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12.Cordeiro (SubprefeituraCidade AdemareSantoAmaro)ͲCanalizaçãode2.200mdoCórregoAlcatrazes e
270mdecanalizaçãodoCórregoCordeirocomimplantaçãode6reservatórios,4caixasdeequalizaçãodevazão
e2caixasdeinterligaçãodegalerias.
13.Paraguai/Éguas(SubprefeituraSantoAmaroeVilaMariana)ͲImplantaçãodeumreservatório.
14.RibeirãoÁguaVermelha, RibeirãoLajeado,CórregoItaim, CórregoTijucoPretoeafluentes(Subprefeitura
ItaimPaulista)ͲElaboraçãodeprojetobásicoeviabilizaçãodoiniciodaintervenção
Oscustosrelacionadosàsobrasacimaincluemgastoscomasdesapropriaçõesnecessáriasàexecuçãodaobra.
EmrelaçãoaoreservatóriodaAnhaiaMello,emmar/2013,GovernodoEstadoePrefeiturafizeramacordopara
construção.AprefeiturafezsuapartecedendooterrenoeoEstadoarcariacomaobra,comacondiçãodeque
sobreopiscinãofosseconstruídoumcampodefutebol,poissetratadeáreadeumclubeescola.Noentanto,o
Governo estadual cancelou PPP responsável por um pacote de sete piscinões, que incluía a obra na Anhaia
Mello. A empresa vencedora foi considerada inidônea pelo TCE. Tratativas não foram retomadas.
NoAnhangabaú, a licitação para a elaboração do projeto executivo será feita em breve. O alto custo de
desapropriações, e pendências do Governo Federal na liberação de recursos do PAC, atrasaram obras de
reservatóriosecanalizações.

sábado, 31 de dezembro de 2016

Atualmente esse projeto esta sendo tratado através do processo nº 2014Ͳ0.237.640Ͳ1 o qual se encontra em
ATOS. Existe ainda o processo 2014Ͳ0.284.420Ͳ0 referente a aquisição de TV; processo 2014Ͳ0.284.219Ͳ7
referente a aquisição de 40 impressoras térmicas e processo 2014Ͳ0.284.421Ͳ9 referente a aquisição de 824
microcomputadores, processos esses que se encontram em ATSI aguardando nova pesquisa de preços para
liberaçãodeverba.OSistemadeGerenciamentodeAtendimento(SGA),instaladonapraçadeatendimentoda
Penha,éumprojetoͲpilotoquepassaporajustesparaimplantaçãonasdemaispraças.
Adequaçãodoespaçofísico,modernizaçãodoatendimentoeampliaçãodosserviçosoferecidos.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
CentrosdeAtendimentoaoCidadão–CAC:éamodernizaçãodetodaainfraestruturadasatuaisPraçasdeAtendimentoqueiráincluir
adequaçãodoespaçofísico,otimizaçãoeampliaçãodosserviçosatendidos,integraçãodossistemasdeatendimentooferecidos.

AMeta108foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META108ͲAmpliaremodernizarosserviçosoferecidospormeiodo156
RelatodaMeta108

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Intervençõesdemacrodrenagem:obrasdeapoioàdrenagemassociadasàbaciaouàsubͲbaciahidrográfica

