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AMeta2foiexecutadaem376%ͲMetaestáSuperada
META2ͲBeneficiar228milnovasfamíliascomoProgramaBolsaFamília
RelatodaMeta2
Foram856.329novasfamíliasbeneficiadaspeloBolsaFamílianacidadedesdejaneirode2013.
OProgramaBolsaFamíliaintegraoPlanoBrasilsemMisériadoGovernoFederaleseufinanciamentoérealizado
peloMinistériodoDesenvolvimentoSocialeCombateàFome.
Para calcular o total de novas famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, utilizaͲse a metodologia de
concessãoacumulada,tendocomoreferênciaomarcozero(janeirode2013)esubtraindoosdemaisperíodos
delevantamentodainformação.Paraototaldefamíliasincluídas,somaͲseosincrementos.
ASecretariaMunicipaldeAssistênciaeDesenvolvimentoSocialfeztodaamobilizaçãonecessáriaeexecutouo
cadastramento que viabilizou o pagamento dosbenefíciosdo Programa Bolsa Família (articulação com outras
Secretariaseagentes,capacitações,divulgaçõesetc).



Definiçãodetermostécnicosparaameta

Aomesmotempo,foinosúltimosquatroanosqueSãoPauloconseguiu,pelaprimeiraveznahistória
recente efetivar o pagamento de precatórios em índices acima do estipulado pela Constituição em
cercadeR$560milhões,comoenfrentamentodohistóricoestoquedeprecatóriosdamunicipalidade,
conformeobservamosnográficoabaixo.

Programa Bolsa Família: O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em
situaçãodepobrezaedeextremapobrezaemtodooPaís.OBolsaFamíliaintegraoPlanoBrasilSemMiséria(BSM).Linhadaextrema
Pobreza:rendafamiliarpercapitainferioraR$70mensais.Linhadapobreza:rendafamiliarpercapitaentreR$70eR$140mensais.

AMeta3foiexecutadaem24%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META3ͲImplantar60CentrosdeReferênciadaAssistênciaSocialͲCRAS
RelatodaMeta3
5 novos CRAS entregues: Campo Limpo (CRAS Vila Andrade), Itaim Paulista (CRAS Itaim Paulista II), Cidade
Ademar(CRASͲCidadeAdemarII)eM’BoiMirim(CrasJd.ÂngelaIeCrasJd.SãoLuiz).
Foi homologado o concurso e 100 Assistentes Sociais foram chamados para viabilizar o funcionamento das
novasunidades.
OsCRASserãoconstruídosouadaptadosemimóveisalugadosoucedidos.Elesserãodotadosdeestruturafísica
comgarantiadeacessibilidade,estruturaadministrativaerecursoshumanos,ecadaunidadeteráacapacidade
dereferenciaraté5milfamílias.
Hoje falta de equipe na Secretaria, devido ao aumento das aposentadorias, mesmo tendo sido realizado
concursoenomeados100servidores.
Definiçãodetermostécnicosparaameta



Centro de Referência de Assistência Social Ͳ CRAS: unidade estatal de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social Ͳ
SUAS,quetemoobjetivodeasseguraraproteçãointegralàfamíliasemsituaçãodevulnerabilidadesocial.

E foi exatamente nesse período que enfrentamos uma forte recessão econômica com avanço
inflacionário, além de contratempos imprevisíveis na perspectiva de 2013, quando da elaboração do

ProgramadeMetasquepodemosexemplificarcomocongelamentodatarifadeônibuseosuspensão
porumanodoreajustedoIPTU.Mesmoassim,foinessemesmoperíodoquetivemosomaiorciclode
investimento da história recente de São Paulo tendo sido investido na cidade R$ 17,52 bilhões
conformedemonstraográficoabaixocomvalorescorrigidospeloIPCA.

