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Asterrasdesapropriadasserãosuficientesparaaconstruçãode11.000unidadeshabitacionais.Alémdissofoi
criado programa de fomento às associações e cooperativas habitacionais para concessão de subsídio para
contrataçãodeequipetécnicae/oudeestudos,projetoseserviçostécnicos.


IniciadaaPPPdocentroeAquisiçãodeimoveisdoINSS(SEHAB)
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AMeta41foiexecutadaem75%ͲMetaestáEmandamento
META41ͲInstalar1CasaAbrigoe1CasadePassagemparaampliaracapacidadedeatendimentode
proteçãoàsmulheresvítimasdeviolência
RelatodaMeta41

Houve parceria com INSS para destinação de imóveis no centro para habitação (dação em pagamento Lei nº
16.121/2016). A PMSP doou terrenos para a construção de HIS via PPP do Centro (empreendimento São
Caetano126HISͲemobras,naruademesmonomenº629).ForamdesapropriadosprédiosdocentrodeSP(na
maioriadoscasosocupados),cujosmoradoressofriamcomprecarizaçãoeirregualidade.Foramdesapropriados
os edifícios Mauá, Mooca 416 e Prestes Maia (esse último foi a segunda maior ocupação da América Latina).
ForamproduzidasunidadeshabitacionaisnosperimetrosdasoperaçõesurbanasFariaLimaeÁguaEspraiada.


LeideRegulamentaçãodosConsórciosImobiliários(SEHAB)
Em fev/2016 foi sancionada a Lei 16.377/16 que regulamenta a celebração de consórcios imobiliários entre a
Prefeituraeproprietáriosdeimóveisqueestejamsemedificaçãoesujeitosànotificaçãoparaoparcelamento
ouedificaçãocompulsórios(PEUC),especificandoqueoconsórcioseráadotadoparaaproduçãoprioritáriade
HabitaçãodeInteresseSocial.Comanovalei,SãoPaulosetornaaprimeiracidadedopaísaestabelecertodas
asregrasnecessáriasparaaexecuçãodeconsórciosimobiliários.

Colaborando para a melhora do acolhimento às mulheres em situação de violência na cidade de São Paulo a
Casa Abrigo Helenira Rezende de Souza Nazareth existente e de endereço sigiloso, foi completamente
reformadaemodernizadaeentregueapopulaçãoemabril/16.
ACasaAbrigogaranteaintegridadefísicaepsicológicademulheresedeseusdependentes,comatendimento
multidisciplinarquefavoreceoresgatedaautoestimaeareconstruçãodaautonomiadamulher.Apermanência
nestelocalétemporária,atéqueamulherreúnacondiçõespararetomarocursodesuavida.Oequipamento
tem capacidade para atender 5 famílias e com uma nova casa foi possível aumentar o número de famílias
atendidasnessamodalidadedeserviço.AlémdaCasaAbrigo,aCasadePassagemcomplementaráoserviço.
A Casa de Passagemserá umserviçoinéditonacidadede SãoPauloefuncionará24horas,terá hospedagem
provisória,nãoͲsigilosa,decurtaduração(nomáximo15dias)paraoacolhimentodemulheresemsituaçãode
violênciaeseusfilhosefilhas.Oatendimentonãoérestritoàsmulheresemsituaçãodeviolênciadomésticae
familiar, sendo acolhidas também mulheres em situação de tráfico. É assegurado ainda o atendimento
psicossocial.



ACasadePassagemtemporobjetivogarantiraintegridadefísicaeemocionaldasmulheres,bemcomorealizar
diagnósticodasituaçãodamulherparaencaminhamentosnecessários.

Priorizaçãodepessoascomvulnerabilidadesocialnoacessoàmoradia(SEHAB)



3% dos imoveis são destinados a Idosos e 3% a pessoas portadoras de deficiencia. Famílias chefiadas por
mulheresecompessoascomdeficiênciasãopriorizadas.


GarantiademoradiaprópriaparabeneficiáriosdoBolsaAluguel(SEHAB)

Ainda,desdeabrilde2014oPrograma“Mulher,ViversemViolência”trazbenefíciosàcidadedeSãoPaulopor
meiodaUnidadeMóveldeatendimentoàsmulheres,tantonaquestãodoenfrentamentoàviolênciacomodos
diversos direitos. TrataͲse de ônibus especialmente adaptado que realiza atendimento multiprofissional nas
regiões mais distantes do município e que realizou mais de 450 atendimentos individuais e cerca de 23.000
orientaçõesgeraispelos280bairrosvisitados.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

As familias beneficiadas pelo programa Bolsa Aluguel ou outros programas de atendimento habitacional
provisórioestãosendodirecionadasparaosempreendimentoshabitacionaisentregues,emobrasouprestesa
iniciarobras.

