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O contrato com o Consórcio Circuito de Compras São Paulo S.A. foi assinado em dezembro de 2015 com o
intuitoderequalificarasregiõesdecomérciopopulardoBrás,BomRetiro,SantaIfigêniae25deMarço.
Arequalificaçãodaáreacentraldacidadeéumadasprincipaismetasdaatualgestão.Emrelaçãoaoscalçadões,
após avaliação do projetoͲpiloto, implantado na Rua Sete de Abril, entre as Ruas Bráulio Gomes e Gabus
Mendes,escolhidapelairregularidadedopiso,desordemdastampasdeinspeção,somadasàlargurarestritada
calçada,criandoumcenáriohostilparaopedestreondeaviafoitransformadaemcalçadãoúnico,eliminandoa
divisão entre calçadas e leito carroçável, permitindo a redescoberta das qualidades e belezas da região, o
programaderequalificaçãopoderáagoraserestendidoparaasdemaisáreasdepedestre.
NaregiãodoParqueDomPedroII,emjun/2016,foireinauguradaaPraçaCívicaUlyssesGuimarães.Apóspassar
por requalificação, o local teve suas árvores podadas e ganha iluminação de LED, quadra poliesportiva,
equipamentosparaginástica,parquinhodediversões,banheiro,bebedouroepistadeskate.Aindanaregiãodo
ParqueDomPedroII,oterrenoentreoViadutoDiárioPopulareAvenidaMercúriofoicedidoparaimplantação
deumaunidadeSESC.
NoentornodoMercadoMunicipaldeSãoPaulo,ouMercadão,ganhouumanovailuminação,com48pontos
deluzvoltadosapedestresemais112lâmpadasdevapordesódio.Amedidacontribuiparaarequalificaçãoda
área,tornandomaissegurascalçadas,estacionamentoseruasdoentorno.
Além disso, a revisão da Operação Urbana Centro permitiu uma avaliação da condição de uso e da
infraestrutura dos espaços públicos da área central nos distritos Sé e República, para proposição da
transformação urbana sobre a área, com inclusão de diretrizes especificas na revisão do Plano Diretor
Estratégico.PormeiodessaOperaçãoUrbanaforamrevitalizadasaPraçaRoosevelteaRuadoGasômetro.
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AMeta76foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META76ͲCriar32programasderequalificaçãodoespaçopúblicoemelhoriadebairro
RelatodaMeta76
Cadasubprefeiturafoibeneficiadacomumprogramaderequalificaçãodoespaçopúblicoemelhoriadebairro.
Maisde500obrasderequalificaçãodoespaçopúblicoforamconcluídasnas32subprefeituras.
OProgramaécompostodeurbanizaçãoequalificaçãodeespaçospúblicosurbanosapropriadapeloscidadãose
envolveobraseoutrasintervenções,comozeladoria,manutençãodevielaseescadarias,reformadepraças,por
exemplo.
A Secretaria Municipal de Coordenação de Subprefeituras contou com o apoio da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania, por meio de suas coordenadorias, para a articulação do públicoͲalvo para
execuçãodameta.Hánecessidadedapresençahumanapermanentedessesespaços,afimdepromoveruma
culturadecidadaniabaseadanaconvivência,natolerânciaenaocupaçãocontínuadosespaçospúblicos.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
ProgramadeRequalificaçãodoEspaçoPúblico:urbanizaçãoequalificaçãodeespaçospúblicosqueconfiguramumacentralidadeurbana
apropriadapeloscidadãos.



Já o projeto Centro Aberto não buscou construir novos espaços, mas, sobretudo transformar as estruturas
preexistentespormeiodarenovaçãodesuasformasdeuso,transformandoumlugardepassagememumlugar
deestar,queconvideàconvivênciaeaodesfrutedeseuspotenciaisequalidadeshistóricas.Destemodo,foram
implantadososprojetosͲpilotoderequalificaçãodeusosnoLargoSãoFrancisco/Ouvidor,LargoPaissandu/São
JoãoeLargoSãoBentoesuaextensão.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivoderequalificarepromoveraocupação
dosespaçospúblicos.

