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AMeta119foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

sábado, 31 de dezembro de 2016

ParticipaçãoSocialnagestãodaSaúde(SMS)
Implantação da rede de Ouvidorias com mais de 900 pontos; realização de duas Conferências Municipais de
Saúde(1.600delegadoseleitosemcada);bemcomomaisde50reuniõesregionaiscomconselheirosgestorese
profissionaisdaSaúde.

META119ͲImplementaroCicloParticipativodePlanejamentoeOrçamento
RelatodaMeta119



Para ampliar os mecanismos efetivos de controle da sociedade sobre a administração pública é necessário
asseguraraoscidadãosascondiçõesdeparticipaçãonodebatepúblicosobreacidadeenapriorizaçãoedecisão
acerca do planejamento e dos orçamentos públicos. O Ciclo Participativo de Planejamento e Orçamento visa
garantiraparticipaçãopopularnaelaboraçãoeacompanhamentodoProgramadeMetas,doPlanoPlurianual
(PPA), das Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e das Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), por meio da
participação presencial em Audiências Públicas, Plenárias, Seminários etc., pela criação do Conselho de
PlanejamentoeOrçamentoParticipativos(CPOP)epormeiodeumPortalEletrônico.

Objetivo20:Revisaromarcoregulatóriododesenvolvimento
urbanodeformaparticipativa

OCicloParticipativodeOrçamentoePlanejamento(CPPO)foiconcluídoapartirde99audiênciaspúblicas,que
contemplaramtodasassubprefeiturasesomarammais11milparticipantes.

AMeta120foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

Ainda, foi criado o Conselho Participativo de Orçamento e Planejamento (CPOP), com representantes da
sociedadecivil,doExecutivoedoLegislativomunicipais.
Em 2014 foram realizadas 32 audiências públicas para discutir o orçamento de 2015, com mais de 2.300
participaçõese675contribuiçõescolhidas.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Programa de Metas: documento descrevendo as prioridades dos 4 anos da gestão do governo municipal, explicitando as ações
estratégicas,osindicadoreseasmetasquantitativasparacadaumdossetoresdaPrefeitura.Deveserapresentadoematé90diasapósa
possedoPrefeitoeleito.



META120ͲRevisaroPlanoDiretorEstratégico
RelatodaMeta120
PlanoDiretorEstratégicodoMunicípiodeSãoPauloePolíticadeDesenvolvimentoUrbanoaprovadosem31de
Julho de 2014 pela promulgação da Lei 16.050. Após aprovação do Plano Diretor Estratégico foi iniciado
processo de implementação, como a aplicação dos instrumentos indutores da função social da cidade.Para
ampliaroacessoaosconteúdosdonovoPlanoDiretosEstratégico,osarquivosdaleiforamdisponibilizadosem
formatoaberto.

Plano Plurianual Ͳ PPA: é o principal instrumento de planejamento público e determina a orientação estratégica e as prioridades do
governotraduzidasemprogramaseações.OProjetodeLeideveserenviadoaoLegislativoatéodia30deSetembrodoprimeiroanodo
mandato,deveservotadopeloLegislativoatéofimdoanoevaleparaos4anosseguintes.

LançadooConcursoPúblicoNacionaldeObrasAudiovisuaisdeCurtaMetragemsobreoPlanoDiretor.Foram
premiadas 5 obras audiovisuais, sendo que o primeiro colocado desenvolve uma série com 12 capítulos
abordandotemasespecíficosdalei.

Lei de Diretrizes Orçamentárias Ͳ LDO: é o instrumento que conecta o PPA com o Orçamento Anual, estabelecendo as Diretrizes e
orientandoaelaboraçãodaLeiOrçamentáriaAnual.NaLDOsãofixadasasprioridadesemetasparaoanoseguinte,bemcomoprevisões
dealteraçõesnalegislaçãotributáriaedemetaseriscosfiscais.OProjetodeLeideveserenviadoaoLegislativoatéodia15deAbrile
deveservotadoatéodia30deJunhodecadaano.

