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    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO 

ANEXO - INDICADORES DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE 

PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2018-2021 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 foram definidos os problemas 

mais críticos do município de Osasco e as propostas de enfrentamento. Como método 

de mensurar os impactos das iniciativas da Prefeitura Municipal de Osasco na 

resolução ou mitigação desses problemas foram estabelecidos indicadores 

correspondentes a Objetivos Estratégicos, representando um conjunto de prioridades 

estratégicas correlacionadas, e a Programas de Governo, com potencial de 

compreender os resultados concretos das ações da atual gestão. Desta maneira, 

tornou-se possível a priorização de ações estratégicas e eficientes, alinhadas com as 

necessidades do município. Ademais, estes indicadores permitem a fixação de metas 

concretas, cuja execução possa ser monitorada, e eventualmente revista.  

 

Os Objetivos Estratégicos do PPA 2018-2021 são a concretização de uma 

visão a respeito de um futuro pretendido para a cidade, que foi imaginado a partir de 

consultas públicas com a população e reuniões com os servidores públicos da 

prefeitura. Uma vez elaborada esta visão de futuro, realizou-se um trabalho de 

identificação e análise dos principais problemas do município. Foram apontados 84 

destes problemas na cidade, separados em onze diferentes Eixos Temáticos, que 

estão listados a seguir: 

 

1 - Saúde 

2 - Educação 

3 - Segurança e Ordem Urbana 

4 - Mobilidade Urbana e Transportes 

5 - Zeladoria e Infraestrutura Urbana 

6 - Modernização da Gestão, 

Transparência e Democracia 

7 - Esporte, Lazer e Cultura 

8 - Habitação 

9 - Desenvolvimento Urbano, 

Econômico, Social e Trabalho 

10 - Meio Ambiente e Sustentabilidade 

11 - Assistência e Inclusão Social, 

Direitos Humanos e Igualdade Racial 

e de Gêneros 
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A partir da identificação destas questões, as equipes das diferentes secretarias 

da Prefeitura do Município de Osasco trabalharam na construção de estratégias para 

enfrentá-las, e assim, chegar aos Objetivos Estratégicos. De maneira sucinta, é 

possível visualizar na página a seguir o Mapa Estratégico de Osasco, estruturado pelo 

conjunto de objetivos agrupados por eixos, além das macrodiretrizes e dos atributos 

de valor que devem inspirar e orientar todos os envolvidos na execução do PPA 2018-

2021.  
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Por sua vez, os Programas de Governo são a concretização do planejamento 

estratégico em uma classificação institucional, funcional e programática de 

distribuição dos recursos municipais. Foram definidos 37 programas orçamentários 

distintos, que em conjunto agregam 144 ações de governo. Alguns Programas de 

Governo se adequaram a mais de um eixo de ação, atingindo mais de uma secretaria 

na maior parte dos casos. Os indicadores de programa pactuados são a maneira de 

visualizar os resultados concretos das ações definidas e de monitorar as metas, como 

apresentado na seção 4 deste anexo.  

A seguir, são apresentados o acompanhamento dos indicadores dos Objetivos 

Estratégicos e de Programas de Governo. 
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2. VISÃO GERAL DOS RESULTADOS  

 

No PPA - Plano Plurianual 2018-2021 foram planejados um total de 114 

indicadores, distribuídos pelos Eixos Temáticos, que buscam mensurar os resultados 

das ações previstas nos Objetivos Estratégicos e Programas de Governo1. 

Considerando os dois primeiros anos de execução deste PPA (2018 e 2019), 

o percentual geral de atingimento ou superação de metas se situa em torno de 40% 

e entre 17% e 26% dos indicadores estão em revisão conceitual ou metodológica ou 

não apresentaram informações disponíveis para seu acompanhamento nestes dois 

anos, como demonstrado no Gráfico 1:  

 
Fonte: SEPLAG/PMO - Secretaria de Planejamento e Gestão, Prefeitura de Osasco, 2020. Nota: calculado com 
base no total de 114 indicadores de monitoramento do PPA 2018-2021.  

