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1. APRESENTAÇÃO 

 

Da divulgação do Programa de Metas 2017/2020 da Gestão de João 

Doria /Bruno Covas, divulgado em http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br, 

consta que 

O Programa de Metas é o instrumento que organiza, 
de forma clara e transparente, as prioridades da 
Prefeitura nos quatro anos de mandato, conforme 
exigido pela Lei Orgânica do Município desde 2008. 
A sua elaboração e publicação, portanto, são 
exigências legais. Nele, as prioridades da 
Administração são traduzidas em metas, projetos, 
ações estratégicas e indicadores para cada órgão 
municipal. 
 

Informa que a elaboração do Programa de Metas 2017-2020 foi 

precedida de 39 Audiências Públicas, sendo cinco audiências temáticas, 32 

regionais e duas audiências gerais, totalizando a presença de 3.782 pessoas e 

23.953 sugestões. 

A construção da versão final do Programa de Metas da Cidade de São 

Paulo 2017-2020 teria envolvido mais de 900 servidores públicos, 85 grupos de 

trabalho, a realização de 50 entrevistas com especialistas em políticas 

públicas, além de um processo participativo, realizado após a publicação da 

versão preliminar, em março de 2017. 

Neste sentido, reflete a menção de que “[...] Mais do que um 

mecanismo de planejamento e gestão, o Programa de Metas é a formalização 

dos compromissos pactuados com os cidadãos nas urnas”. 

Assim sendo, a alteração do Programa de Metas não pode, 

simplesmente, ignorar todo o processo participativo e refletir apenas a vontade 

do Executivo Municipal, sob pena de representar um engodo com os eleitores e 

uma desconsideração das demandas dos munícipes. 
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2. EMBASAMENTO LEGAL 

 

- Lei Orgânica do Município de São Paulo1 (artigos 69-A e 137); 

 

Art. 69-A. O Prefeito, eleito ou reeleito, apresentará 
o Programa de Metas de sua gestão, até noventa 
dias após sua posse, que conterá as prioridades: as 
ações estratégicas, os indicadores e metas 
quantitativas para cada um dos setores da 
Administração Pública Municipal, Subprefeituras e 
Distritos da cidade, observando, no mínimo, as 
diretrizes de sua campanha eleitoral e os objetivos, 
as diretrizes, as ações estratégicas e as demais 
normas da lei do Plano Diretor Estratégico. 
[...] 
§ 2º O Poder Executivo promoverá, dentro de trinta 
dias após o término do prazo a que se refere este 
artigo, o debate público sobre o Programa de Metas 
mediante audiências públicas gerais, temáticas e 
regionais, inclusive nas Subprefeituras. 
[...] 
§ 4º O Prefeito poderá proceder a alterações 
programáticas no Programa de Metas sempre em 
conformidade com a lei do Plano Diretor Estratégico, 
justificando-as por escrito e divulgando-as 
amplamente pelos meios de comunicação previstos 
neste artigo. 
 

- Decreto nº 58.329, de 19 de julho de 2018, que “Institui o Sistema de 

Governança do Programa de Metas 2017- 2020, nos termos do disposto no 

artigo 69-A da Lei Orgânica do Município de São Paulo”2. 

 

Veja que a Lei dispõe que o programa de metas deve refletir as 

diretrizes da campanha eleitoral e mudanças são permitidas desde que tratem 

de alterações programáticas e em conformidade com o Plano Diretor. No 

entanto, como será possível observar abaixo, as alterações são substanciais e 

não apenas ajustes programáticos. Trata-se de um novo Programa, sem 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.leg.br/wp-content/uploads/2018/01/LOMC.pdf>. Acesso em:  

2
 Disponível em: <http://documentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/decretos/D58329.pdf>. Acesso em:  
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guardar relação com o compromisso eleitoral e com a participação social 

promovida anteriormente. 

 

3. CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE METAS ORIGINAL 

2017/2020 

 

Considera-se importante a tabulação e o detalhamento a seguir para 

melhor compreensão das alterações realizadas pela atual Administração, 

consolidadas no Programa de Metas 2019/2010. Resumidamente, os 

resultados obtidos até o final de 2018 são os seguintes: 

 

Quadro 1 – Resumo do cumprimento das Metas 

SITUAÇÃO QUANTIDADE 

Metas finais de 2020 já cumpridas 

(Metas 19, 20, 21, 40, 46 e 53) 

 

6 

Metas para o biênio 2017/2018 cumpridas 

(Metas 4, 7, 10, 13, 16, 24, 31, 38 e 48) 

 

