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desenvolvimentodaatividadeteatralparaacidadedeSãoPaulo,vinculadaàSecretariaMunicipaldeCultura.
Cadaselecionadorecebe,pormeiodeaportesfinanceiros,atéR$200milparacada,totalizandoomontantede
R$4milhões.

garantiraentregade55.000UnidadesHabitacionaisnoprazodoProgramadeMetas,énecessárioaelaboração
eexecuçãodeprojetosparaalémdametaestabelecida,deformaaseanteciparaeventuaisimprevistos.Por
essemotivo,aregionalizaçãoqueaquiseapresentaésuperioraoquantitativodameta.



De2013adezembrode2016foramviabilizadas55milunidadeshabitacionais,ouseja,essasunidadesforam
entregues, em construção ou prontas para iniciar obras (licenciadas). O início das obras depende de recursos
federais (MCMV). O Governo Federal suspendeu os contratos das unidades licenciadas, epecialmente as que
atendemfaixaI(rendamenor)

ReaberturadoCineBelasArtes(SMC)
OprefeituradeSãoPauloestabeleceuumacordocomaCaixaEconômicaFederaleoGrupoCaixaSegurospara
a reabertura do Cine Belas Artes. A retomada do espaço era um desejo da população desde 2011, quando
encerrou suas atividades. Na parceria com patrocinador, proprietário e exibidor, a Prefeitura atuou para
estabelecer contrapartidas para garantir a ampliação do acesso ao cinema e o fortalecimento de política de
exibiçãoqueamplieadiversidadeeapresençadocinemanacional.

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Unidades Habitacionais de Interesse Social: unidades habitacionais definidas pelo inciso XIII do Art. 146 da Lei nº 13.430/02 (PDE)
construídasemterrenosdesapropriadosouemáreaspúblicasdesafetadas.

AMeta36foiexecutadaem70%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação



SãoPauloFilmCommission(SMC)
AtravésdacriaçãodoórgãoSãoPauloFilmComissionqueirácentralizareagiliarautorizaçõesparaprodutores
de audivisual a cidade deve se firmar como cenário de produções nacionais e internacionais de cinema,
publicidadeedetelevisão,estimulandoaproduçãoaudivisualnacidade.Apósasolicitaçãodeautorizaçãopor
meiodeumcadastronainternet,acomissãotematéumasemanaparaemitiraautorização.Nocasodepeças
depublicidade,oprazoéreduzidoparaatédoisdiasúteis.


META36ͲBeneficiar70milfamíliasnoProgramadeUrbanizaçãodeFavelas
RelatodaMeta36
Há 60.494 famílias beneficiadas por obras de Urbanização de Favelas, sendo que 14.114 famílias foram
atendidasporobrasjáconcluídase46.380porobrasemandamento
Os Perímetros do Renova foram revistos: finalização dos projetos básicos para licitação de novas obras,
beneficiando82.985famílias.

CinemasnosCEUs–CircuitoSPCine(SMC)
O projeto da Prefeitura de São Paulo, realizado por meio de uma parceria da Spcine com as Secretarias
MunicipaisdeCulturaedeEducação, estabeleceráomaiorcircuitopúblicodesalasdecinemadoBrasil,com
equipamentos de projeção digital, sistema de som Dolby 5.1 e um pacote variado de filmes, com estreias
internacionaisaproduçõeshistóricaserecentesdacinematografiabrasileira.
AssessõesnosCEUssãoàsquintas,domingosequartas,seguindoalógicadomercadodeexibiçãoquerenova
asestreiassemprenoquintodiadasemana,erespeitandoaprogramaçãoculturaljáconsolidadanesseslocais.
AentradanassessõesrealizadasnosCEUsserágratuita.Das20salas,15estãolocalizadasemCEUsdacapital
paulista.AsoutrascincoserãonoCineOlido,BibliotecaRobertoSantos,CentroCulturalSãoPaulo(SalasLima
BarretoePauloEmílio)enoCentrodeFormaçãoCulturalTiradentes.

As intervençõesabrangemosseguintesserviços:aberturadeviasparapermitir implantaçãode infraestrutura
urbana e facilitar acessos, inclusive de ônibus, ambulâncias e de limpeza pública, coleta de lixo e resíduos;
sistema de drenagem, incluindo a canalização de córregos; consolidações geotécnicas em áreas de risco
(encosta), através da execução de taludes, coberturas vegetais para estabilização e remoção dos imóveis em
situações de risco; execução de redes de abastecimento de água e redes coletoras de esgoto, inclusive as
ligações domiciliares; criação de áreas públicas de lazer, parques lineares e implantação de Equipamentos
Públicos.
O projetode cadaintervençãoépreviamentediscutidocom a população doassentamento precário,inclusive
emreuniõesperiódicascomosConselhosGestores.Otrabalhosocialatuanoacompanhamentodasobras,no
reassentamentodasfamíliasaseremremovida
Engloba a implantação de infraestrutura urbana nos assentamentos precários, possibilitando o acesso dos
moradoresaosserviçosurbanos,aconsolidaçãogeotécnicae/ouremoçõesemáreasderisco.Aregionalização
aquidescritaéparcial.Outras20.000famíliasserãobeneficiadasemlocaisaindaadefinir.