                                                
1 Em razão da intersetorialidade de determinados objetivos e ações, alguns indicadores são 
considerados em mais de um Eixo Temático, bem como em diferentes Objetivos Estratégicos e 
Programas de Governo.  
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Gráfico 1: PPA - Plano Plurianual 2018-2021 Osasco
Visão geral sobre indicadores e metas
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Analisando os indicadores pelos Eixos Estratégicos observa-se no Gráfico 2 

que Segurança e Ordem Urbana, Educação, Saúde e Modernização da Gestão, 

Transparência e Democracia são os eixos com maior proporção de atingimento de 

metas planejadas no PPA considerando em conjunto o período 2018-2019. 

Importante observar que baixos percentuais de atingimento de metas não significam 

necessariamente que os resultados esperados não foram alcançados, pois há 

diversos indicadores que estão sendo revistos ou para os quais não há informação 

disponível para avaliar se as metas correspondentes foram de fato realizadas ou não.  

 

 
Fonte: SEPLAG/PMO - Secretaria de Planejamento e Gestão, Prefeitura de Osasco, 2020. Nota: calculado com 
base na quantidade de indicadores de monitoramento do PPA 2018-2021 em cada Eixo Estratégico. 
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6 - Modernização da Gestão, Transparência
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7 - Esporte, Lazer e Cultura

9 - Desenvolvimento Urbano, Econômico,
Social e Trabalho

11 - Assistência e Inclusão Social, Direitos
Humanos e Igualdade Racial e de Gêneros

10 - Meio Ambiente e Sustentabilidade
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4 - Mobilidade Urbana e Transportes

5 - Zeladoria e Infraestrutura Urbana

Gráfico 2: PPA - Plano Plurianual 2018-2021 Osasco
Atingimento de metas por Eixo Estratégico

2018
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A falta ou inadequação de informações que possibilitam o monitoramento e 

avaliação dos objetivos e metas estratégicas e de governo ocorrem por diversas 

razões: ausência de dados atualizados sob responsabilidade de instituições oficiais 

como os ministérios federais, secretarias de Governo do Estado ou o Ministério 

Público Federal; dificuldade na gestão de informações e registros administrativos por 

parte das secretarias e órgãos municipais; indicadores que dependem da realização 

de pesquisas primárias que ainda não foram executadas; indicadores com problemas 

metodológicos em sua concepção que dificultam ou não permitem a sua construção 

e operacionalização efetiva.  

Reconhece-se que este é por si só um desafio na execução do atual PPA e as 

equipes técnicas da Prefeitura Municipal de Osasco vêm buscando resolver estas 

dificuldades com o objetivo de assegurar um monitoramento apropriado, eficaz e 

transparente do Plano Plurianual. Além disso, a atual gestão vem investindo em ações 

e ferramentas de transparência governamental como o Visão 360 Osasco 

(http://www.visao360.osasco.sp.gov.br) e o Participa Osasco 

(http://www.participa.osasco.sp.gov.br) como estratégia de mitigação desta 

dificuldade, em linguagens mais simples, objetivas e fáceis para acesso e 

entendimento de todas as pessoas. 

De todo modo, apresenta-se nas páginas seguintes os indicadores que 

permitem acompanhar os resultados das ações realizadas pela Prefeitura de Osasco 

com o objetivo de alcançar os objetivos estratégicos e implementar os programas de 

governo planejados no PPA 2018-2021. 

