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Emagostode2016foicriadooaplicativo“GuiadeComprasSAMPA”parafacilitaroconhecimentodosturistase
daprópriapopulaçãosobreosestabelecimentosdecomércioeseusrespectivosprodutoseserviçosoferecidos,
demodoapropiciarumaorganizaçãomaiseficientedoroteirodecompras.Inicialmente,o“GuiadeCompras
SAMPA”contempla6 localidades:Brás,BomRetiro,FeiradaMadrugada, Mercado Municipal, SantaIfigênia e
Rua25deMarço.Definiçãodetermostécnicosparaameta

OconsórciovencedorfaráinvestimentodecercadeR$300milhõeseteráquecumprir,entreoutrasexigências,
a construção de um Centro Popular de Compras com no mínimo 4 mil boxes, com serviço de informação ao
turista,praçadealimentação,áreas para depósitoearmazenagem,salas comerciaiseumhotel.Estáprevisto
ainda centros de apoio ao turista, com serviço de despacho de compras, guarda volumes e áreas de
conveniência.

AgênciaSP:daráapoioaodesenvolvimentodeprojetoseincentivosaosmicroepequenosempreendedores.

Também estão inclusos um estacionamento com vagas para ônibus, carros e vans, terminal de embarque no
sistema de transporte de turistas e de compras, área de descanso para motoristas e guias e espaço para
recebimentodemercadoriasdespachadasdoscentrosdeapoio,alémdaimplantaçãodosistemadetransporte
deturistasecomprasinterligadoaoCircuitodeCompras.

Representações da Agência SP: estruturas descentralizadas de apoio aos empreendedores locais com assessoria jurídica, técnica e
financeira(agentesdemicrocrédito),paradarceleridadeaoprocessodeformalização,regularização,aberturadeempresaseconcessão
decrédito.



AMeta78foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

ConcessãodoPacaembu,AnhembieAutódromodeInterlagos(SF)

META78ͲCriarumaagênciadepromoçãodeinvestimentosparaacidadedeSãoPauloapartirda
expansãodaatuaçãodaCompanhiaSãoPaulodeParceriasͲSPP

EmrelaçãoaoEstádiodoPacaembu,aPrefeituradeSãoPaulopublicouem2015,noDiárioOficialdaCidade,o
ChamamentoPúblicodirigidoaosinteressadosdainiciativaprivadaemapresentarestudosparamodelagemde
projetodeconcessãoparamodernização,restauração,gestão,operaçãoemanutenção.

RelatodaMeta78

OAutódromodeInterlagos,alémdeprovasdeesportesamotor,testͲdrivesdeveículoseeventosesportivos,
tambémpoderecebereventosdeformatosvariadosemdiferentesespaços,taiscomoapresentaçõesartísticas,
eventodenegócios,filmagens/fotografia,escoladepilotagem,aulasdedireçãodefensiva,etc.

CriadaaSPNegócioscomoagênciadefomentoepromoçãodenegóciosparaacidade.
ASPNegóciosatuanasáreasdeSuporteaoInvestidor;EstruturaçãodeProjetosdeParceriaPúblicoͲPrivadase
Concessões;eMelhoriadeAmbientedeNegócios.
ProjetodeLeiMunicipalparaalteraroescopodeatuaçãodaCompanhiaSãoPaulodeParcerias,adicionandoa
função de agência de promoção do investimento na cidade de São Paulo, com capacidade de auxiliar a
administraçãopúblicanaidentificaçãodeprocessosineficazes,proporaadoçãodemedidasnecessáriasparaa
desburocratização e melhoria do ambiente de negócios no Município, a promover ebuscar oportunidades de
negócios,atrairnovosinvestimentosparaoMunicípiodeSãoPaulo.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
CompanhiaSãoPaulodeParceriasͲSPP:SociedadedeEconomiaMista,autorizadapelaLeinº14.517,de16deoutubrode2010,que
tem por objeto viabilizar, garantir a implementação e atuar em outras atividades relacionadas ao Programa Municipal de Parcerias
PúblicoͲPrivadas.

