoluçãoaolongodotempo.
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MetodologiaAdotada

Como explicitado acima a Prefeitura de São Paulo permitiu que o acompanhamento realizado pela
populaçãofossefeitoportrêsmetodologias:Metasconcluídas,EntregaseProcessos.

Para dar transparência aos critérios de evolução de uma fase para outra, foramdefinidos eventos
específicosquemarcamoinícioeofimdecadaumadelas.
De modo a permitir uma avaliação comparativa do andamento de diferentes projetos,foram
atribuídos pesos (percentuais) para cada fase, com a indicação de quanto ela representaem
dificuldade e tempo de realização. Os pesos de cada fase foram disponibilizados por meio de um
gráficodeandamentodosprojetos,embaixodonomedafase.


Porentregas,temososeguinteretrato:


Duranteaexecução,osprojetospermaneceramporalgumtempoemcadafase.Assim,aplicaramͲse
os seguintes conceitos para as fases: Não Iniciada (no qual o valor do pesodaquela fase não é
computadonoandamentodoprojeto);EmAndamento(noqualapenasmetadedovalordopesoda
fase é computado no andamento do projeto); e Concluída (casoem que o valor do peso da fase é
integralmentecomputadonoandamentodoprojeto).
Apartirdasomadasfases,tinhaͲseoandamentodecadaprojeto,queétotalizadoedisponibilizadona
página principal da meta.Para saber como está o andamento da meta por essa metodologia de
processo, bastavasomar os percentuais de cada um dos projetos que fazem parte daquela meta e
dividir pelototal de projetos. É esse valor de avanço geral da meta que aparece nos gráficos
circularesapresentadosnasfichasdecadauma.

O critério mais adequado para o acompanhamento de qualquer ação de governo e em especial o
ProgramadeMetaséametodologiaporprocesso.
Ametodologiaporprocessopermitequeocidadãoentendacomoaadministraçãopúblicafuncionae,
entendendo seu funcionamento, possibilita uma interação efetiva, com menor assimetria de
informaçãoentresociedadeegoverno.
Aliás,umdosdesafiosenfrentadosporessagestãofoiradicalizarumapolíticadetransparênciaativa
ao disponibilizar desde contratos assinados por toda a administração até dados do IPTU e áreas
públicascedidasoquepermitiuqueapopulaçãopudessecompreenderosmeandrosdaadministração
pública e seus desafios. Compreensão fundamental para a apropriação por parte da sociedade para
efetivaparticipaçãonosrumosfuturosdacidade.
Por exemplo, é fundamental compreender que a meta de construir três hospitais (a mais de uma
décadaqueacidadenãoconstruíaumdesdesuasfundações)nãopodeserlidasimplesmentecomo
nãocumprida,umavezqueohospitalfoientregue,eosoutros2estãoemobras(odeParelheirosem
fasefinaldeacabamento).


Reconhecerocumprimentoparcialdasmetaspermitequeasgestõeseleitasrealizemcompromissos
maisambiciososemseusProgramasdeMetas.
No caso da atual gestão e considerando os cumprimentos parciais das metas, o Programa de Metas
atingiu 82,3% de cumprimento, tendo apenas 15 metas abaixo de 50% de cumprimento, conforme
tabelaaseguir:


Háumaexceção.Paraacategoria“NovoServiçoouBenefício”,aapuraçãoerafeitacomamediçãode
quanto a soma de novos benefícios e/ou serviços representava sobre o total da meta– e a
apresentação,ainda,degráficosetabelasqueindicamaevoluçãodoatendimentoaolongodotempo
e/oudistribuídonas32Subprefeituras.
Cadametapodiaterprojetosclassificadosemumoumaistipos,sendoqueocritérioparaasomafinal
eraomesmo.Osprojetostambémpodiamterpesosdiferentes,considerandoograudedificuldadee
benefício esperado de sua realização. Por exemplo, para a realizaçãoda Meta 69 – Desenvolver
campanhadeconscientizaçãosobreaviolênciacontraapessoaidosa,foramplanejadasarealizaçãode
seminários de conscientização e campanhas publicitárias anuais.Considerando o alcance das
campanhaseseucustorelativo,optouͲseporatribuiraelasumpesode70%nacomposiçãogeralda
meta,deixandoosoutros30%paraosseminários.



Opesodoprojetoparaototaldametaestavaindicadonapáginadecadaumdeles.

Do contrário, a cidade corre o risco de ter futuros Programas de Metas tímidos, pautados não pela
necessidade de transformação da realidade, mas, principalmente, pelas condições de segurança de
execução ao fim de um mandato. Se isto ocorrer, entendemos que a ferramenta criada perderá seu
principalobjetivo,detentarmaterializarastransformaçõesvocalizadaspelosprocessoseleitorais.


AndamentoQualitativo
Alémdeindicarostatusdecadaprojetoedecadametaapartirdecritériosobjetivosepadronizados,
aplataformadisponibilizavainformaçõesdescritivas,ovalordeinvestimentoealocalizaçãogeográfica
doequipamento,benefícioouserviçonacidade,quandoaplicável.

QuadroGeral
QuandoolhamosparaoProgramadeMetasesuaestrutura,observaͲseaseguinteexecuçãoporeixo:

A ferramenta de monitoramento do Programa de Metas 2013Ͳ2016 permitiu tambémque cada
usuário(a)pudesseapontarasmetasquemaislheinteressamparareceberatualizaçõesperiódicas.

SelosdeTransversalidade
UmacidadequeapresentamúltiplosdesafiosprecisadeumagestãopreparadaparasuperáͲlos,capaz
dearticularaspolíticaspúblicastransversaiseatuarconjuntamenteparaoalcancedosobjetivos.Na
gestãomunicipal,muitossãoosplanoseosprogramasquerequeremaatuaçãodediversassecretarias
e órgãos públicos para promover a garantia dedireitos e o bemͲestar da população. Para que essa
integraçãopossaservistaeacompanhada,aplataformadesenvolveuosselosdetransversalidade.


Quantoaosobjetivos,temͲseoseguintequadro:

Os selos indicavam metas em que há alto grau de interação entre o seu andamento – ede seus
projetos–eapromoçãodebenefíciosparapolíticasestruturantes.Visualizaroselopermitiaidentificar
uma meta que, além de atender ao objeto específico para o qual foidestinada, também interferia
positivamenteemoutra(s)política(s)municipais.

Osseloseram:


EssesresultadossomamͲsecomagestãosaneadoradagestãofinanceiradaprefeituraque,juntocom
a revisão dos principais marcos regulatórios da cidade (Plano Diretor, diversos Planos Municipais
setoriais,dentreoutros),consolidamumsólidoplanejamentodelongoprazoparaSãoPaulo.
A renegociação da dívida de São Paulo, assinada em fevereiro de 2016, tornou o nível de Dívida
ConsolidadaLíquidadoMunicípiodeSãoPauloemcercade79,7%daReceitaCorrenteLíquida,ante
182,3% ao final de 2015. Uma redução de mais R$ 47,9 bilhões de reais, que permitiu que a cidade
inclusiveadquirisseratingdeinvestimentosdeagenciasinternacionais.Ográficoabaixodemonstraa
importânciadestanegociaçãoparaofuturodacidade.
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