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Foram5.825formalizaçõesem2013,5.706em2014e7.208em2015e4.160atéjulhode2016.
A2ªSemanadoTrabalho,EmpregoeRenda,realizadanoValedoAnhangabaúentreosdias7a13denovembro
de 2015, proporcionou 464 atendimentos aos microempreendedores individuais e interessados, mediante
oficinas,orientaçãotécnicaeformalizações.
OCentrodeApoioaoTrabalho(CAT)realizousobretudoatendimentosrelacionadosàintermediaçãodemãode
obra.Porém,dentrodaperspectivadegeraçãoderenda,aformalizaçãodemicroempreendedoresindividuais
seconfiguraemumanovamodalidadedeformalizaçãodeagenteseconômicos,direcionadaaostrabalhadores
autônomos e que não se enquadram nos vínculos empregatícios estipulados pela CLT. Esta nova modalidade
tem por objetivo a formalização e a promoção de cursos e palestras nos CAT. O público atendido
prioritariamentenessesespaçosrefereͲseàqueleconsideradodealtavulnerabilidade.Foramdefinidasdiretrizes
específicas para definição de públicoͲalvo, levando em conta recortes de gênero, juventude, étnicoͲracial e
pessoascomdeficiência.
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serviços disponíveis na comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de
formaparticipativaecoletiva,afimdeasseguraraautonomiadosusuários,conformeperfis.Serão12serviços
paraatendimentoàsfamílias,8paraatendimentoaadultosdeambosossexose2paracarroceiros.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Serviço de Acolhimento Institucional: acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com
vínculosfamiliaresrompidosoufragilizados,afimdegarantirproteçãointegral.Aorganizaçãodoserviçodeverágarantirprivacidade,o
respeitoaoscostumes,àstradiçõeseàdiversidadede:ciclosdevida,arranjos,raça/etnia,gêneroeorientaçãosexual.

AMeta11foiexecutadaem117%ͲMetaestáSuperada
META11ͲImplantar12novosConsultóriosnaRuacomtratamentosodontológicoserelacionados
aoabusodeálcooleoutrasdrogas
RelatodaMeta11

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Microempreendedor Individual (MEI): é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. É
necessáriofaturarnomáximoatéR$60milporanoenãoterparticipaçãoemoutraempresacomosóciooutitular.OMEItambémpode
terumempregadocontratadoquerecebaosaláriomínimoouopisodacategoria.

AMeta7foiexecutadaem54%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META7ͲAmpliarem20milonúmerodematrículasnaEducaçãodeJovenseAdultoseimplantar3
novosCentrosIntegrados(CIEJA)
RelatodaMeta7
Atéomomentoforamcriadas253turmasdeEducaçãodeJovenseAdultosnaCidadedeSãoPaulo.
De janeiro de 2013 até o momento houve um aumento de 8.267 vagas oferecidas na Educação de Jovens e
Adultos. RessaltaͲse que esta modalidade de ensino enfrenta flutuações nas matrículas devido as suas
especificidades.
Por primeiro, cumpre esclarecer que há grande variação mensal do número de vagas criadas, bem como no
númerodematrículasefetuadas.TalsituaçãosedáporcontadasespecificidadesdamodalidadedeensinoEJAͲ
MOVA,asaber:agrandeocorrênciadedesistências,ocasionadasporfaixaetária,dificuldadesdecompatibilizar
estudoeemprego,dentreoutrosfatores.
Nessaesteira,épossívelobservarquehámesesemqueasofertasdevagasematrículascrescem,aexemplodo
queéobservávelnosdadosreferentesaosmesesdeagostoeoutubro.Emoutrosperíodosdoano,osnúmeros
costumamcair.
Assim,adependerdomêsdereferênciautilizadocomobaseparaocálculodonúmerodevagascriadasnoano,
oresultadofinalpodeapresentarvariações.Hádesediferenciar,ainda,osdadosrelativosàofertadevagasdos
dadosrelativosàsmatrículasefetuadas.