SPCineͲLeinº15.929/2013(SMC)
A Spcine é a empresa de cinema e audiovisual de São Paulo, criada por iniciativa da Prefeitura, através da
SecretariaMunicipaldeCultura.Atuacomoumescritóriodedesenvolvimento,financiamentoeimplementação
deprogramas epolíticasparaossetoresdecinema, TV,gameseweb. O objetivoéreconhecereestimularo
potencialeconômicoecriativodoaudiovisualpaulistaeseuimpactoemâmbitoculturalesocial.

Os Perímetros do Renova foram revistos: finalização dos projetos básicos para licitação de novas obras,
beneficiando82.985famílias.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Programa Urbanização de Favelas: Qualificação urbanística e o reconhecimento formal dos assentamentos precários e/ou informais,
garantindoamelhoriadaqualidadedevidadapopulaçãomoradora.

ClubedoChoro(NoTheatroArthurAzevedo)(SMC)

AMeta37foiexecutadaem102%ͲMetaestáSuperada

OTeatroArthurAzevedofoireinauguradoem2015ealémdeintensareformaerequalificaçãorecebeutambém
o Clube do Choro, espaço destinado a receber as rodas de Choro da cidade e eventualmente, o curso de
formaçãoemChoro,alémdeoutrasatividadesligadasaogêneromusical.


META37ͲBeneficiar200milfamíliasnoProgramadeRegularizaçãoFundiária
RelatodaMeta37
Foram202.818famíliasbeneficiadasporaçõesderegularizaçãofundiáriaconcluídas.

ReconhecimentodoSambaurbanocomopatrimônioimaterial(SMC)

São15.141famíliasatendidasporaçõesderegularizaçãofundiáriaemandamento.

Em 2013 a Prefeitura de São Paulo reconheceu o Samba como um patrimônio cultural imaterial em meio à
semanadoSamba.


BibliotecaMáriodeAndradeaberta24h(SMC)
Desde o dia 09/10/2015 a Biblioteca Mário de Andrade abre suas portas 24 horas por dia, também
diversificandosuasatividades,afimdereinserirabibliotecanocotidianodavidadopaulistano.Onovomodelo
demonstraénecessárioqueexistaumademandasignificativaporesteserviçoparaquehajamanutençãodas
atividades, visto que em período noturno é necessário garantir segurança ao público presente. No caso da
BibliotecaMáriodeAndradeomodelocontribuiparaqueoespaçobataorecordedevisitaçãoacadaano.


O Programa engloba odiagnóstico fundiário, levantamentos topográficos, projetos de regularização fundiária,
cadastramentoecoletadedocumentação.Paragarantiraentregade200.000UnidadesHabitacionaisnoprazo
doProgramadeMetas,énecessárioaelaboraçãoeexecuçãodeprojetosparaalémdametaestabelecida,de

formaaseanteciparaeventuaisimprevistos.Poressemotivo,aregionalizaçãoqueaquiseapresentaésuperior
aoquantitativodameta.
Até dezembro de 2016, a meta será cumprida Ͳ 200 mil famílias serão beneficiadas por processos de
regularizaçãofundiáriaconcluídos.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Regularização Fundiária: Reconhecimento formal dos assentamentos precários e/ou informais, garantindo a segurança na posse da
populaçãomoradora.



TransferênciadasCasasdeCulturaͲDecretonº55.547/2014(SMC)
Àpartirdodia26/09/2014asCasasdeCulturavoltamaintegrararedemunicipaldeequipamentosculturais,as
Casas de Cultura funcionarão de acordo com diretrizes da política cultural da Prefeitura de São Paulo, que
abarcamprogramaçãoeorçamento.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodeGarantiracessoamoradia
adequada.



23deMaio/projeto“RaízeseIdentidadedaFreguesiadoÓ”(SMC)
OGrafitefoiincentivadodediversasformas.AAv.23deMaioéagoratambémasededomaiormuraldegrafite
a céu aberto da América Latina. Com 15 mil metros quadrados em 70 muros entre a passarela Ciccilio
Matarazzo,emfrenteaoMuseudeArteContemporânea(MAC)eosarcosdaPraçadosArtesõesCalabreses,as
obrasreuniramostrabalhosde200artistas.Alémdeapoiomaterial,aPrefeituraauxiliouaindanasegurança
dosartistascomaGuardaCivilMetropolitana(GCM),nalimpezadosmuros,ampliaçãodailuminaçãoecortede
gramacomaSMSP.ACasadeCulturaSalvadorLigabue,naFreguesiadoÓem2014selecionoutrêsprojetosde
grafitesparaseremrealizadosnoLargodaMatrizdeNossaSenhoradoÓ.Aseleçãofazpartedoprojeto“Raízes
eIdentidadedaFreguesiadoÓ”,umaparceriaentreoCCJeaCasadeCultura.Inclusiveografitefezparteda
programaçãodeinauguraçãodoParqueChácaradoJockey,foirealizadoummutirãodegrafitereunindoartistas
locaiseconvidadosdeváriasregiõesdacidadeparapintaromurodearrimodaAvenidaMonsenhorManfredo
Leite,queladeiaaáreaverde.