CasaAbrigo:serviçodeacolhimentoinstitucionaldecarátersigilosoparagarantiadadefesaedaproteçãodemulheresemsituaçãode
violênciadomésticaesexual,queestejamsobgraveameaçaouriscoiminentedemorte.



Casa de Passagem: serviço de acolhimento provisório de curta duração (até 15 dias), não sigiloso, para as mulheres em situação de
violênciadoamésticaeseusfilhosefilhas,quenãocorramriscoiminentedemorte.

ReestruturaçãodoAluguelSocial(SEHAB)
Estruturaçãodeumapolíticadelocaçãosocial,emespecialvoltadaàrecuperaçãoeusodosedifíciosociososna
região central (PMH). Criação e estruturação da Gerência de Locação Social na COHABͲSP. Recuperação do
parquepúblicodelocaçãosocialexistente.


Objetivo6:ImplantarumProgramaTerritorializadodePrevençãoe
ProteçãoàsVítimasdaViolência

AMeta38foiexecutadaem25%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META38ͲAmpliaroefetivodaGuardaCivilMetropolitanaem2.000novosintegrantes
RelatodaMeta38
Alémdaformaçãode500agentesemoperação,oefetivodaguardafoiampliadoatravésdeconcursopúblico
iniciadoemoutubrode2013comautorizaçãodenomeaçãode500agentesnosegundosemestrede2014.
EssaampliaçãofoiacompanhadadasdiretrizesdeformaçãoemDireitosHumanosemediaçãodeconflitos.

AMeta39foiexecutadaem167%ͲMetaestáSuperada
META39ͲCapacitar6.000agentesdaGuardaCivilMetropolitanaemDireitosHumanose2.000em
MediaçãodeConflitos
RelatodaMeta39
AcapacitaçãodosagentesdaGuardaCivilMetropolitanasedeudeformaefetiva.Foram6.420agentes
capacitadosemDireitosHumanose4.547agentescapacitadosemmediaçãodeconflitos.
AcapacitaçãoemmediaçãodeconflitosfazpartedeumConvêniocomaENAMͲEscolaNacionaldeMediação,
doMinistériodaJustiça,nãoonerandooorçamentomunicipal.

A meta visou aprimorar a capacitação continuada dos Guardas Civis Metropolitanos, através do Centro de
FormaçãoemSegurançaUrbana,mediantecursodereciclagemprofissionalcomfoconaformaçãoemDireitos
Humanos para o policiamento comunitário, Foi constituído um grupo mobilizador estratégico para planejar
sistematicamente todas as ações  e formados agentes para que atuem como multiplicadores perante toda a
GCM.Apartirdotrabalhodogrupomobilizador,doseducadoresjáformadosedeorganizaçõesparceiras,toda
aGuardaMunicipalfoicapacitadaatravésdoEstágiodeQualificaçãoProfissional.Comisso,buscouͲsepromover
uma cultura de valorização profissional, a diminuição dos confrontos entre GCM e a população e a
institucionalizaçãodaeducaçãoemDireitosHumanosnosistemadesegurançaurbana,paraatuaçãoemtodoo
território do município. Todos os cursos foram disponibilizados mediante parceria da Prefeitura junto às
SecretariasNacionaisdeSegurançaPúblicaeReformadoJudiciário,doMinistériodaJustiça.Houvetambémum
AcordodeCooperaçãojuntoàEscolaNacionaldeMediaçãoͲENAM.

AMeta40foiexecutadaem50%ͲMetaestáEmandamento
META40ͲInstalar1CasadaMulherBrasileiraemSãoPaulo
RelatodaMeta40
OmunicípiodeSãoPauloaderiuaoPactoNacionaldeEnfrentamentoàViolênciacontraasMulheresemjulho
de2013e aoPrograma“Mulher,ViverSem Violência”,um doseixosdesseprogramaprevêaimplantaçãoda
CasadaMulherBrasileiraemSãoPaulocomrecursodoGovernoFederalparasuaconstruçãoemanutençãopor
doisanos.
ACasa da MulherBrasileira inovará o atendimentooferecendoserviçosàsmulheresemsituaçãodeviolência
em um mesmo local. O município de São Paulo ficará responsávelpelo CentrodeReferência da Mulher,com
atendimento psicológico, social, orientação e direcionamento para programas de auxílio e promoção da
autonomia,geraçãodetrabalho,empregoerenda,bemcomoparaserviçosdeproteçãoedemaisserviçosda
rededesaúdeedeassitênciasocial.