9 

Metas para o biênio 2017/2018 próximas do cumprimento 

(Metas 2, 5, 6, 22, 23, 36 e 43) 

 

7 

Dados não disponíveis ou inconsistentes para análise 

(Metas 9, 26, 34, 37 e 39) 

 

5 

Metas para o biênio 2017/2018 não cumpridas 

(Metas 1, 8, 12, 15, 17, 18, 28, 29, 30, 32, 41, 44, 47, 49 e 
50) 

 

15 

Metas com realização zero 

(Metas 3, 33, 35 e 42) 

 

4 

Metas com índices piores que os valores bases 

(Metas 11, 14, 25, 27, 45, 51 e 52) 

 

7 

Total 53 

Fonte: Liderança do PT 
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Em suma, mesmo desconsiderando aquelas metas que, embora não 

tivessem obtido cumprimento integral no biênio, mas estavam próximas do 

cumprimento, o Executivo Municipal não cumpriu praticamente a metade (26) 

das 53 metas iniciais estabelecidas para os dois primeiros anos da gestão 

(2017/2018).  

Constata-se, inclusive, que quatro metas não tiveram qualquer 

evolução, são elas: 

 META 3: Certificar 75% (630) dos estabelecimentos municipais de 

saúde conforme critérios de qualidade, humanização e segurança do 

paciente (SMS); 

 META 33: Implantar um novo padrão de uso racional da água e 

eficiência energética em 100% dos novos projetos de edificações 

(SMSO); 

 META 35: Valorização do Centro com intervenções urbanísticas 

visando a requalificação e revitalização de espaços livres e passeios 

públicos em 145 mil m² (SMU); 

 META 42: Duplicar os pontos de WiFi Livre (criando mais 120 

pontos) na cidade de São Paulo (SMIT); 

Outras sete metas tiveram seus índices piorados ao final dos dois 

primeiros anos desta Administração, se comparados aos valores bases 

anteriores: 

 META 11: Ampliar em 20% a taxa de atividade física na cidade de 

São Paulo (SEME) 

 META 14: Atingir IDEB de 5,8 nos anos finais do Ensino 

Fundamental (SME) 

 META 25: Reduzir o índice de mortes no trânsito para valor igual ou 

inferior a 6 a cada 100 mil habitantes ao ano até 2020 

 META 27: Aumentar em 7% o uso do transporte público em São 

Paulo até 2020 (SMT) 

 META 45: Aumentar em 20% (R$ 224,58), no período de 2017 a 

2020, o investimento público per capita médio em relação ao período 

de 2013 a 2016 (SMF) 
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 META 51: Duplicar as visualizações (34,5 milhões) do portal da 

Prefeitura Municipal de São Paulo e o número de seguidores nas 

mídias sociais (300 mil) institucionais (SGM) 

 META 52: Reduzir de 90 para 70 dias o tempo médio de 

atendimento dos cinco principais serviços solicitados às Prefeituras 

Regionais, em relação aos últimos quatro anos (SMPR) 

O Relatório de Execução Anual (2018) do Programa de Metas 

2017/2020 demonstra que o Executivo Municipal não foi capaz de levar adiante 

as aplicações de recursos financeiros para o cumprimento das metas 

estabelecidas, o que pode ser constatado pela baixa execução orçamentária no 

primeiro biênio, conforme a seguir: 

 

Quadro 2 – Execução das Metas (Financeira) 

TIPO 
ORÇAMENTO 
2017/2020 (R$) 

ORÇAMENTO 
2017/2018 (R$) 

PERCENTUAL 
DE EXECUÇÃO 

Investimento 10.246.310.000,00 2.640.567.830,90 25,77% 

Custeio 6.293.800.000,00 1.128.627.672,13 17,93% 

TOTAL 16.540.110.000,00 3.769.195.503,03 22,79% 
Fonte: Relatório de Execução Anual (2018) do Programa de Metas 2017/2010

3
 

 

 

4. ALTERAÇÕES PROCESSADAS 

 

O Programa de Metas 2017/2020 original era composto por 53 metas e 

o Programa revisado para 2019/2020 está estruturado em 36 objetivos, 

compostos por 71 metas. Poucas são as metas do Programa original passíveis 

de serem objetivamente relacionadas com as do novo Programa, na medida 

em que foram convertidas, alteradas e/ou incorporadas; além disso, estão 

estruturadas de maneiras diferentes.  