AMeta79foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META79ͲCriareefetivaroProgramadeIncentivosFiscaisnasRegiõesLesteeextremoSul
RelatodaMeta79
Criado o Programa de Incentivos Fiscais na Zona Leste. Empresas de tecnologia, educação, saúde, hotelaria,
entre outros, que se instalarem na Zona Leste poderão ter isenção no  IPTU,  ITBI,  ISS da construção civil e
reduçãodoISSaomínimolegal(2%).
Assinado o Projeto de Lei que Institui o Programa de Incentivos Fiscais para Desenvolvimento do Polo de
EcoturismodeParelheirosem07/10/2015.
SistemaonlineparaoProgramadeIncentivosFiscaisàZonaLesteemfuncionamentodesdefevereirode2014.
PLdeIncentivosFiscaisàZonaLesteconvertidonaLei15.931/13,regulamentadapeloDecreton°57.760/14
OsincentivossãoconcedidosàsempresasqueseinstalaremnaáreadelimitadaemleiNaregiãodoextremoSul,
os incentivos são concedidos levando em conta as potencialidades e vocações econômicas específicas dessa
região, privilegiando empreendimento e serviços ligado à concepção de economia sustentável, como o
ecoturismo.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
IncentivosFiscais:Reduçãodacargatributáriaconcedidaacertasempresasqueatendemacritériosprevistosemlei,comoobjetivode
incentivarsuainstalaçãoemdeterminadolocalouregião.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodepromoverocrescimentoeconômico
eageraçãodepostosdetrabalhonacidadedeSãoPaulo


MaisconhecidocomoSambódromodoAnhembi,oPoloCulturaleEsportivoGrandeOtelopossui100milm²
de área para os mais diversos tipos de eventos. O espaço, que foi inicialmente concebido para a abrigar o
Carnaval de São Paulo, se transformou também em palco para grandes shows, eventos esportivos, feira de
carrosantigos,etc.
Tanto o autódromo quanto o sambódromo são administrados pela SPTuris, que mantém em seu site uma
tabeladepreçosfixaparalocaçãodosespaços,permitindomaiortransparêncianautilizaçãodosequipamentos
municipaisporempresasprivadas.


ReformadoAutódromodeInterlagos(SIURB)
Todososanos,antesdaetapabrasileiradoGrandePrêmiodeFórmula1,aPrefeituradeSãoPaulorealizaobras
derequalificaçãonoAutódromo deInterlagos. Estãoem andamentoobrasnas áreasoperacionais,edifíciode
apoio, edifício administrativo, novo paddock e novos boxes, que passarão de 23 para 27 e terão novas
dimensões, salão de eventos e centro de controle (Race Control), atendendo os padrões internacionais. O
AutódromodeInterlagosestárecebendoinvestimentonovalordeR$101,87milhões,provenientesdoGoverno
Federal, através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). De acordo com dados da SPTuris, a
realizaçãodoGrandePrêmiodoBrasildeFórmula1injetaaproximadamenteR$260milhõesnaeconomialocal.
Com a nova reforma, a cidade esperar atrair outras categorias, como a MotoGP, e eventos diversos para
Interlagos.


MelhoriasnoPoloEcoturisticodeParelheiros(SMSP)
Para atrair visitantes ao polo de ecoturismo, está sendo criada uma rede de 150 quilômetros de rotas de
cicloturismo.OinvestimentofoidemaisdeR$370milhões,eosprimeiros12quilômetrosdevemficarprontos
noprimeirosemestrede2016.Nomesmoperíodo,seráconcluídaarequalificaçãodeoutros90quilômetrosde
estradas rurais na região (R$ 11 milhões de investimento), dos quais 40 quilômetros já foram executados.
CriaçãodoConselhoGestordoPoloEcoturismodeSãoPaulo(Congetur).Oórgãoéresponsávelporaçõesde
incentivo ao turismo na região de Parelheiros, zona sul, de forma a promover o desenvolvimento local com
preservação ambiental. Entre as ações previstas estão a implantação de sinalização, criação de rotas de
cicloturismo e de roteiros guiados, projetos para melhorar o acesso e a mobilidade na região, com ônibus
urbanos, instalação de sinalização turística e cicloviária, regularização de vias de terra, implantação de 100
quilômetros de rotas de cicloturismo e de uma ciclovia, regularização de 100 quilômetros de vias de terra,
readequaçãoviáriadocentrodeParelheiroserecuperaçãode100milmetrosquadradosdecalçadas.
O Congetur é formado por 36 pessoas, com representantes das subprefeituras de Parelheiros e Capela do
Socorro,dassecretariasdeGoverno,CoordenaçãodasSubprefeituras,VerdeeMeioAmbiente,daSpturis,da
Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar, da Sabesp, da Empresa Metropolitana de Águas e Energia e da
FundaçãoNacionaldoÍndio.
O conselho ainda tem representantes dos setores de eventos e locação de espaços, de audiovisual, de
hospedagemeoperadorasdeturismo,dosetorgastronômico,deestudantesdeTurismo,deorganizaçõesnão
governamentais, de manifestações culturais, dos setores agrícola e de pesca, de comunidades religiosas, de
artesãosedasaldeiasindígenas,daAssociaçãodeMonitoresAmbientaiseGuiasTurísticos,daAméricaLatina
LogísticaedoConselhoParticipativodassubprefeituras.