AMeta42foiexecutadaem64%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 42 Ͳ Reestruturar as Casas de Mediação nas 31 inspetorias regionais da Guarda Civil
Metropolitanaparapromoveraculturademediaçãoeasoluçãopacíficadeconflitos
RelatodaMeta42
Iniciado processo de transferência das Casas de Mediação para as praças de atendimento das subprefeituras,
paramelhoracessodapopulaçãoaoserviço.Estãoemfuncionamento20CasasdeMediaçãoExtrajudicialnas
PraçasdeAtendimentodasSubprefeituras.
Foi ainda inaugurado o Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania Ͳ CEJUSC, órgão fruto de uma
parceira entre a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e o
TribunaldeJustiçadeSãoPaulo,quetemcomofinal
A proposta das Casas de Mediação contribui para que a Guarda Civil Metropolitana fortalecesse sua vocação
comunitáriaesuarelaçãocomasociedade.Asexperiênciasdas31casasjáemfuncionamentoapresentambons
resultadosesuareestruturaçãoimplicaem:requalificaçãodosmediadoresematividadeseformaçãodosnovos
mediadorespelaEscolaNacionaldeMediaçãodoMinistériodaJustiça(ENAM/MJ);aparelhamentodascasasde
mediação; implementação de um sistema de monitoramento e avaliação dos serviços prestados. A formação
dos líderes comunitários e a campanha ampliaram o alcance e a efetividade da mediação nas comunidades,
promovendoumaculturaderesoluçãoextrajudicialdeconflitos.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Mediação de Conflitos: é um processo autocompositivo segundo o qual as partes em disputa são auxiliadas por uma terceira parte,
neutraaoconflito,seminteressenacausa,paraauxiliáͲlasachegaraumacomposição.Esteterceiro,imparcial,facilitaráanegociação
entre pessoasem conflito,habilitandoͲas amelhor compreender suas posições e aencontrarsoluções que se compatibilizem aos seus
interessesenecessidades.

AMeta43foiexecutadaem70%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META43ͲImplementarasaçõesdoPlanoJuventudeVivacomoestratégiadeprevençãoàviolência,
aoracismoeàexclusãodajuventudenegraedeperiferia
RelatodaMeta43
Lançados,em21deagostode2015,oMapadaJuventude,oGuiadaJuventudeeoPortaldaJuventude.
Rede Juventude Viva: contratados 26 articuladores territoriais para atuar nos territórios prioritários da rede
Juventude Viva; formalizados e concluídos 20 convênios para apoio a projetos de prevenção à violência da
juventudenegraedeperiferianestesterritórios.
ConstituiçãodoComitêIntersecretarialeComitêsTerritoriaisdoPlanonaZonaSul,Brasilândia,SãoMateuse
ItaimPaulista.Realizadas50oficinasdemobilizaçãojuntosaosComitêsTerritoriaisdoPlanoJuventudeVivanos
territóriosdaFreguesiadoÓ,Pirituba,Perus,M´BoiMirimeCampoLimpo.
Realização de 2 Seminários da Juventude, sendo um no CEU Casablanca (Campo Limpo) e outro em Itaim
Paulista.Tambémfoirealizado01ConcursodeComunicaçãoJuventudeViva,com12trabalhospremiados,em
2015.
Formadas 02 turmas da Agência Jovem de Notícias Ͳ núcleos para realização de oficinas formativas de
educomunicação, direitos humanos, juventude, participação cidadã e técnicas de jornalismo social e
colaborativo.
Convênio com Ministério da Saúde vigente, para atendimento psicossocial a jovens e famílias vítimas de
violênciadoEstado,nosterritóriosvulneráveisdacidade.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
PlanoJuventudeViva:éumainiciativadaSecretariaGeraldaPresidênciadaRepúblicaedaSecretariadePromoçãodaIgualdadeRaciale
reúneaçõesdeonzeMinistériosecampanhasdeprevençãoquevisamreduziravulnerabilidadedosjovensàsituaçõesdeviolênciafísica
esimbólica,apartirdacriaçãodeoportunidadesdeinclusãosocialeautonomia;daofertadeequipamentos,serviçospúblicoseespaços
de convivência em territórios que concentram altos índices de homicídio; e do aprimoramento da atuação do Estado por meio do
enfrentamento ao racismo institucional e da sensibilização de agentes públicos para o problema. Em São Paulo a municipalização do
Plano estará a cargo de treze secretarias e será monitorado pelo Comitê Gestor Juventude Viva criado por Decreto 54.511 de
25/10/2013.

A Casa da Mulher Brasileira contará com Delegacia especializada de atendimento à Mulher; Juizado
especializado de violência doméstica e familiar contra a Mulher; Promotoria pública especializada da Mulher;
Defensoria pública especializada da Mulher; Atendimento psicossocial; Alojamento de passagem;
Brinquedoteca;Orientaçãoedirecionamentoparaprogramasdeauxílioepromoçãodaautonomia;Geraçãode
trabalho,empregoerenda,bemcomointegraçãocomosdemaisserviçosdarededesaúdeesocioassistencial.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Casa da Mulher Brasileira: Centro de Referência integrante do Programa Mulher, Viversem Violência do governofederal,quereunirá
serviçosespecializadosdeassistênciaàmulheremsituaçãodeviolência.
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