AMeta106foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META 106 Ͳ Desenvolver o programa de drenagem e manejo das águas pluviais, com a criação de
umainstânciamunicipalderegulação,articulaçãoemonitoramentodadrenagemurbana
RelatodaMeta106
Os “Cadernos de Drenagem” estão concluídos e compreendem 6 bacias hidrográficas: Mandaqui, Cabuçu de
Baixo,MorrodoS,Aricanduva,JaguaréeÁguaEspraiada.OsCadernosdeDrenagemcontamcomdiagnósticos
hídricos das bacias (manchas de enchente, ocupação, hidrografia, etc.) e propostas de intervenção para o
controledascheias.OscadernosreceberamcontribuiçõesdeSIURB,SMDU,SVMA,SMSPeSEHAB.
A Portaria 1.291, de 2 de Setembro de 2015, constituiu uma instância municipal de drenagem urbana com a
finalidadedeconsolidarumprogramaparaarticularasaçõesdosórgãosmunicipaisvoltadasaoplanejamentoe
gestãodousodosrecursoshídricos;apoiararevisãodoplanodeinvestimentosemsaneamento,emespecialno
âmbitodocontratodeprestaçãodeserviçosdeáguaeesgoto;compatibilizarosplanoseaçõesmunicipaiscom
a atuação dos demais entes federativos quando houver impacto na gestão e na preservação dos recursos
hídricos no Município; e propor aprimoramentos normativos e institucionais para a melhor gestão futura dos
recursoshídricosnoMunicípio.
ParaocumprimentodeveͲsegarantircronogramadeelaboraçãodasdemais5microbacias:CabuçudeBaixo,
MorrodoS,Aricanduva,JaguaréeÁguaEspraiada.Elaboraçãoporequipeinterna,nãoenvolverecursos.

RealizadaanovacontrataçãodeserviçoparaaoperaçãodaCentralTelefônicadaPrefeitura,comampliaçãoe
modernizaçãodoserviçotelefônico156,comconsultoriapararedesenhodeprocessosecomaimplantaçãode
um novo sistema de gestão do relacionamento com o cidadão. Além da expansão do portfólio de serviços
oferecidospormeiodacentral,algumasinovaçõesjácomeçaramdesdeoiníciodagestão,comoaconfirmação
doagendamentodeconsultasnaRedeHoraCerta,disponíveldesdemarçode2013.
Também fazem parte da Solução de Atendimento SP 156 novas funcionalidades, tais como um portal de
atendimentoonline,ummodernoaplicativomóveldesolicitaçãodeserviçoseoGuiadeServiçosdaPrefeitura
deSãoPaulo,cominformaçõesdemaisde700serviçosofertados.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
156:ÉaCentraltelefônicadaPrefeituradeSãoPauloqueforneceinformaçõessobreosserviçospúblicosmunicipais.

AMeta109foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META109ͲCriaraSubprefeituradeSapopemba
RelatodaMeta109
SubprefeituradeSapopembacriada(Lei15.764/2013),tornandoͲsea32ªsubprefeituradacidade.
Inauguradaem24/01/15ealocadanaAv.Sapopemba,9064ͲJardimGrimaldi.
ASubprefeituradeSapopembadeveráresponderasatribuiçõeseresponsabilidadesdefinidaspelaleinº13.399
de01/08/2002decriaçãodasSubprefeituras.SuacriaçãoaumentaráacapilaridadedoEstado,aproximandoͲo
dapopulação.

Definiçãodetermostécnicosparaameta

Definiçãodetermostécnicosparaameta

Bacia hidrográfica: é uma áreade captação natural da água de precipitação que faz convergir o escoamento para um único ponto de
saída.

Subprefeitura: Criadas em pela lei 13.399, são unidades do poder público municipal responsáveis pela maioria dos equipamentos
públicos,comoclubesdacomunidade(antigosCDMs)eclubesdacidade.Têmopapeldereceberpedidosereclamaçõesdapopulação,
solucionar os problemas apontados; preocupamͲse com a educação, saúde e cultura de cada região, tentando sempre promover
atividadesparaapopulação.Alémdisso,elascuidamdamanutençãodosistemaviário,daredededrenagem,limpezaurbana,vigilância
sanitária e epidemiológica, entre outros papéis que transformam, a cada dia, essas regiões da cidade em locais mais humanizados e
cheiosdevida.


Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodereduziraocorrênciadeenchentese
alagamentos.