Estáemelaboraçãoumapropostadereorientaçãocurricularquearticuleaeducaçãoescolarcomomundodo
trabalho, da cultura e a pratica social, bem como os diferentes atendimentos oferecidos na modalidade EJA:
Noturno,modular,CIEJA,CMCTeMOVA.OcustodametaapresentadorefereͲseàinstalaçãodos3novosCIEJAs
eocustodas20milnovasvagasnoperíodode1ano.
Apesar do número de 250 mil analfabetos em 2016 (estimativa CENSO) a Secretaria de Educação tem hoje a
demandacadastradacompletamenteatendida.Nãohámobilizaçãodejovenseadultosnabuscadevagas.Há
necessidadedebuscaativaecampanhasdeincentivo/mobilização.Aimplantaçãodo3CIEJAtemumcustoem
torno de 5 ou 6 milhões de custeio, e devido à falta de demanda já citada, a secretaria prefere priorizar o
investimentodorecursoemoutrasações.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
EJA:EducaçãodeJovenseAdultosCIEJA:CentroIntegradodeEducaçãodeJovenseAdultosMOVA:MovimentodeAlfabetizaçãoCMCT:
CentroMunicipaldeCapacitaçãoeTreinamento

AMeta8foiexecutadaem85%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação

Metasuperada:14consultóriosentregues,16.6%amaisqueoprevisto,alémdos4emfuncionamento.
Asunidadesforamentreguesnosdistritos:BarraFunda,BelaVista,Belém,Brás,Lapa,Mooca,Pari,Pinheiros,
República(2),SantaCecília(5),SantanaeSé(2).
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Consultório na rua: equipes de saúde móveis para atender à população em situação de risco e vulnerabilidade social, principalmente
criançaseadolescenteseusuáriosdeálcooleoutrasdrogas.

AMeta12foiexecutadaem64%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META12ͲPromoveraçõesparaainclusãosocialeeconômicadapopulaçãoemsituaçãoderua
RelatodaMeta12
ProgramaDeBraçosAbertosrealiza,atualmente,oatendimentoa501pessoas,sendoque320trabalhamem
atividades de varrição e Fábrica Verde, 22 pessoas trabalham em emprego formal e 42 retornaram para seus
familiares.
Pesquisaparticipativa,emparceriacomInstitutoSur,foientregueesubsidiaaconstruçãodoPlanoMunicipalda
PolíticaparaPopulaçãoemSituaçãodeRua,juntoaoComitêPopRua.
ConvêniocomOrganizaçãoAuxílioFraternoparapromoçãoereflexãodosdireitoshumanosjuntoàpopulação
emsituaçãoderuaerepresentantesdarededeproteçãoespecial.
Implementaçãodeoutros2projetosdeinclusãosocialeeconômicadaPopRua:parceriacomCEDECAInterlagos
pararealizaçãodeoficinasdedireitoshumanosecidadanianocentrodeacolhidaZakiNarchi;parceriacomo
CIEEparaformaçãocomplementarvisandoàinserçãodaPopRuanomercadodetrabalho.
Até o momento já foram disponibilizadas 1.430 vagas para cursos de formação específicos à população em
situaçãoderua.AsvagassãoofertadasparacursosdecapacitaçãoprofissionaldoPRONATEC,emparceriacom
SENAI,emcursosdegratuidadecomSENAC,e
Apolíticadegarantiadedireitosdapopulaçãoemsituaçãoderuaserátratadacomoumadasprioridadesda
gestão na ótica da garantia de direitos humanos. Para isso, foi criada no âmbito da Secretaria de Direitos
Humanos e Cidadania a Coordenação de Políticas para População em Situação de Rua que tem por objetivo
articularagestãotransversaldasaçõespúblicasvoltadasaestacomunidade,pautadanaampliaçãododiálogo
comorganizaçõesdasociedadecivilemovimentossociais.Assim,anecessidadedacriaçãodeumcolegiado,o
ComitêIntersetorialdaPolíticaMunicipalparaaPopulaçãoemSituaçãodeRua(ComitêPopRua)paracontribuir
na criaçãodo Plano Municipal destapolíticas com ênfase napromoção da cidadania,norespeitodosdireitos
humanos, combate a todas as formas dediscriminação e preconceito e à valorização da diversidade. O Plano
Municipal da Política da População em Situação de Rua e seu conjunto integrado de ações e entregas serão
monitoradosporesseComitêIntersetorial,criadopeloDecreton.53.795/2013.Nocustototaldessametanão
estão incluídos os dados de custo das Unidades Habitacionais e das vagas do PRONATEC. Tais custos estão
incorporadosnasfichasespecíficasdecadaumadessasmetas.