  

http://www.visao360.osasco.sp.gov.br/
http://www.participa.osasco.sp.gov.br/
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3. INDICADORES DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

EIXO 1 - SAÚDE 

 

Objetivo Estratégico: Fortalecer a atenção básica como ordenadora do sistema, 

priorizando as populações vulneráveis. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Percentual de 
nascidos vivos de 

mães com 7 
consultas e mais 

de pré-natal 

78 58 % 60,0 65,0 70,0 78,0 66,55 66,89 
TABNET 
SES-SP 

Cobertura de 
acompanhamento 

das 
condicionalidades 

de saúde do 
Programa Bolsa 

Família 

75,0 30,8 % 73,0 73,0 74,0 75,0 75,14 85,89 
TABNET 
SES-SP 

Cobertura pela 
Atenção Básica 

65,0 48,0 % 50,0 55,0 60,0 65,0 57,08 57,08(1) 
TABNET 
SES-SP 

Notas: TABNET: Sistema de Informações em Saúde; SES-SP: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. (1) Valor ainda 
não disponível no TABNET SES-SP. (1) Dado oficial referente a 2019 ainda não disponível mas equivale ao valor de 2018. 

 

A evolução dos indicadores referentes ao objetivo apontam o pleno 

desenvolvimento da atenção básica na saúde de Osasco. O percentual de nascidos 

vivos de mães com sete consultas e mais de pré-natal se situa em torno de 67%, 

acima das metas planejadas para os dois últimos anos. Já a “Cobertura de 

acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família” 

demonstra que o número de famílias acompanhadas em 2018 e 2019 foi bastante 

acima da meta estabelecida, ultrapassando também o índice futuro planejado. Por 

sua vez, o indicador “Cobertura pela atenção básica” também superou a meta de 2018 

em sete pontos percentuais. 

 

  



8 

    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO 

Objetivo Estratégico: Melhorar a gestão do trabalho e valorização dos servidores. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Percentual de 
servidores 

participantes nas 
ações de 
educação 

permanente na 
rede de atenção 
à saúde sobre o 

total de 
servidores 

27,0 7,0 % 12,0 17,0 22,0 27,0 16,6 
N/D 
(Não 

disponível) 

Registros 
NEPS 

SS/PMO 

Percentual de 
equipamentos 
com adesão 

plena ao 
prontuário 
eletrônico 

100 78,4 % 84,3 96,1 100 100 78,4 78,4(1) 

Registros 
SS/PMO 

MS 
CNES 

Notas: NEPS SS/PMO: Núcleo de Educação Permanente em Saúde, Secretaria de Saúde, Prefeitura do Município de Osasco; 
MS CNES: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. (1) Dado oficial referente a 2019 ainda não 
disponível mas equivale ao valor de 2018. 

 

No objetivo de modernização e valorização do trabalho dos servidores da 

saúde, observamos o desenvolvimento nas capacitações permanentes, que de um 

índice recente de 7% dos funcionários, abrangeu 16,6% em 2018, ultrapassando a 

meta planejada para o ano. Entretanto, a proporção de equipamentos municipais de 

saúde com adesão plena ao prontuário eletrônico permaneceu estagnada nos últimos 

anos. 
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EIXO 2 - EDUCAÇÃO  

 

Objetivo Estratégico: Ampliar e melhorar o atendimento escolar na educação 

infantil. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Percentual de 
crianças de 0 a 3 
anos que estão 
matriculadas em 

creches 

50,0 36,6 % 40,0 45,0 50,0 50,0 31,9 34,5 

Registros 
SED/PMO e 
Estimativas 

Populacionais 
SEADE e 

IBGE 

Percentual de 
creches e pré-

escolas da rede 
pública ou 

conveniada que 
realizaram 

autoavaliação 
com a 

comunidade 
escolar segundo 
parâmetros do 

MEC 

100 0 % 50,0 70,0 90,0 100 100 100 
Registros 
SED/PMO 

Notas: SEDPMO: Secretaria de Educação, Prefeitura do Município de Osasco; SEADE Fundação Sistema Estadual de Análise 
de Dados; IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