Obrasemergenciaisdedrenagem(SIURB)
Foi realizada uma série de intervenções emergenciais, não previstas no Programa de Metas. Um trecho do
córregoDiniz,afluentedoCórregoPirajussaranaZonaSul,solapoueprovocouainterdiçãodaRuaFranciscode
Holanda. O local passou por limpeza e remoção do entulho, contenção da margem e recomposição da rua.
DestacamͲseainda,areconstruçãodegaleriasdeáguaspluviaisnasruasRepúblicadoLíbano,PóvoadoVarzim,
Wills Roberto Banks, Siqueira Campos, Durval Pinto Ferreira, Estrada da Riviera. Em jan/2016, outro
solapamento provocou a interdição da Rua Alfredo Ávila, que passa por contenção da margem do córrego
Tremembéerecomposiçãodavia.


ProgramaChuvasdeVerão(limpezadebocasdelobo,córregosepiscinões,catabagulho,cortede
grama)(SMSP)
TrabalhointegradoentreSMSP/CET/CGE,mapeouoslocaisdealagamentosrecorrentesnoperíododechuvas
de verão nos últimos cinco anos, e elaborou um plano de ação preventiva que envolve novos métodos de
limpeza pormeiodecaminhões especiaisde hidrojato,com maiorcapacidadedesucção, monitoramentopor
câmera, em atividade diuturna, aumentando a capacidade média de atendimento e solução. Além disso,
intensificouͲse o trabalho de limpeza de piscinões, córregos, galerias e bocas de lobo, corte de grama e a
OperaçãoCataBagulho.Comoexemplo,alimpezadegaleriaspassoude343milmetrosem2012para449mil
metrosem2015;ovolumeretiradodospiscinõespassoude125milm³em2012para291milm³em2015;a
limpeza de córregos (manual e mecanizada) passou de 5 milhões de metros em 2012 para 5,1 milhões de
metros.

Eixo3:Gestãodescentralizada,participativaetransparente

Objetivo18:AproximaraPrefeituradocidadão,descentralizandoe
modernizandoagestão,aumentandoaqualidadedosespaços
eserviçosereduzindootempodeesperanoatendimentoe
narespostaàsdemandas

AMeta107foiexecutadaem15%ͲMetaestáEmandamento

AMeta110foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META 110 Ͳ Integrar os sistemas de informação dos diversos órgãos municipais (Guarda Civil
Metropolitana, Companhia de Engenharia de Tráfego, SAMU, Defesa Civil) e implantar a
CentraldeOperaçõesdaDefesaCivilparaagestãoderiscoserespostasadesastres
RelatodaMeta110
Central de Operações da Defesa Civil  já implantado. O Centro de Controle Operacional Integrado (CCOI) já
agregafisicamentediversosorgãosmunicipais,monitorando24horaspordiaasocorrênciasdacidadedeSão
Paulo,tantopormeiodeinformaçõesregistradaspelaequipedaSMSPquantodaquelasrepassadasporoutros
órgãos, como o Corpo de Bombeiros, Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), São Paulo Transportes
(SPTRANS), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), Defesa Civil,
entre outros. Entre as situações emergenciais abordadas estão alagamentos, desabamentos, incêndios,
solapamentos,quedasdeárvores,buracosemvias,entreoutrascríticas.TransferênciatotaldoDisque199para
oCCOI,inclusivecomoperaçõesconjuntascomoSGOC(SistemadeGerenciamentoOcorrências).
APRODAMadquiriuplataformadeumaempresaespecializadaquepermitecustomizaçõesparaintegraçãodos
sistemasdeinformação.Jáfoiimplantadoolevantamentodosprocedimentosoperacionaisparaalagamentose
quedasdeárvore,assimcomooacionamentodosorgãos,poreͲmailouSMS.Emdesenvolvimentomodular,a
etapa atual está em desenvolvimento para levantamento do processo de atendimento e despacho das
subprefeituras,edosprocedimentosoperacionaisparaenchenteseescorregamentos.
AimplantaçãodaCentraldeOperaçõesdaDefesaCivilpermiteaosórgãosenvolvidosoaperfeiçoamentodos
processos, com agilização no atendimento à população nas situações de emergência e no planejamento
estratégico.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Centraldeoperações:Centroondesecoordenaasaçõesdeprevençãoerespostaadesastresecalamidades.