 

4.1 ORÇAMENTO 

 

                                                           
3
 Disponível em: <http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/homeAntiga>. Acesso em: 20. Mar. 2019. 
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O novo orçamento, previsto para os anos de 2019 e 2020, totaliza R$ 

15,366 bilhões, divididos em 36 objetivos, dos quais quatro deles deverão 

consumir a metade (49,92%) deste montante. São eles: 

 Objetivo 1: manter a cidade limpa (R$3,4 bi); 

 Objetivo 4: melhorar a manutenção de logradouros públicos (R$ 1,7 

bi); 

 Objetivo 14: Reduzir a vulnerabilidade da primeira infância (R$ 1 bi); 

 Objetivo 19: Beneficiar a população com unidades habitacionais (R$ 

1,4 bi); 

Ressalte-se que um terço (R$ 5,1 bi) de todo o orçamento previsto para 

o Programa de Metas do próximo biênio está concentrado em dois objetivos 

que, a rigor, está relacionado com serviços de manutenção (zeladoria). 

 

4.2 DAS NOVAS METAS 

 

Preliminarmente, destaca-se que o Executivo Municipal excluiu uma 

das principais metas do Programa anterior, que previa aumento de 20% no 

investimento público per capita médio no quadriênio 2017/2020 (antiga meta 

44), se comparado ao anterior, sob a argumentação de que o novo Programa 

de Metas, como um todo, apresenta um programa de investimento, o que é 

questionável. A seguir será apresentada uma análise crítica das novas metas. 

 

a) METAS 1 e 2: Reduzir em 30% o número de entrada de 

reclamações no SP156 relativas a serviços de limpeza e de solicitações 

do serviço de capinação, respectivamente. Estas duas novas metas têm 

alguma relação com a antiga Meta 52 de reduzir de 90 para 70 dias o tempo 

médio de atendimento dos cinco principais serviços solicitados às Prefeituras 

Regionais, dentre os quais está incluso o serviço de remoção de entulho. 

Ressalta-se que as Metas 1 e 2 tratam de serviço de zeladoria.  A 

antiga Meta 52 era mais objetiva, na medida em que tratava de ação efetiva 

para reduzir o tempo médio de atendimento, ao passo que as novas tratam de 

reduzir registro de reclamações.  
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A antiga Meta 52 também era mais abrangente, pois abarcava 

execução de cinco serviços (tapa buracos, avaliação e serviços em árvores em 

vias públicas, remoção de grandes objetos em via, remoção de veículos 

abandonados em via pública, remoção de entulho em via pública) e as novas, 

envolvem apenas dois serviços (limpeza e capinação), cada qual como uma 

meta, separadamente. 

Perde-se, pois, em qualidade e efetiva execução de serviço, além de 

inflar o número de metas. 

 

b) META 14: Implantar estrutura turística na região central da 

cidade conhecida como Triângulo Histórico. A Administração relaciona esta 

meta à anterior que se referia à redução dos crimes de responsabilidade em 

10% na cidade de São Paulo. As características das metas são diferentes e, 

portanto, a relação feita é imprópria, além da nova meta estar restrita à região 

turística central. 

Relaciona também à antiga Meta 35 – “Valorização do Centro com 

intervenções urbanísticas visando a requalificação e revitalização de espaços 

livres e passeios públicos em 145 mil m²” –, cuja execução até o final de 2018 é 

nula. 

 

c) META 15: Inaugurar a primeira etapa do Parque Minhocão. 

Não há correspondência desta nova meta no Programa original.  

Embora esta meta envolva as iniciativas de elaborar o projeto do 

Parque Minhocão, lançar edital/editais do Parque Minhocão e, efetivamente, 

inaugurar o Parque Minhocão - Primeira Etapa, não tem objetividade. 

Não há qualquer informação ou detalhamento sobre o projeto do que 

seria ou no que consiste a “primeira etapa” do Parque Minhocão a ser 

inaugurado. 

 

d) META 25: Criar duas mil vagas em Repúblicas. A avaliação da 

Administração de que há salto qualitativo na conversão e alteração do escopo 

da meta anterior é muito questionável. Observamos que a meta anterior (Meta 

9) era “Assegurar o acolhimento para, no mínimo, 90% da população em 
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situação de rua” e a atual é a criação de duas mil vagas em repúblicas, o que 

não assegura que aquele percentual de acolhimento seja atingido, mesmo com 

a criação de duas mil vagas. 

e) METAS 27 e 49: (Meta 27) Atender, conforme padrão, a 80% 

do total das crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade nos 10 

distritos mais vulneráveis e (Meta 49) Entregar 2 UBSs. A revisão 

programática feita pela Administração relaciona estas duas metas à Meta 1 do 

Programa anterior que previa “Aumentar a cobertura da atenção primária à 

saúde para 70% na cidade” 

A nova Meta 27 tem abrangência restrita, ou seja, está limitada à faixa 

etária definida, à situação de vulnerabilidade e, ainda, a determinados distritos 

da cidade, enquanto a Meta 49 pressupõe a entrega das UBSs.  