Definiçãodetermostécnicosparaameta
ProgramadeRequalificaçãodoEspaçoPúblico:urbanizaçãoequalificaçãodeespaçospúblicosqueconfiguramumacentralidadeurbana
apropriadapeloscidadãos.



AMeta73foiexecutadaem286%ͲMetaestáSuperada
META73ͲImplantar42áreasdeconexãowiͲfiaberta,comqualidadeeestabilidadedesinal

LEDnosBairros(SES)

RelatodaMeta73

O Programa "LED nos Bairros" já implantou 120 mil pontos de iluminação pública com lâmpadas LED,
proporcionando aumento da segurança pública, preservação do meio ambiente e mais economia de recursos
públicos.AtecnologiaLEDémaiseficienteebemmaisduradoura,eassimovalorinvestidoérapidamentepago
pela própria economia gerada. Isso fez com que São Paulo tenha se tornado a primeira cidade do país a
implantaressatecnologianailuminaçãopública.

Ametafoisuperadaemabrilde2015,comaentregade120locaiscomconexãopormeiodoProgramaWiFi
Livre SP. Cerca de 6,7 milhões  de acessos no último mês. Não há necessidade de cadastro ou autenticação.
Velocidadedaredede512Kbpsporusuário.

ConstatouͲse que cerca de 75% dos residentes próximos aos locais em que os projetos foram instalados
costumam utilizáͲlos com frequência e, com o WiFi Livre SP, já está havendo um tempo maior de retenção
dessesmoradoresnaspraças.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Área de conexão wiͲfi aberta: área de acesso livre e gratuito à internet por tecnologia wiͲfi, principalmente a partir de PCs, Laptops,
celulares.

AMeta74foiexecutadaem297%ͲMetaestáSuperada

ObairrodeHeliópolisfoioprimeiroaserbeneficiado,comcercadeummilhãodemetrosquadradose195mil
moradores, recebeu 1.277 luminárias LED em suas 224 ruas, uma extensão de 23,8 quilômetros, ao custo

estimadodeR$3milhões,recursoquevaiserpoupadocomaprópriaeconomiageradapelanovailuminação.
EmseguidaoJardimMonteAzul(M’BoiMirim)foicontemplado,foraminstaladas536novaslumináriasLED.A
partirdaí,ofocovoltouͲsepararegiõesqueapresentamíndicesdealtavulnerabilidadesocial,comoosdistritos
de Brasilândia, Lajeado, Raposo Tavares, Sapopemba, Jardim Ângela, Pedreira, Jardim Helena, Cidade
Tiradentes,Guaianases,partedoJabaquara,Iguatemi,partedoGrajaú,Perus,SãoRafael,Socorro,Jaçanã,Itaim
PaulistaeVilaCuruçá.

META74ͲImplantar18.000novospontosdeiluminaçãopúblicaeficiente

APPPdaIluminação,emandamentoaguardandopronunciamentodoTCM,prevêamodernização,expansãoe
manutenção para que toda a rede de iluminação pública da cidade seja composta por lâmapdas de LED, sem
custosextrasparaacidade.

RelatodaMeta74



52.143 novos pontos de iluminação implantados em locais onde não existia luz, quase triplicando os 18.000
previstosinicialmentenameta.Outras400millumináriasforamrenovadas,substituindolâmpadasdevaporde
mercúrioporvapordesódioeLED,oquecorrespondeacercade65%dototaldeluminárias.