Os indicadores referentes ao objetivo de ampliar e melhorar o atendimento 

escolar na educação infantil na rede municipal apontam o desenvolvimento e a 

atenção que o eixo está recebendo. Os projetos de ampliação e reformas de creches 

estão em execução em todas as regiões da cidade e entre 2018 e 2020, dez novas 

creches convencionais foram construídas e estão em funcionamento, outras quatro 

creches foram reformadas e/ou ampliadas e a Prefeitura de Osasco também 

implantou em 2020 o “Mundo da Criança - FITO Zona Sul”, um grande equipamento 

de educação infantil com capacidade de atendimento de 450 crianças2. Entre 2018 e 

2019 já foi possível observar uma evolução do percentual de crianças do município 

ocupando as vagas, entretanto, um pouco abaixo da meta planejada. Por outro lado, 

o “Percentual de creches e pré-escolas da rede pública ou conveniada que realizaram 

autoavaliação com a comunidade escolar segundo parâmetros do MEC” dobrou a 

                                                
2 Conforme informações disponíveis na plataforma “Visão 360 Osasco” que tem como objetivo  
promover a transparência das ações da Prefeitura de Osasco e está disponível na internet no 
endereço: <http://www.visao360.osasco.sp.gov.br/>. 

http://www.visao360.osasco.sp.gov.br/
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meta anual, abrangendo 100% da rede, alcançando no primeiro ano do PPA a meta 

final estabelecida para o período. 

 

Objetivo Estratégico: Promover a reestruturação pedagógica da rede municipal de 

ensino, respeitando a diversidade da população. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 
antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Percentual de 
escolas que 

atingem as metas 
individuais do 

IDEB (Índice de 
Desenvolvimento 

da Educação 
Básica) 

100 64,3 % 70,0 80,0 80,0 100% 59,6 42,1 MEC INEP 

Percentual de 
escolas da rede 

pública ou 
conveniada que 

realizaram 
assembleia ampla 

com a 
comunidade 
escolar para 

aprovação do 
plano político 
pedagógico 

100 0,0 % 100 100 100 100 100 100 
Registros 
SED/PMO 

Percentual de 
professores 

capacitados para 
atendimento de 
PCDs (Pessoas 

com Deficiências) 

12,5 3,5 % 5,0 8,0 10,0 12,5 2,1 17,4 
Registros 
SED/PMO 

Notas: MEC INEP: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais; SEDPMO: Secretaria de 
Educação, Prefeitura do Município de Osasco 

 

A participação da comunidade na aprovação do plano político pedagógico 

alcançou a meta esperada em 2018 e 2019, abrangendo toda a rede municipal de 

ensino, viabilizando a representação da pluralidade de vozes da população 

osasquense. A atenção com a diversidade e a inclusão na educação municipal 

também vem sendo reforçada, tendo em vista que em 2019 cerca de 17% dos 

professores da rede municipal foram capacitados para atendimento de pessoas com 

deficiências, um aumento expressivo em relação ao indicador inicial e que supera a 

meta planejada para esta ação. No entanto, embora Osasco tenha obtido em 2019 

sua melhor avaliação no IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(conforme será detalhado a seguir), apenas cerca de metade das escolas vêm 
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alcançando suas metas individuais de desempenho nesta avaliação, o que 

recomenda ações para reduzir a desigualdade nos processos de ensino-

aprendizagem entre as escolas municipais. 

