sábado, 31 de dezembro de 2016

Diário Oficial da Cidade de São Paulo

Com aproximadamente 300 mil metros quadrados de área verde, o novo clube conta com três piscinas, 98
quiosquescomchurrasqueiraspúblicas,palcocobertoparashows(comcapacidadepararecebermaisde10mil
pessoas), campo gramado de futebol oficial, campo gramado de futebol society, 3 quadras poliesportivas,
quadra de futebol de salão, 3 quadras de tênis, dois campos de bocha, salão de jogos, salões para atividades
físicaseumabasedaGuardaCivilMetropolitanaAmbiental,comviaturaseefetivo24horaspordia.
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Objetivo8:Promover,ampliarequalificaraçõesvoltadasà
efetivaçãodosdireitosdaspessoascomdeficiência




AMeta50foiexecutadaem140%ͲMetaestáSuperada

ClubeEsportivoTietê(SEME)
De modo a garantir a ampliação de infraestrutura esportiva, contemplando a diversidade das práticas, a
PrefeituradeSãoPauloentregouàpopulaçãooCentroEsportivoTietê,resgatandooantigoClubedeRegatas
Tietê,queseencontravaabandonado.

META50ͲTornaracessíveis850milm²depasseiospúblicos



Foram 1.194.662,74 metros quadrados de passeios públicos tornados acessíveis na cidade. Houve ainda a
padronizaçãoereadequaçãodepasseiospúblicosemviasestruturais,emrotasestratégicasediantedeprédios
municipais, com adequações em acessibilidade e um conjunto de intervenções: implantação de rampas,
colocação de piso tátil, e outras medidas, implementando novo conceito de passeio público, organizando a
localização do mobiliário urbano, garantindo livre circulação de pedestre e pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida. A execução do serviço segue os padrões estabelecidos pela Portaria Intersecretarial
04/SMSP/SMPED publicada em 06/2008 que estabelece diretrizes executivas para passeios públicos em
concretomoldado"inloco".

AcademiasaoArLivre(SEME)
Entre 2013 e 2015, a SMSP instalou mais de 300 Academias da Saúde pela praças e parques da cidade. As
subprefeiturasmaisbeneficiadasforamPirituba,CapeladoSocorroeCampoLimpo.Porsuavez,aSEMEfirmou
convênioparainstalaçãode150AcademiasaoArLivreemequipamentosesportivos.

AdesãoaoCidadesdoEsporte(SEME)
Os prefeitos das 12 cidadesͲsede da Copa do Mundo firmaram a carta compromisso do programa,
comprometendoͲsecomasmetasdeampliaroacessodoesporteeatividadefísicaparaapopulação,melhorar
oesportenasescolaseconsolidarumsistemapúblicoesportivodelongoprazo.Entreasboaspráticasdacidade
deSãoPaulo,o"CidadesdoEsporte"destaca:JogosdaCidadedeSãoPaulo;CentroOlímpicodeTreinamentoe
Pesquisa;CircuitoPopulardeCorridasdeRua;ProgramaVemDançar;TaçaCidadedeSãoPaulo.


RelatodaMeta50

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Acessibilidade: Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos
urbanos, das edificações, dos serviços de transportes e dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com
deficiênciaoumobilidadereduzida.
CaminhoSeguro:Percursosegregadodaviadestinadoacirculaçãodepedestresdeformaapermitirseudeslocamentocomsegurançae
autonomia,inclusiveparapessoascomdeficiênciaemobilidadereduzida.
RotasTurísticas:Caminhoseguronoentornodepontosturísticos.

AmigodoEsporte(SEME)
A SEME oferece oportunidade de aprendizado profissional a estudantes de Nível Superior. O estágio é
supervisionado/orientado por profissionais do quadro da municipalidade, possibilitando a experiência prática,
complementando a formação teóricoͲacadêmica dos estudantes.O estágio tem carga horária de 20 horas
semanais, distribuídas de acordo com as necessidades dos projetos/áreas, e é remunerado através do
pagamentodebolsaͲauxíliocomvaloratualdeR$690,00maisoAuxílioTransporte.
Alémdisso,oprogramaAmigodoEsporte(AME)temoobjetivoderecrutarumaequipedetrabalhoformada
por pessoas com espírito de grupo, junto aos principais projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Esportes.Éumareuniãodevoluntáriosquetenhamaintençãodeparticipar,deformamaisativa,doprocesso
socialͲesportivo,contribuindoparaacidadaniaeparaaCulturadePaznomunicípio.Aomesmotempo,todosos
participantes descobrem uma incrível ferramenta de promoção de saúde, qualidade de vida e consciência
comunitária.ExistemparceriascomosClubesEscola,programasdaSEMEeomaiorfocoéaViradaEsportiva.