ProgramaRuasAbertas(SMSP)

DestacaͲsequeamodernizaçãotrouxeumaeconomia aproximada de12% noconsumodeenergiaelétrica.A
Prefeitura preparou uma PPP da Iluminação Pública para renovar todo o parque de iluminação, com a
reconstrução da estrutura da rede, manutenção, operação e ampliação dos pontos de iluminação, além da
criaçãodeumcentrodecontroleoperacional.
Criação do programa “LED nos Bairros” que implantou 73.349 luminárias LED na 1ª fase do programa,
permitindo uma redução de 50% do consumo média de energia. Aumento de 140% vida útil das lâmpada
passandode5anos(vapordesódio)para12anos(LED).A2ªfasedaimplementaçãoestáemandamento,nos
distritos Itaim Paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes, São Mateus, Perus, e partes de Jaçanã, Jabaquara e
CapeladoSocorro.
InicialmenteforampriorizadoslocaiscomaltosíndicesdecriminalidadetomandocomoreferenciaoINFOCRIM
(mapeamentodospontosdecriminalidadenacidade),oSistemaIntraurbanodeMonitoramentodosDireitos
Humanos, os territórios prioritários definidos no Juventude Viva e também locais de grande concentração de
pessoas(equipamentosdeeducaçãoesaúde,saídaseentradadasestaçõesdometrôetrem,pontosdeônibus
etc.).
Definiçãodetermostécnicosparaameta
NovoPontodeIluminaçãoPúblicaEficiente:Criaçãodepontodeiluminaçãoemruas,vielasoupraçascomlâmpadasdevapordesódio,
combaixoconsumodeenergiaelétrica.

AMeta75foiexecutadaem79%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META75 ͲRealizarasobrasprevistasnoâmbito daOperaçãoUrbana ConsorciadaÁguaEspraiada
(OUCAE)

A Prefeitura de São Paulo ampliou a oferta de opções de lazer por meio de iniciativas como Programa Rua
Aberta e Ruas de Lazer, que está em todas as subprefeituras da cidade, com participação da população para
escolhadasruasparticipantes.AAvenidaPaulistaéosímbolodesseprogramaportersidoaprimeiraviaaberta
exclusivamente a pedestres e ciclistas aos domingos. O Elevado Presidente João Goulart (Minhocão),
tradicionalmenteabertoparapedestreseciclistasaosdomingos,teveoacessoestendidotambémaossábados.
DestacamͲseainda,onovoParqueChácaradoJockey,oCentroEsportivoTietê,oClubedeEsportesNáuticosde
Guarapiranga,oCentrodeEsportesRadicais,aPraçaCívicaUlissesGuimarães,entreoutros.


RegulamentaçãoparaimplantaçãodeParklets(SMSP)
EmSãoPaulo,oconceitodeparkletssurgiuem2012,esuaprimeiraimplantaçãoocorreuem2013,dandoinício
aoprocessoderegulamentaçãoqueculminouemumDecretomunicipaln°55.045emvigordesdeabrilde2014.
Apósdoisanosdaregulamentação,acidadejácontacommaisde120parkletsimplantados.


Eixo2:Desenvolvimentoeconômicosustentávelcomreduçãodas
desigualdades

Objetivo12:Promoverocrescimentoeconômicoeageraçãode
postosdetrabalhonacidadedeSãoPaulo

AMeta77foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

RelatodaMeta75
A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada envolve dois eixos de intervenção: 1Ͳ Prolongamento da Av.
JornalistaRobertoMarinhoͲContratosdeR$2bilhões2ͲProlongamentodaAv.Dr.ChucriZaidanͲContratosde
R$550milhões

META77ͲCriareefetivaraAgênciaSãoPaulodeDesenvolvimento

O eixo de intervenções da Av. Jornalista Roberto Marinho compreende também a canalização do córrego
PinheirinhoecórregoÁguaEspraiada,oviadutoLinodeMorais,oParquedoChuviscoeoParqueLinear,eestão
todos com obras em andamento. Além disso, 425 unidades habitacionais foram entregues. No eixo de
intervençãodaAv.ChucriZaidanforamconstruídasaPonteLagunaeaPonteItapaiúna.Em2015,tambémfoi
aprovadooPlanoUrbanísticoComplementardoSetorChucriZaidanqueprevêimplantaçãodeequipamentos
públicos,praçaseáreasverdes.