CriaçãodaSEL,dePARHISeSAEHIS.(SEL)
CriaçãodeSEL,dacoordenadoriadeParcelamentodoSoloelicenciamentodeHIS(PARHIS)edaSubcomissão
de análise integrada de empreendimentos (SAEHIS), visando facilitar e acelerar a aprovação dos
empreendimentos de interesse social. Revisão do Código de Obras e edificações, simplificação de
procedimentos,adequaçãodalegislaçãomunicipalàscondiçõesestabelecidaspeloProgramaMCMV.


Objetivo5:GarantiracessoaMoradiaAdequada

ApoiotécnicoefinanceirodaSEHABparaelaboraçãoeaprovaçãodeprojetos.(SEHAB)
UmaequipedaSEHABeCOHABapoiaoprocessodelicenciamentoemSEL.Decretodispõesobreasformasde
fomento às associações e cooperativas habitacionais de interesse social por intermédio da concessão de
subsídionecessárioàcontrataçãodeequipetécnicae/oudeestudos,projetoseserviçostécnicos


AMeta35foiexecutadaem58%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META35ͲObterterrenos,projetar,licitar,licenciar,garantirafontedefinanciamentoeproduzir55
milunidadeshabitacionais



Atuaçãonaresoluçãodereintegraçõesdepossequeenvolviammaisde9milfamíliasemdiversas
áreasdacidade,cercade150milmetrosquadradosqueenvolviamconflitos(SEHAB)
Atuação na mediação de reintegrações em diversas áreas da cidade, buscando soluções pactuadas entre
proprietáriosefamiliasocupantes,abrangendomaisde9milfamílias.

RelatodaMeta35
Foram viabilizadas 55.627 unidades habitacionais: 14.951 unidades habitacionais foram entregues, 21.608
unidadeshabitacionaisestãoem obras, 19.068 unidades habitacionais foramlicenciadase estão prontaspara
iniciarobras.
As seguintes subprefeituras já receberam unidades habitacionais: Aricanduva, Butantã, Campo Limpo, Cidade
Ademar,CidadeTiradentes,FreguesiadoÓ,Guaianases,Ipiranga,ItaimPaulista,Itaquera,Jabaquara,Lapa,M
BoiMirim,Penha,Pinheiros,Pirituba/Jaraguá,Santana,SantoAmaro,SãoMateus,SéeVilaPrudente.
De janeiro de 2013 a dezembro de 2016 foram viabilizadas 71.375 unidades habitacionais, ou seja, estas
unidadesforamentregues,estãoemobrasouforamlicenciadasparaexecuçãoeaguardamsomentealiberação
de recursos federais para iniciar obras. O Governo federal suspendeu os contratos de unidades habitacionais
licenciadascomobrasnãoiniciadas,especialmenteparaofaixaI.
Englobaadesapropriaçãodeterrenos,a construçãodeunidadeseaentregadestasàsfamíliasdemandantes,
tendocomoalgumasdasdiretrizesdepriorizaçãoorecortedegênero,idade(5%paraidosos)eapresençade
pessoas com deficiência na família. Além dessas diretrizes gerais, o planejamento prevê 2.000 unidades
habitacionais para famílias em situação de rua, conforme explicado em meta específica sobre o tema. Para

CriaçãodoprogramaCasaPaulistana(SEHAB)
OnovoPDEcriaacategoriaHIS1parafamíliascomrendade0a3salariosmínimoseHIS2parafamíliascom
rendade3a6salariosmínimos;emZEIS2,60%doqueéproduzidodeveserreservadoàHIS1e40%paraHIS2.
Criação do programa MCMV paulistana possibilitando o aporte de até R$20 mil por unidade. A mesa de
licenciamentogaranteagilidadenoprocessodeaprovaçãoeotermodecompromissocomaSEHABgarantea
priorizaçãodoatendimentoàdemandadaCOHAB.


AquisiçãodeterrasparaprovisãodeHabitaçãodeInteresseSocial–HIS(SEHAB)
DeacordocomasdiretrizesdoPDE,foraminvestidosR$600milhoesemdesapropriaçãoparaproduçãodeHIS
1,inclusiveparaviabilizaçãoviaeditaisdeChamamentoMCMV/FDSquedisponibilizaasterrasparaentidades
produziremporautogestão.FoipublicadodecretoqueprevêapoiotécnicoefinanceirodaSEHABàsentidades
paraelaboraçãoeaprovaçãodeprojetos.
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