FortalecerOlimpíadasEstudantis(SEME)
As Olimpíadas Estudantis são disputadas entre toda a rede de Municipal de Ensino público da Cidade de São
Paulo,atingindooseducandos,entre07e17anosdeidade.
A coordenação das atividades das Olimpíadas Estudantis e Interceus está sob responsabilidade da
CoordenadoriadosCEUseEducaçãoIntegral(COCEU),daDiretoriadeDivisãodeEsporte,CorpoeMovimento
(DIESP),integrantesdasDiretoriasRegionaisdeEducação(DRE/DICEU),responsáveispeloEsporte,formandoo
Grupo de Trabalho (GT) de acordo com a portaria 2.587, de 24 de março de 2016 Ͳ a quem cabe organizar,
analisar,avaliaredefiniraformadedisputadosjogoseeventos.
OsJogosenvolvemas13DiretoriasRegionaisdeEducaçãodoMunicípiodeSãoPauloesãocompostospor4
modalidades coletivas (Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol) e 5 modalidades individuais (Atletismo,
GinásticaArtística, Ginástica Rítmica, Tênis, Tênisde Mesa)disputadospormeninasemeninosnascategorias
infantil, mirim e préͲmirim. Apenas nas modalidades coletivas são 312 competições acontecendo ao mesmo
tempo.

AMeta51foiexecutadaem71%ͲMetaestáemandamentocom
benefíciosàpopulação
META 51 Ͳ Garantir a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida em 100% da frota de
ônibus
RelatodaMeta51
Em2012,eram7.580veículosacessíveis.Em2016,afrotacontacom12.677ônibuscomacessibilidade,deum
totalde14.713veículos.Ouseja,maisdecincomilnovosônibusacessíveis.
Afrotaacessíveltemcapacidadeparatransportardiariamentecercade4milhõesdeusuários,oequivalenteà
populaçãosomadadeManauseCuritiba.
Alémdisso,oServiçodeAtendimentoEspecial–Atende–disponibiliza388vansadaptadasqueatendem4.880
pessoas com deficiência, mais 3.587 acompanhantes. Também foram incorporados 45 táxis acessíveis ao
Atende.
AcidadecontatambémcomoBilheteÚnicoparapassageirosespeciais,quegarantedeslocamentogratuitono
sistemamunicipaldetransportecoletivoàspessoascomdeficiênciafísicaouintelectual.Nototal,são201.192
beneficiáriosativoscomBilheteÚnicodepassageirosespeciais–Pessoacomdeficiência.
Agarantiade100%deacessibilidadefísicanafrotasomentepoderáocorrerapósaretomadadarenovaçãodos
contratos de concessão, cujo cronograma sofreu adiamento para possibilitar ampla discussão popular, nos
conselhosdeparticipaçãoeCâmaraMunicipal.
A frota está toranandoͲse acessível conforme necessidade de substituição dos ônibus. Todo novo ônibus
adquiridodeveserobrigatoriamenteacessível.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
FrotaAcessível:ônibuscomacessoparaaspessoascommobilidadereduzida,emduasmodalidadesͲveículoscompisobaixoerampade
acessooucomplataformaelevatória(e.g."elevador"paraveículoscomdegrausdeacesso)ecomsinalizaçãosonora,tátilevisualpara
acessodepessoascomdeficiênciavisualeauditiva.

GestãoCompartilhadadosCEUs

AMeta52foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

Os CEU passaram a ter gestão compartilhada  entre SME, SMC e SEME. A mudança propicia uma maior
integração entre Educação, Cultura, Esporte e Lazer, permitindo que escolas, centros esportivos e espaços
culturais, como bibliotecas e teatros, ganhem uma perspectiva colaborativa e mais abrangente, que também
envolvaacomunidade.


META 52 Ͳ Garantir a oferta de vagas a todas as crianças beneficiárias do Benefício de Prestação
ContinuadadaAssistênciaSocial(BPC)eseuacompanhamentonosmoldesdoBPCEscola
RelatodaMeta52

ViradaEsportiva(SEME)

OlevantamentodosbeneficiáriosdoBPCérealizadoemparceriacomaSecretariaMunicipaldeAssistênciae
DesenvolvimentoSocial.

AViradaEsportivacaracterizaͲsepeladescentralizaçãodasatividadesesportivaseparticipaçãodapopulação.
As atividades acontecem por 34 horas e contam com 130 modalidades intercaladas e distribuídas por toda
cidade. Entre eventos e locais tradicionais, como a Corrida 24 Horas e as atividades da Arena Anhangabaú, e
novasatrações,comoaaventuranoExtremoSuleoSimuladordeQuedaLivre,naZonaNorte,forammaisde2
milatividades.

A oferta depende da procura dos pais ou responsáveis pelas crianças beneficiárias do BPC. No Estado de São
Paulo,2.025criançasejovenssãobeneficiáriosdoBenefíciodePrestaçãoContinuada–BPC.Dentreeles,627se
encontrammatriculadosemunidadeseducacionaisdaRedeMunicipaldeEnsino.Garantiadasvagasocorrendo
regularmente,oquesignificadizerquetodososalunosqueprocuraramoserviçoforamatendidos.



Definiçãodetermostécnicosparaameta

ProjetoVivaoCampinho(SEME)

BPC: Benefícioda Políticade Assistência Socialque garante opagamento de1 saláriomínimoa todasaspessoas comdeficiência (em
qualqueridade).