Incentivoaodeslocamentodoentrepostocomercialvarejistajuntoaoslimitesdacidade(SDTE)
A relevância logística, econômica e histórica do CEAGESP para a cidade de São Paulo é uma questão
fundamentalparaserabordadanodesenvolvimentodaMacroáreadeEstruturaçãoMetropolitana.Atualmente
localizadanoSetorArcoPinheiros,oentrepostodealimentosnecessitadecondiçõesadequadasparamelhorar
oatendimentodesuasfunçõeseoseudesenvolvimentoeconômico.Umamudançadelocalidadeouacriação
denovoentrepostomaisadequadoquepotencializeessascondiçõessefaznecessáriaaomesmotempoemque
a manutenção dessa atividade comercial no município, com grande oferta de oportunidade de empregos, é
desejada.Paratanto,anovaLPUOSincentivaodeslocamentodoentrepostojuntoaoslimitesdacidadeecria
parâmetroseoportunidadesdetransformaçãourbanasustentávelemsuaáreaoriginal.


Objetivo13:PromoveracidadedeSãoPaulocomocentrode
tecnologiaeInovação

AMeta80foiexecutadaem42%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação

Centro Público de Direitos Humanos e Economia Solidária e a e a Incubadora Pública de
EmpreendimentosEconômicosSolidáriosnoCambuci(SDTE)

META 80 Ͳ Criar 1 Parque Tecnológico Municipal na Zona Leste e apoiar e criação do Parque
TecnológicoEstadualdoJaguaré

Centro Público de Direitos Humanos e Economia Solidária e a Incubadora Pública de Empreendimentos
EconômicosSolidários,nobairrodoCambuci,regiãocentralfoioresultadodeumaparceriaentreaSMDHCea
SDTE. O espaço visa fomentar o cooperativismo em diversos setores econômicos como costura, artesanato,
gastronomia, ecoturismo, empreendimentos culturais e resíduos sólidos, tendo como principal objetivo o
avançodapráticadeeconomiasolidáriaemtodacidade.Naprimeirafase,em2014,foramrealizadasmaisde
80atividadedemobilizaçãoeformação,dasquaisparticiparamcercade3.370pessoas,312empreendimentos
econômicos solidários e 108 instituições de apoio e fomento à economia solidária. A segunda fase, em 2015,
mobilizou 1.066 pessoas e 186 empreendimentos na constituição de seis redes de atuação sediados no
município.Foirealizadaa1ªe2ªFeiradeEconomiaSolidáriaeAgriculturaFamiliarereuniu,cadauma,cercade
80 expositores com artigos de artesanato, vestuário, comidas típicas, serviços de ecoturismo e alimentos da
agriculturafamiliar.

RelatodaMeta80

ProgramaOperaçãoTrabalho:ProgramaJovemSUSeJovemSUAS(SDTE)

Em2015,foielaboradapropostajuntoaoMinistériodaCiência,TecnologiaeInovação–SecretariadeCiênciae
Tecnologia para Inclusão Social, através do Programa de Apoio à Criação e Desenvolvimento de Museus e
Centros de Ciência e Tecnologia para a contratação do Projeto Executivo do Parque Tecnológico, que sediará
atividadesadministrativas,incubadoradeempresas,equipamentoslaboratoriais,auditórios,entreoutros.