 

EIXO 3 - SEGURANÇA E ORDEM URBANA 

 

Objetivo Estratégico: Promover a segurança voltada à cidadania, estimulando 

políticas públicas articuladas a partir das áreas de maior vulnerabilidade. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Número de 
participantes 
em cursos de 

capacitação em 
Segurança 

Cidadã 

250 56 Participantes 100 150 200 250 456 533 

Registros 
SECONTRU/PMO, 

Rede EaD-MJ 
SENASP; Centro 
de Formação em 

Segurança Urbana 

Número de 
rondas 

realizadas 
11.886 5.732 Rondas 6.878 8.254 9.905 11.886 19.566 41.195 

Registros 
SECONTRUPMO 

Taxa de roubos 
por 1.000 
habitantes 

12,2 13,3 
‰ (por mil 
habitantes) 

13,0 12,8 12,5 12,2 11,0 11,0 SSP/SP 

Notas: SECONTRUPMO: Secretaria de Segurança e Controle Urbano, Prefeitura do Município de Osasco; MJ SENASP: 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, Secretaria Nacional de Segurança Pública; SSP/SP: Secretaria da Segurança Pública 
do Estado de São Paulo. 

 

Um amplo conjunto de projetos e ações voltadas para a segurança pública 

foram implantados em Osasco na atual gestão, o que demonstra a prioridade das 

políticas municipais deste eixo. Como exemplos de projetos e ações desenvolvidas 

podemos destacar o reforço do efetivo com a criação da Ronda Municipal e a 

contratação de mais de 400 novos guardas civis; a aquisição de novas viaturas, 

motocicletas e armamentos para a Guarda Civil Municipal; o reajuste na Gratificação 

de Remuneração por Trabalho Policial (RTP) dos agentes da GCM; a implantação do 

COI - Centro de Operações Integradas que faz o monitoramento 24h de 268 vias da 

cidade. Os indicadores “Número de rondas realizadas” e “Taxa de roubos por 1.000 

habitantes” refletem os resultados destas ações, com o expressivo aumento das 

ações de patrulhamento e a redução e manutenção das ocorrências deste tipo de 

crime abaixo da meta planejada para o fim de 2021. A implantação da Escola de 

Formação e Ensino da Guarda Civil Municipal levou ao aumento significativo do 
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”Número de participantes em cursos de capacitação em Segurança Cidadã” que 

foram muito além dos índices observados em 2017 ou antes e ultrapassaram as 

metas estabelecidas para 2018 e 2019.  

 

Objetivo Estratégico: Proteger a vida e patrimônio das pessoas, prevenindo a 

ocupação irregular em áreas de risco, de maneira articulada e intersetorial. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 
antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Em elaboração N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

 

Ainda em construção pelas Secretarias de Planejamento e Gestão, Segurança 

e Controle Urbano e Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, este indicador tem 

como objetivo mensurar o impacto das iniciativas do Eixo 3 - Segurança e Ordem 

Urbana no que diz respeito ao desenvolvimento urbano e à proteção da vida e do 

patrimônio, por meio de ações relacionadas à prevenção da ocupação irregular em 

áreas de risco na cidade.  De todo modo a Coordenadoria de Defesa Civil da 

Prefeitura de Osasco vem regularmente realizando atividades de prevenção e 

mitigação de riscos em ocupações de áreas livres, públicas e irregulares na cidade. 

Em 2018 foram realizadas 205 ações como vistorias e monitoramentos e em 2019 um 

total de 267 ações ocorreram. Além disso, há em execução pela prefeitura 31 projetos 

de contenção de riscos na cidade, dentro do Programa PAC-II, que visam responder 

aos desafios colocados por cerca de 49 áreas classificadas pela Defesa Civil 

municipal como de risco alto (R3) e muito alto (R4) em Osasco. 
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EIXO 4 - MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES 

  

Objetivo Estratégico: Otimizar o sistema de transporte coletivo. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 
antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Média da 
avaliação da 

qualidade geral 
do sistema da 

transporte 
coletivo 

municipal feita 
pelos usuários 

6,25 5,18 
Nota em 

escala 0-10 
5,5 5,75 6,0 6,25 N/D N/D 

Pesquisas 
SEPLAG 

SETRAN/PMO 
CMTO 

Notas: SEPLAG: Secretaria de Planejamento e Gestão, Prefeitura do Município de Osasco; SETRAN: Secretaria de Transporte 
e Mobilidade Urbana, Prefeitura do Município de Osasco. CMTO: Companhia Municipal de Transportes de Osasco. 