AMeta4foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META4ͲImplantar7CentrosdeReferênciaEspecializadosdaAssistênciaSocialͲCREAS
RelatodaMeta4
7 unidades entreguesnas subprefeiturasdePinheiros,Butantã, Cidade Tiradentes,Vila Prudente, São Miguel,
ErmelinoMatarazzoeGuaianases.
Foi realizado e homologado um Concurso Público para contratação de 100 Assistentes Sociais , que já foram
chamadosecapacitadosparaviabilizarofuncionamentodasnovasunidades.
OsCREASforamconstruídosouadaptadosemimóveisalugadosoucedidos.Elestemestruturafísicaadequada
para acolher e garantir o atendimento e condições de privacidade, sigilo e dignidade (recepção, sala de
atendimentoindividualeemgrupo,salaparaadministração,banheiros,copa,espaçoexterno,almoxarifado).A
capacidadedeatendimentoédeaproximadamente80famílias/indivíduosmêsporunidade.


Definiçãodetermostécnicosparaameta
Centro de Referência Especializado de Assistência Social Ͳ CREAS: unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e
continuadosafamíliaseindivíduosemsituaçãodeameaçaouviolaçãodedireitos(violênciafísica,psicológica,sexual,tráficodepessoas,
cumprimentodemedidassocioeducativasemmeioaberto,dentreoutros).


Antesdepassarmosparaobalançopormeta,incluindoasrealizaçõesrealizadasparaalémdasmetas,
éoportunofrisarqueestebalançonãocontempla,obviamente,todasasações,programaseatividades
empreendidasnosúltimosquatroanos,masdialogademaneirasetorialerecortadacomaproposta
doProgramadeMetas.Assim,osbalançossetoriaispreparadospelamaioriadaspastasdevesempre
serconsultadoparaumaanálisemaisdetalhadadagestão.

AMeta5foiexecutadaem54%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 5 Ͳ Garantir 100.000 vagas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC)
RelatodaMeta5
São54.101vagase38.167matrículasefetivadasem2013e2015.


EIXO1:COMPROMISSOCOMOSDIREITOSSOCIAISECIVIS

Objetivo1:SuperaraExtremaPobrezanaCidadedeSãoPaulo,
elevandoarenda,promovendoainclusãoprodutivaeo
acessoaosserviçospúblicos
AMeta1foiexecutadaem236%ͲMetaestáSuperada
META 1 Ͳ Inserir aproximadamente 280 mil famílias com renda de até meio salário mínimo no
CadastroÚnicoparaatingir773milfamíliascadastradas
RelatodaMeta1
Foram661.055novasfamíliasinseridasnoCadastroÚnicodesdejaneirode2013.
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social lançou o Atlas Socioassistencial da Cidade de
SãoPauloquepodeserconsultadoonlinenositedaSecretaria.
350 entrevistadores foram contratados em novembro de 2013 para a realização dos novos cadastros. 200
AgentesdeSaúdee22AgentesdeGestãodePoliticasPúblicasdeUnidadesBásicasdeSaúde(UBS)capacitados
comoentrevistadoresparaarealizaçãodenovoscadastros.
Segundo orientaçõestécnicasdaSecretariaNacionaldeRendaeCidadania,nº488de15deJaneirode2014,
estãocontabilizadoscomosupraregionaisos casosdecadastrosdesatualizadoshámaisdequatroanos,para
garantirasériehistórica.
HouveumaprioridadeparaaimplementaçãodasaçõesnasSubprefeiturascommaiorconcentraçãodefamílias
emsituaçãodeextremapobrezaepobreza,comumabuscaativaapoiadapelasáreasdeinterfaceesociedade
civil,disponibilizandoosespaçospúblicoseequipamentosmunicipaisparaaçõescadastrais.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
CadastroÚnicoparaProgramasSociaisdoGovernoFederal(CadastroÚnico):éuminstrumentoqueidentificaecaracterizaasfamíliasde
baixarenda(rendamensaldeatémeiosaláriomínimoporpessoaourendamensaltotaldeatétrêssaláriosmínimos).Eleéutilizadopor
maisde15programassociaisdoGovernoFederal,comooBolsaFamília,MinhaCasaMinhaVida,PRONATEC,TarifaSocialdeEnergia
Elétrica,BrasilCarinhoso,etc.BuscaAtiva:estratégiadoPlanoBrasilSemMisériaquetemcomoobjetivolevaroEstadoaocidadão,sem
esperarqueaspessoasmaispobrescheguematéopoderpúblico.UmdosgrandesdesafiosdoBrasilSemMisériaéalcançaraquelesque
nãoacessamosserviçospúblicosevivemforadequalquerrededeproteçãosocial.