Não houve ampliação da faixa etária no Programa Bolsa Trabalho, porém ampliouͲse o Programa Operação
Trabalho, para jovens de até 24 anos, beneficiando mais de 9,3 mil jovens, com destaque para os programas
JovemSUSeAgenteSUAS.


RegularizaçãoereformadaFeiradaMadrugadaeLicitaçãodoCircuitodeCompras(SDTE)
A lei nº 15.776 de 2015 autorizou e regulamentou a comercialização de produtos artísticos, incluindo artes
plásticas e peças artesanais produzidas pelos artistas de rua. Além disso, foi realizada a reforma física e a
reestruturaçãoadministrativadaFeirinhadaMadrugada,naregiãodoPariedisponibilizaçãode1,2milvagas
remanescentes prioritariamente para os cerca de 700 ambulantes regularizados que atuam nas vias de
abrangênciadolocal.
AlémdissofoirealizadaalicitaçãodoCircuitodasComprasquesecontituicomoumconjuntodeinstalaçõese
serviçosqueirávalorizararegiãocentraldeSãoPaulovoltadaaoturismodecompras,quecompreendequatro
principaisáreas:BomRetiro,Brás,SantaIfigêniae25deMarço.Oprojetovemsuprirasnecessidadesbásicasde
infraestruturaadequada.
OConsórcioSPfoiovencedordalicitaçãoeapropostaapresentadafoideumaoutorganovalordemaisdeR$
50 milhões. O valor mínimo fixado no edital era de R$ 20 milhões, portanto, um ágio de mais de 150%,
demonstrandooenormepotencialdoprojetoCircuitodasCompras.

ConcluídosoestudodeviabilidadeeconômicaeoprojetoarquitetônicoparaacriaçãodoParqueTecnológico
MunicipalnaZonaLeste.Aguardandotransferênciadeverbafederalparasuarealização.
ParqueTecnológicoEstadualdoJaguaréimplantadocomoapoiodaPrefeituradeSãoPaulo.
OParqueTecnológicodoEstadodeSãoPauloévoltadoaossetoresdetecnologiadainformaçãoecomunicação,
saúde, nanotecnologia, novos fármacos e acessibilidade, usabilidade e comunicabilidade para pessoas com
deficiências,entreoutros.
Elaboração de proposta da Incubadora Tecnológica Virtual do Parque Tecnológico, mediante assinatura do
Protocolo de Intenções entre a SDTE, a ADESAMPA e a UFABC, visando o aprofundamento da relação
institucional e a realização de atividades de natureza técnicoͲcientífica, tecnológica e cultural que contribuirá
comasaçõesestruturantesrumoaoParqueTecnológico.

RealizaçãodesemináriocomoobjetivodeajustaravocaçãodoParqueTecnológicodaZonaLesteeintegraras
açõesdetodososentesrelacionadosaoProjetoprevistoparasetembrode2016.

AMeta81foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META 81 Ͳ Implantar o Programa VAI TEC para o incentivo de desenvolvedores de tecnologias
inovadoras,abertasecolaborativas
RelatodaMeta81
OVAITECfoicriadopelaLei15.838/13.Decretonº55.462/2014deRegulamentaçãodoVAITECinstituídono
âmbitodaAgênciaSãoPaulodeDesenvolvimentoͲADESAMPA.

OProgramaVAITECtemporobjetivos:estimularacriação,oacesso,aformaçãoeaparticipaçãodopequeno
empreendedor e criador no desenvolvimento tecnológico da Cidade; promover a pesquisa, a difusão de
tecnologias e a inovação; promover a estruturação e desenvolvimento de cadeiras produtivas formadas por
micro,pequenasemédiasempresas.Emsuaprimeiraedição,forampelomenos67projetoscontempladosno
valor de até R$ 25 mil. Foram subsidiados projetos de produtos, processos, aplicativos, jogos, técnicas ou
metodologiasinovadoras,compropostasparadarrespostasaosdesafiosdaCidade.
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