ProjetoVivaoCampinhofoilançadocomointuitodeincentivaratransformaçãosocialemcomunidadesdeSão
Paulopormeiodareformadecamposdefuteboloucentroscomunitáriosdeesporte.Nototal,foraminvestidos
15 milhões na recuperação de 40 espaços, que contarão com grama sintética, piso nivelado, alambrado e
iluminação.


BPCnaEscola:temcomoobjetivodesenvolveraçõesintersetoriais,visandogarantiroacessoeapermanêncianaescoladecriançase
adolescentescomdeficiência,de0a18anos,beneficiáriosdoBPC.

AMeta53foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META53ͲEfetivarofuncionamentodaCentraldeLibras

LeiMunicipaldeIncentivoaoEsporte(SEME)

RelatodaMeta53

ALeiMunicipaldeIncentivoaoEsporte–Lei15.928de19dedezembrode2013,permitequepessoasfísicase
jurídicas, contribuintes da Cidade de São Paulo dos impostos como o Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) do Município de São Paulo, destinem uma parte do seu imposto
devido parafomentarprojetosesportivosnacidadeaprovados pela Secretaria Municipal de Esportes,Lazer e
RecreaçãoͲSEME,recebendoassimincentivosfiscaisdeaté50%dovalordevidoexercendosuacidadaniaao
escolher projetos que possam acompanhar e patrocinar, elaborados por associação sem fins lucrativos com
naturezaesportivaouporatletaemnomepróprio,umanovaoportunidadeparaoproponente.


Novosespaçosparaapráticadoskate(SEME)
Entreparques,praças,CEUs,centrosesportivos(CEE)eclubesdacomunidade(CDC),aPrefeituradeSãoPaulo
oferece atualmente 162 pistas de skate na cidade. Entre as pistas recentemente inauguradas, destacamͲse:
ParqueDomPedroII;ChácaradoJockey;CentroEsportesRadicais;CDCElísioSiqueira(Brasilândia);PraçaBrasil
(Itaquera); Praça do Trabalhador (Parelheiros); Centro Esportivo Ermelino Matarazzo; CEU Aricanduva; Anália
Franco;PraçaRoosevelt.EmumaparceriacomaSecretariaMunicipaldeEducação,oprojeto"AndandonoCEU
ZonaLeste"desenvolvidapelaOrganizaçãoSkateSolidárioofereceaulasdeskateemseteCEUsdaZonaLeste
quedispõemdepistaespecíficaparaapráticadoesporte:Aricanduva,VilaCuruçá,ParqueVeredas,Jambeiro,
SãoMateus,SãoRafael,RosadaChina.OprojetotambémérealizadonoCEUMeninos,nazonasuldacapital
paulista. A parceria também desenvolve o projeto “Skate Solidário no Paraisópolis”, realizado no CEU
Paraisópolis,queatendeaproximadamente150criançaseadolescentes.


CentraldeIntérpretedeLibrasͲCILinauguradaem22desetembrode2015.PrestaçãodeserviçonaSMPED,in
loco(ondeobeneficiárioprecisar)etelepresencial.
AdesãoaoPlanoNacionalViversemLimiteeinstituídooPlanoMunicipaldeAçõesArticuladasparaasPessoas
comDeficiênciaSãoPaulomaisInclusiva.
AdesãoàCentraldeInterpretaçãodeLibrasͲCILdoGovernoFederal
A CIL conta com tecnologia de tradução, intérprete e guiaͲinterpretação para atendimentos presenciais e
telepresenciais.
Oatendimentodeveráser24horasedirecionadoàspessoassurdasoucomdeficiênciaauditivaesurdocegas,
conforme estabelecido pela Lei 14.441/07. A Central atenderá toda a cidade e deverá proporcionar a
comunicaçãodosmunícipessurdosoucomdeficiênciaauditivaesurdocegosnosserviçosmunicipaisapartirde
modalidadepresencialevirtual.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Tradução /Interpretação da Libras/Português: Serviço de mediação entre surdo ou com deficiência auditiva, usuário da Libras e o
atendentedoórgãopúblico.
GuiaͲInterpretação:FornecimentodeGuiaͲIntérpreteparaatendimentopresencialaomunícipesurdocegonosserviçosmunicipais

AMeta54foiexecutadaem110%ͲMetaestáSuperada
META54ͲRevitalizarosCentrosdeFormaçãoeAcompanhamentoàInclusão(CEFAI),assegurandoa
formaçãodeprofessoreseoacompanhamentoaosalunoscomdeficiênciamatriculadosna
RedeMunicipaldeEnsino

GramadoSintéticoemCDCs(SEME)
RelatodaMeta54
ComoformadepromoverofutebolamadornacidadedeSãoPaulo,42CDCstiveramseuscamposrecuperados
comgramasintética,pisonivelado,alambradoeiluminação.

Aaçãoderevitalizaçãoprevêamodernizaçãodosequipamentos,atualizaçãodoacervobibliográfico,produção
e aquisição de novos materiais, ações de formação continuada dos professores, desenvolvimento de técnicas
paraoacompanhamentoesupervisãodotrabalhorealizadonasSalasdeApoioeAcompanhamentoàInclusão.
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