Assim, entendemos que a abrangência e a efetividade na prestação 

dos serviços de saúde à população em geral eram muito maiores com a meta 

anterior. 

 

f) META 37: Beneficiar 10.000 famílias com obras de 

urbanização em assentamentos precários. A meta anterior (Meta 31) era 

beneficiar 27.500 famílias. Considerando que nos anos de 2017/2018 foram 

beneficiadas 5.356 famílias, a nova meta representa exclusão de 12.144 

famílias, se comparada à anterior. 

 

g) META 45: Entregar 12 CEUs. A meta anterior (Meta 17) de 

transformar todos os 46 CEUs em polos de inovação em tecnologias 

educacionais e práticas pedagógicas foi abandonada. Não é razoável aceitar 

que esta meta tenha sido incorporada pela nova meta de entregar 12 CEUS, 

pois são objetivos distintos. 

 

h) META 48: Construir e equipar 12 UPAs. A análise da revisão 

programática realizada pelo Executivo Municipal em 2019 indica que esta meta 

vem “alterar o escopo e converter” a meta anterior de “Certificar 75% (630) dos 

estabelecimentos municipais de saúde conforme critérios de qualidade, 

humanização e segurança do paciente”.  
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Consideramos que a alteração é imprópria e que a meta anterior fora 

abandonada, na medida em que esta assegurava qualidade, humanização e 

segurança do paciente em 630 estabelecimentos de saúde do município e a 

atual, apenas prevê construir e equipar 12 UPAs. 

Na descrição de revisão programática a referenciação que se faz é em 

relação à reforma e reequipamento de 350 unidades de saúde, o que não 

altera a conclusão de que a meta anterior era de melhor qualidade e de que 

fora abandonada, em prejuízo da população. 

Embora não tenha a mesma métrica de medição, a nova Meta 48 tem 

relação com a antiga Meta 2 – “Reduzir em 5% (7 óbitos prematuros em cem 

mil residentes) a taxa de mortalidade precoce por Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis selecionadas, contribuindo para o aumento da expectativa de 

vida saudável”. 

 

i) META 64: Implantar 10 projetos do Programa Municipal de 

Desestatização. A meta anterior (Meta 44) de viabilizar R$ 5 bi com os 

projetos de privatizações foi convertida na meta de implantar 10 projetos, sem 

compromisso com os impactos financeiros ao município. 

Segundo a revisão programática feita pelo Executivo Municipal esta 

nova meta, também contempla parcialmente a antiga Meta 47 que previa 

“Aumentar em 10% (US$ 1,17 bilhão) o valor acumulado de Investimento 

Estrangeiro Direto em relação aos últimos quatro anos”.  

Estas conversões e alterações no escopo, embora mantenha o vínculo 

temático, refletem adequações que foram feitas em razão da dificuldade de 

viabilizar o cumprimento das Metas 44 e 47 do Programa original. 

 

j) META 66: Implantar sete novas unidades municipais de 

atendimento presencial com padrão Poupatempo 

A meta anterior (Meta 41) era “Implantar o Padrão Poupatempo em 

todas as 32 regionais” em quatro anos sendo que, até o final de 2018, apenas 

na regional de São Miguel Paulista havia ocorrida a implantação planejada. 

Assim, a meta atual corresponde a apenas um quarto da anterior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa de Metas original para o quadriênio 2017/2020, que 

deveria refletir as diretrizes da campanha eleitoral, tiveram baixo índice de 

cumprimento no primeiro biênio e pouca transparência na divulgação dos 

resultados divulgados, decorrentes da defasagem na atualização dos dados. 

Também no aspecto financeiro/orçamentário, o Executivo Municipal foi 

incapaz de levar adiante o cumprimento das metas estabelecidas, acumulando 

índice inferior a 23% de execução. 

O Executivo promoveu alteração no Programa de Metas para o biênio 

2019/2010, porém as alterações são substanciais e não apenas ajustes 

programáticos, como previsto na lei. Trata-se de um novo Programa, sem 

guardar relação com o compromisso eleitoral e com a participação social 

promovida anteriormente. 

Poucas são as metas do Programa original, passíveis de serem 

objetivamente relacionadas com as do novo Programa, na medida em que 

foram convertidas, alteradas e/ou incorporadas e estão estruturadas de 

maneiras diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