META 8 Ͳ Implantar 5 Centros de Referência Especializados para a população em situação de rua
(CentrosPOP)

A meta também previa 2 mil unidades habitacionais para a população em situação de rua. Porém, a lei não
permite que unidades habitacionais sejam garantidas exclusivamente para um grupo social, mas somente
priorizadas no Cadastro Social da Habitação. Dessa forma, foram criados critérios de priorização no cadastro
social da habitação que favoreciam essa população, mas mudança na legislação federal tirou o direito das
cidadesdeelegeremseuspróprioscritérios.

RelatodaMeta8

Definiçãodetermostécnicosparaameta

4unidadesentreguesparaatendimentoàpopulaçãoemsituaçãoderuaeemfuncionamento:1unidadenaVila
Maria/VilaGuilherme,1emSantana/Tucuruvi,1SantoAmaroe1naMooca.
OsCentrosPopRuafazempartedoPlanoMunicipaldaPolíticadaPopulaçãoemSituaçãodeRua.Oconjunto
integradodeaçõeseentregasdessePlano,incluindoaimplantaçãodos5CentrosPopRuaserãomonitorados
peloComitêIntersetorialcriadopeloDecreton.53.795/2013.
AsunidadesVilaMarianaestáemprocessodelocaçãoeaunidadeSantoAmaroestáemobras.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
População em situação de rua: grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares
interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas
degradadascomoespaçodemoradiaedesustento,deformatemporáriaoupermanente,bemcomoasunidadesdeacolhimentopara
pernoitetemporáriooucomomoradiaprovisória(definiçãodadapeloDecretoPresidencialnº7053/2009).CentrosPopRua:Centrode
Referência Especializado com rede de atendimento socioassistencial voltado àpopulação adulta, oferecendo: abordagens sistemáticas
nasruaseencaminhamentosparaosnúcleosdeserviçosdeconvivênciaecentrosdeacolhida.

AMeta9foiexecutadaem150%ͲMetaestáConcluída
META9ͲImplantar2restaurantescomunitários
RelatodaMeta9
AsunidadesdaMoócaeSéestãoemfuncionamento.
Aimplantaçãodosrestaurantescomunitáriosvisagarantirsegurançaalimentaràpopulaçãoemsituaçãoderua
efazpartedoPlanoMunicipaldaPolíticadaPopulaçãoemSituaçãodeRua.Essaação,assimcomooconjunto
integrado de ações e entregas do Plano é monitorada pelo Comitê Intersetorial criado pelo Decreto n.
53.795/2013.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Restaurantecomunitário:temafinalidadedeservirrefeiçõesadequadasparapessoasadultasemsituaçãoderuadeformacontinuada.
Deveráoferecerrefeiçõesprontas,saudáveisedequalidade.Comatendimentoprioritárioaosgruposdapopulaçãoqueseencontram
emsituaçãodeinsegurançaalimentarcontribuiparaamelhoriadasaúdeequalidadedevida.