AMeta111foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META 111 Ͳ Implantar um Sistema de Informação Geográfica, com dados abertos e livre consulta
pelopúblico
RelatodaMeta111
Portal GeoSampa intranet no ar, contendo 180 camadas temáticas com informações cadastrais, fiscais e
cartográficas, além de imagens de satélite, fotos aéreas e mapas históricos disponíveis para consulta e
download. Cerca de13milacessos mensais aoGeoSampa (intranet).GeoSampa Cidadão(internet)disponível
paraconsultadedadosgeoespaciaisdaCidadedeSãoPaulo.OGeoSampaCidadãoincorporaasferramentase
conteúdo já disponível na internet – Mapa Digital da Cidade e acrescenta o acesso aos dados temáticos
(localização de equipamentos, serviços, dados ambientais) e o acesso aos dados geoespaciais em formato
aberto.
Construídaabasecorporativadedadosgeoespaciaisviaaorganizaçãodosdadoscartográficos(MapaDigitalda
Cidade), cadastrais (setor, quadra, lote, logradouro) e temáticos, comuns às secretarias e subprefeituras.
Complementaçãodabasedelogradourosexistenteagregandodadosdeviasnãooficiais(ruasemfavelas,por
exemplo) e informações obtidas a partir do sistema de GPS implantado nos ônibus municipais. Concluída a
integraçãodasbasesdedadosesistemasexistentesviaferramentaETL,capazdeconverterdadosespaciaisem
diferentes formatos, plataformas ou bancos à estrutura do GeoSampa. Desta forma, o GeoSampa passa a
mostrarasinformaçõestalqualsuafonteoriginal,evitandoduplicidadesegarantindoaconstanteatualização.

META107ͲCriar32CentrosdeAtendimentoaoCidadãoͲCAC

Definiçãodetermostécnicosparaameta

RelatodaMeta107

Sistema de Informação Geográfica (SIG): Conjunto de pessoas, organizações, dados, equipamentos e programas de coleta,
processamento,análiseedisseminaçãodainformaçãogeográfica.

A contratação de empresa para realização do projeto de implantação dos novos Centros de Atendimento ao
CidadãoͲCACͲestáemfasedelicitaçãoeprevêinfraestruturafísica,logística,mobiliárioeacessibilidade.Além
disso,foiimplementadoumprojetoͲpilotodoSistemadeGerenciamentodeAtendimentonaSubprefeiturada
Penha, com objetivo principal de gerenciar filas e fluxos de atendimento, e que deverá passar por
aperfeiçoamentosparaimplantaçãonosdemaisCACs.
OnovoconceitodosCACvisadisponibilizar,emummesmoespaço,emcadaumadas32subprefeituras,uma
série de serviços prestados pela administração municipal ao cidadão. Assim, o munícipe não precisará se
deslocar às secretarias para ser atendido. Um dos principais objetivos dos CAC é um atendimento com
facilidade,comodidadeeagilidade.

Infraestruturade Dados Espaciais (IDE):Conjuntointegrado detecnologias; políticas;mecanismos e procedimentos decoordenaçãoe
monitoramento;padrõeseacordos,necessárioparafacilitareordenarageração,oarmazenamento,oacesso,ocompartilhamento,a
disseminaçãoeousodosdadosgeoespaciaisdeorigemfederal,estadual,distritalemunicipal.

AMeta112foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META112ͲCriar400NúcleosdeDefesaCivil
RelatodaMeta112
Foram criados os 400 Núcleos de Defesa Civil previstos, além de 50 Núcleos de Prevenção de Incêndios
implantados.
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