De2015a2016,aSDTEefetivouatravésdosCATe’s,588matrículasreferentesaCursosofertadospeloSistema
S,pelasETECs,pelaFundaçãoPaulistanaepeloInstitutoFederaldoSuldeMinasGerais.
ASDTEenviounodia21demarçode2016oFormuláriodeDemandaIdentificadadoPronatecSãoPaulo2016
paraoMinistériodoTrabalhocomapropostade109cursos,paraoMapadeDemandaIdentificadadoMEC,
totalizando16.340vagasparaomunicípiodeSãoPauloaseremofertadosem2016.
Foram 3067 vagas homologadas para 2015, sendo: 1617 IFͲSP; 536 FUNDAÇÃO PAULISTANA; 465 SENAC; 349
CentroPaulaSouza/ETECs;e100SENAT.
Emabrilde2014foiinstituídooComitêGestorIntersecretarialdoPRONATEC.
FundaçãoPaulistanadeEducação,TecnologiaeCultura,ofertantepúblicamunicipaldoscursosdoPRONATEC,
ficouvinculadaàSecretariaMunicipaldoDesenvolvimento,TrabalhoeEmpreendedorismo
PublicoͲalvo:Beneficiários dosprogramas de transferência derenda, alunosde Educação deJovense Adultos
(EJA)inscritosnoCadastroÚnicoebeneficiáriosdoSeguroDesemprego.UmGrupodeTrabalhointersecretarial
definirá diretrizes de execução levando em conta as necessidades específicas de populações mais vulneráveis
como:juventude(observandooscritériosdeterritóriosprioritáriosdoPlanoJuventudeViva,descritoemmeta
específicasobreotema),mulheresvítimasdeviolência,negros,índios,transsexuais,populaçãoderuaepessoas
comdeficiência.Oplanejamentojáprevê4.000vagasparafamíliasemsituaçãoderua,conformeexplicadoem
metaespecíficasobreotema.
Dificuldades:Areduçãodaofertadevagaspelogovernofederal,emdecorrênciadacriseorçamentária,reduziu
ointeressedasinsituiçõesofertantesdevidoaatrasosnospagamentos.Alémdisso,houvealtataxadeevasãoe
concentraçãodaofertadevagasnaregiãocentral(instituiçõesdosistemaS),dificultandoacesso.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
PRONATEC:ProgramaNacionaldeAcessoaoEnsinoTécnicoeEmpregocriadopeloGovernoFederal,em2011,comoobjetivodeampliar
aofertadecursosdeeducaçãoprofissionaletecnológica.

AMeta6foiexecutadaem102%ͲMetaestáSuperada
META6ͲFormalizaraproximadamente22.500microempreendedoresindividuais
RelatodaMeta6
São23.445MicroempreendedoresIndividuais(MEI)formalizadosdejaneirode2013atéomomento.
É importante destacar a atuação da ADE SAMPA, juntamente com o MEI móvel, na estratégia de
desenvolvimentolocalparaaformalizaçãodemicroempreendedores.
Desde2013osCATe’soferecemaocidadãooserviçodeformalizaçãocomoMEI,efetuadoatravésdoPortaldo
Empreendedor.
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