ElaboradolivroilustradodoPlanoDiretorEstratégico,ecartilhacomasestratégiasilustradas.

LeiOrçamentáriaAnualͲLOA:éapropostaorçamentáriaanualdetodososórgãosdaadministração,prevendoaReceitaefixandoa
Despesaparaoanoseguinte.OProjetodeLeideveserenviadoaoLegislativoatéodia30deSetembroedeveservotadoatéofinalde
cadaano.
ConselhodePlanejamentoeOrçamentoParticipativosͲCPOP:serácriadoumConselhoparaacompanharaexecuçãodosinstrumentos
de planejamento e orçamento, com representantes territoriais das Subprefeituras, representantes temáticos dos diversos setores
damPrefeituraerepresentantesdoPoderPúblico.


Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodepromoveraparticipação,a
transparênciaeocontrolesocialnaadministraçãopública
municipal.

Osprojetosdeleiforamconstruídosdeformaparticipativa,medianteaudiênciaspúblicaseoutrosinstrumentos
pertinentesaoprocessodeparticipaçãocidadã.OprocessoderevisãoeaprovaçãodoPlanoDiretorEstratégico
nãoenvolvecustodeimplantaçãoemanutenção.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Marco Regulatório: é o conjunto de instrumentos de planejamento e gestão urbana que serve para definir as diretrizes das políticas
públicasecontrolarodesenvolvimentodacidade.
Plano Diretor Estratégico: é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município. Deve ordenar o
cumprimento das funçõessociais da cidadeedas propriedades urbanas,integrar ao processode planejamentomunicipaleorientaro
planoplurianual,asdiretrizesorçamentáriaseoorçamentoanual.

AMeta121foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META121ͲRevisaraLeideParcelamento,UsoeOcupaçãodoSolo
RelatodaMeta121
LeideParcelamento,UsoeOcupaçãodoSoloNº16402sancionadaepublicadaem22deMarçode2016.
Paraelaboraçãodaleifoirealizadoprocessoparticipativopormeiode32oficinasregionais,alémdeconsulta
pública na internet, que resultaram na participação de 8 mil pessoas e 3 mil propostas. Também foram
realizadastrêsaudiênciaspublicasparadiscutiraminutadoProjetodeLei.
ApropostafoidebatidanoConselhoMunicipaldePolíticaUrbanaaolongodetodooprocesso.

CriadaaControladoriaGeraldoMunicípiodeSãoPaulo(CGM)

Definiçãodetermostécnicosparaameta

Criada em maio de 2013 (Lei 15.764/2013), a Controladoria Geral do Município (CGM) atua para prevenir e
combateracorrupçãonagestãomunicipal,garantiradefesadopatrimôniopúblico,promoveratransparênciae
a participação social e contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. A CGM é dividida em
quatro áreas de atuação: Corregedoria Geral do Município, Ouvidoria Geral do Município, Coordenadoria de
AuditoriaInternaeCoordenadoriadePromoçãodaIntegridadePública.


BotãodeAcessoàInformaçãonositeinstitucionaldecadasecretariamunicipal(CGM)
FoicriadooBotãodeAcessoàInformaçãonositeinstitucionaldecadasecretaria,disponibilizandoinformações
em formato aberto sobre contratos, execução orçamentária, metas do Programa de Metas, informações
classificadasedesclassificadas,solicitaçõesdoeͲSic,auditorias,compraspúblicaseperguntasfrequentes.Além
disso, no site da SF é publicada diariamente uma tabela de execução orçamentária de todos os órgãos da
Prefeitura.


ConselhoMunicipaldePolíticaCulturalͲProjetodeLeinº01Ͳ00248/2015doExecutivo(SMC)
OConselhoMunicipaldeCultraexistedesde1975eatualmenteestáemprocessodereformulaçãopeloprojeto
de lei enviado à Câmara Municipal. Após sua última reestruturação em 2009 o Conselho não chegou a se
estruturar, pois a sua composição pressupunha critérios que inviabilizaram a participação de boa parcela dos
envolvidosnodebatesobreaspolíticaspúblicasdeculturanacidade,sobretudoporrestringiraparticipaçãoa
personalidadesjurídicas–istoé,organizaçõesculturaisdetentorasdeCNPJ.Comaaprovaçãodalei,oconselho
passaráadenominarͲseConselhoMunicipaldePolíticaCultural,sendoórgãodecaráterconsultivo,deliberativo
epropositivoemquestõesreferentesàpolíticaculturalmunicipal.