AMeta10foiexecutadaem105%ͲMetaestáSuperada
META10ͲImplantar22ServiçosdeAcolhimentoInstitucionalàpopulaçãoemsituaçãoderua
RelatodaMeta10
23 unidadesdeAcolhimentoentreguesemdiferentesmodalidades,nasseguintes subprefeituras:1naCapela
doSocorro,1naCasaVerde/Cachoeirinha,6naMoóca,2naPenha,6naSé,2emSantana/Tucuruvi,1emSão
MiguelPaulistae3naVilaMaria/VilaGui
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) expõe os resultados do Censo da
PopulaçãoemSituaçãodeRua2015emseusite,nocampodePesquisadoObservatórioSocial.
AimplantaçãodosserviçosdeacolhimentocompõeoPlanoMunicipaldaPolíticadaPopulaçãoemSituaçãode
RuaeémonitoradoemconjuntocomasdemaisaçõesdoPlanopeloComitêIntersetorialcriadopeloDecreton.
53.795/2013,emconsonânciacomaPoliticaNacionaldePopulaçãodeRua.Oatendimentoprestadodeveser
personalizadoeempequenosgruposefavoreceroconvíviofamiliarecomunitário,bemcomoautilizaçãode

Populaçãoemsituaçãoderua:ConsideraͲsepopulaçãoemsituaçãoderuaogrupopopulacionalheterogêneoquepossuiemcomuma
pobrezaextrema,osvínculosfamiliaresinterrompidosoufragilizadoseainexistênciademoradiaconvencionalregular,equeutilizaos
logradourospúblicoseasáreasdegradadascomoespaçodemoradiaedesustento,deformatemporáriaoupermanente,bemcomoas
unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória" (definição dada pelo Decreto Presidencial nº
7053/2009).

AMeta13foiexecutadaem45%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META13ͲImplementar4CentrosdeReferênciaemSegurançaAlimentareNutricionaledesenvolver
açõesdeapoioàagriculturaurbanaeperiurbana
RelatodaMeta13
Centro de Referênciaem SegurançaAlimentareNutricional dacidade deSãoPaulo, localizado naVila Maria,
concluídoeinauguradonomêsdejunhode2015.
OCRSANdoButantãfoitransferidodaSecretariadoVerdeeMeioAmbienteparaaSDTEeestáemprocessode
adequaçãodesuainfraestruturaparatornáͲlocomasmesmascaracterísticasdoCRESANͲVilaMaria,compondo
osegundoCRSANdacidade.
PatrulhaAgrícolaemoperaçãonaregiãoruraldomunicípio,disponibilizandoaosprodutoresruraisserviçosde
mecanizaçãoagrícolaparapreparoeconservaçãodesoloerecuperaçãoambiental.Estimuloàcomercialização
de produtos oriundos do Programa de Agricultura Urbana e Periurbana – PRÓͲAGRIURBE, através de
chamamento público para feiras livres orgânicas ou produtos orgânicos ou em Transição Agroecológica e
reestruturaçãodasfeirasdeprodutosorgânicosexistentes(Modelódromo,ParquedoCarmoeCERET).
Ampliação do estoque do viveiro de mudas florestais e estimulo a adequação ambiental das propriedades na
região de Parelheiros, Zona Sul. Estímulo à entidades sócio assistenciais a instalação de hortas para consumo
próprio.
Equipe de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social reestruturada, apoiando a retomada do Protocolo de
Boas Práticas Agroambientais e o processo de Transição Agroecológica, assim como apoio às organização de
agricultores(associaçõesecooperativas),
ImplantaçãodapolíticadeSegurançaAlimentareNutricionalͲSANnoMunicípiopormeiodareestruturaçãodo
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Ͳ COMUSAN, criação da Câmara Intersecretarial de
SegurançaAlimentareNutricionalͲCAIS
Os Centros de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional são equipados com cozinha experimental,
biblioteca,espaçosmultimídia(salasdeaula)eanfiteatro.
OCRSANdoButantãfoitransferidodaSecretariadoVerdeeMeioAmbienteparaaSDTEeestáemprocessode
adequaçãodesuainfraestruturaparatornáͲlocomasmesmascaracterísticasdoCRESANͲVilaMaria,compondo
osegundoCRSANdacidade.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
CentrodeReferênciaemSegurançaAlimentareNutricional(CRSAN):equipamentopúblicoondesedesenvolvematividadesdeformação
eassessoriaparapessoasqueatuamemprogramasrelacionadosaosDireitosHumanoseàAlimentaçãoAdequadacomomerendeiras,
nutricionistas,assistentessociais,agentescomunitáriosdesaúdeeentidadesassistenciais.
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