ADESampa Ͳ Agência de Desenvolvimento de São Paulo criada pela Lei 15.838/13, com um polo em cada
subprefeituradacidade.

Ainda, está em andamento o prolongamento da Av. Chucri Zaindan. Além disso, a Prefeitura de São Paulo
entregoualigaçãolocalentreasavenidasLinodeMoraesLemeePedroBueno,queagilizaoacessoàavenida
Roberto Marinho. A nova ligação tem 500 metros e interliga as duas avenidas nos dois sentidos. Recebeu
recursos de R$ 2,5 milhões para pavimentação e drenagem da área, localizada às margens do córrego água
espraiada.
Considerando os recursos obtidos com a alienação de CEPAC e o alto custo da construção do túnel que
interligaria a Av. Jorn. Roberto Marinho e a Rodovia dos Imigrantes, essa intervenção mostrouͲse inviável
economicamente.Destemodo,oprojetofoialteradoeainterligaçãocomaRodoviadosImigrantesserápelo
prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho, que aguardam processo de desapropriação para serem
executadas.Oritmodasobrassofreraminterferênciaderemoçõesedesapropriações.Partedashabitaçõesde
interessesocial,vinculadaaobra,aguardalicenciamentodeprojetospelasconstrutoraserecursosdaterceira
fasedoMCMV.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
OperaçãoUrbanaConsorciada:éuminstrumentodepolíticaurbanaprevistonaLeinº10.257/2001,conhecidacomoEstatutodaCidade
(art. 4º, inc. V, "p", e art. 32 e ss). O art. 32, parágrafo único, da Lei define a operação urbana consorciada como "o conjunto de
intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários
permanentes e investidores provados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias
sociaiseavalorizaçãoambiental".

RelatodaMeta77

ADESampaorganizadaem4eixosdeatuação:MarcoLegaldaMicroePequenaEmpresaͲMinutaproposta,em
discussão com demais Secretarias da Prefeitura; Micro Finanças e Finanças Solidárias Ͳ MEI móvel e Caixa
Crescernaidentificaçãodeempreendedorescom
Nodia07dejunhode2016aADESAMPArealizou,emparceriacomaSDTE,a1ªArenadeInovaçãodaCidade
deSãoPaulo,naPraçadasArtes,regiãocentral.Pormeiodepainéis,debatesepalestras,oeventotevecomo
objetivo articular pesquisadores, estudantes, universidades e especialistas em startups com o poder público
paraestimularatividadesdeciência,tecnologiaeinovaçãonacapitalpaulista.A1ªArenadaInovaçãocontou
commentorias,mesasͲredondaseespaçosderelacionamentoparatrocadeexperiências,alémdaexposiçãode
projetoseideias.Oeventofezpartedaestratégiadedesenvolvimentodagestãomunicipalebuscaaprofundar
odebateemtornodoProgramadeValorizaçãodeIniciativasTecnológicas(VaiTec),alémdeapoiarstartupse
microempreendedores no desenvolvimento de tecnologias inovadoras que contribuam para a melhoria da
qualidadedevidaedagestãopúblicanacidade.
A primeira edição do Programa Vai Tec teve 459 projetos inscritos que cumpriram os requisitos formais e
passaramparaaetapadeentrevistasqueresultounaseleçãode67projetospararecebersubsídio.Asegunda
edição do Vai Tec foi lançada em evento na sede da Prefeitura em Dezembro de 2015, foram 786 projetos
inscritosquecumpriramosrequisitosformais,dosquais71foramselecionadospararecebersubsídio.
Em Janeiro de 2016, a ADESAMPA lançou o portal Sampa.Digital, que permite o cadastramento de
empreendedores,compradoresevendedores,comoobjetivodecriarumbancodeoportunidadesdenegócios
e conectar quem quer comprar com quem quer vender. Tanto a iniciativa privada quanto o poder público
podemanunciarsuasnecessidadesdecompra.Ositefazaconexãocomospossíveisfornecedores.
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