Garantia de 50% participação mínima de mulheres em conselhos de participação social e controle
social(SMPM)
Com a edição do Decreto 56.021/2015 ficou assegurada a participação mínima de 50% de mulheres em
conselhosdeparticipaçãosocialecontrolesocial.


Marco Regulatório: é o conjunto de instrumentos de planejamento e gestão urbana que serve para definir as diretrizes das políticas
públicase
controlarodesenvolvimentodacidade.
Leideparcelamento,usoeocupaçãodosolo:tambémconhecidacomoleidezoneamento,tratadasregrasdequanto,comoeonde
podemserconstruídasdeterminadasatividadesnoterritóriomunicipal.Éuminstrumentoqueestabeleceparâmetrosobjetivosparao
cumprimentodafunçãosocialdapropriedadecombasenoqueforestabelecidonoPlanoDiretor.

AMeta122foiexecutadaem100%ͲMetaestáEmandamento
combenefíciosàpopulação
META122ͲRevisarosPlanosRegionaisEstratégicos
RelatodaMeta122
Os novos Planos Regionais das Subprefeituras (PRSs). O objetivo é garantir a cidadania, reduzir desigualdades
socioterritoriais e melhorar a qualidade de vida da população, com melhores condições de circulação,
acessibilidade, permanência e uso dos espaços da Cidade. O decreto nº 57.537 que instituiu o PRSs, foi
publicadonoDiárioOficialde17dedezembrode2016.AspropostascontidasnoPRSsforamdefinidasapartir
da análise de dados e indicadores sociais, economicos, territoriais e ambientais, além de planos e ações
setoriais. Participaram da construção das propostas munícipes, membros de conselhos participativos,
representantesdassubprefeiturasedassecretariasmunicipais.
O processo de revisão dos Planos Regionais das Subprefeituras seguiu os parâmetros de participação
democrática estabelecidos pelo PDE, com encontros presenciais e participações pela internet, além de ter
contadocomoapoioinéditodoprogramadeResidênciadaFAUͲUSP,queselecionou32jovensarquitetosdo
paístodoparacontribuíremcomotrabalho.Entreagostode2015enovembrode2016,maisde550técnicosde
secretarias, órgãos e subprefeituras, se reuniram em 49 encontros para fazer o diagnóstico e traçar objetivos
para territórios estratégicos da cidade, denominados Perímetros de Ação. Também em 2016, entre Março e
Junho,moradoresdas32subprefeiturasdacidadepuderamconheceraspropostasdaPrefeituraedebateros
desafiosdarevisãodosPRSsduranteosencontrospreparatóriosparaa7ªConferênciaMunicipalparaaCidade
deSãoPaulo,comaparticipaçãodeaproximadamente10milpessoas.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

ReorganizaçãodoConselhoMunicipaldeSaúdepelarevogaçãododecretonº52.914/2012(SMS)
ComoDecreto53.990de2013,foiestabelecidanovaregulamentaçãoàLeinº12.546,de7dejaneirode1998,
dispondo sobre as competências, a composição, a organização e a forma de funcionamento do Conselho
MunicipaldeSaúde,bemcomosobreaConferênciaMunicipaldeSaúde

Marco Regulatório: é o conjunto de instrumentos de planejamento e gestão urbana que serve para definir as diretrizes das políticas
públicasecontrolarodesenvolvimentodacidade.
PlanoRegionalEstratégico:InstrumentodeplanejamentourbanobaseadonoPlanoDiretorEstratégicocomabrangêncianoterritóriode
cadasubprefeituradoMunicípiodeSãoPaulo.
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