 

A atual gestão municipal vem desenvolvendo projetos e ações que têm como 

objetivo ampliar, aprimorar e otimizar o sistema de transporte coletivo em Osasco, 

como a renovação da frota de ônibus (45 novos ônibus em circulação, com ar 

condicionado, conexões wi-fi e USB) e o desenvolvimento da integração tarifária-

temporal por meio do Bilhete Único Municipal, que torna o transporte coletivo mais 

econômico dentro da cidade. Entretanto, o indicador que mensura este objetivo ainda 

não está disponível. 

 

Objetivo Estratégico: Ampliar e melhorar o desempenho operacional do sistema 

viário existente, considerando Pedestres, Ciclistas, Transporte Motorizado e de 

Carga. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 
antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Óbitos por 
acidentes de 

trânsito em vias 
municipais, por 
mil habitantes 

0,050 0,076 
‰ (por mil 
habitantes) 

0,065 0,057 0,055 0,050 0,044 0,034 

Painel de 
Resultados, 
Movimento 
Paulista de 
Segurança 
no Trânsito 

SSP/SP 

Média de trânsito 
em dias úteis às 

18h 
33 36,6 Km 35 34 33,5 33 N/D N/D Maplink 

Notas: SSP/SP: Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. 
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A efetividade de ações que visam aumentar a segurança na mobilidade urbana 

em Osasco se refletem nos resultados dos indicadores. A taxa de óbitos por acidentes 

de trânsito em vias municipais foi reduzida para 0,044 já em 2018 e em 2019 caiu 

para 0,034, valores abaixo da situação inicial observada em 2017 e das metas 

planejadas para o período 2018-2021. Os dados em relação à média de trânsito no 

horário de pico da noite ainda estão indisponíveis por se tratar de uma informação 

proprietária, que não se encontra mais disponível publicamente. 

 

EIXO 5 - ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA 

 

Objetivo Estratégico: Melhorar a qualidade de vida da população por meio de uma 

política integrada de infraestrutura urbana, com foco no combate às enchentes, coleta 

e destinação adequada dos resíduos sólidos para todos os domicílios. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 
antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Taxa de 
cobertura do 

serviço de coleta 
seletiva porta-a-
porta em relação 

à população 
urbana do 
município 

100 28,78 % 40,0 68,0 88,0 100 28,7 28,7(1) 
Registros da 
SSO/PMO 

Peso total do 
material vendido 
em relação ao 
peso total do 
material que 

chegou a 
cooperativa 

0,85 0,75 
Proporção 
(toneladas) 

0,8 0,82 0,85 0,85 0,62 0,62 
Registros da 
SSO/PMO 

Percentual de 
solicitações 

relacionadas à 
boca de lobo 
respondidas 

dentro do prazo 

90,0 53,64 % 65,0 75,0 85,0 90,0 31,0 39,5 
Relatórios da 
Central 156 

Osasco 

Notas: SSO/PMO: Secretaria de Serviços e Obras, Prefeitura do Município de Osasco. (1) Dado oficial referente a 2019 ainda 
não disponível mas equivale ao valor de 2018. 
 

 

A Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em relação à 

população urbana do município se manteve em cerca de 29% em 2018, abaixo das 

metas previstas para estes anos. 
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No entanto, a atual gestão vem investindo na coleta e destinação adequada 

dos resíduos sólidos gerados em Osasco, por meio de ações do Programa Osasco 

Recicla que atualmente realiza a coleta seletiva de cerca de 100 toneladas mensais 

de materiais potencialmente recicláveis. Uma ação importante deste programa foi a 

construção da Central de Triagem de Resíduos Recicláveis da Cooperativa 

"Cooperareis" que processa por mês cerca de duas toneladas de resíduos sólidos.  

Por sua vez, o número de solicitações relacionadas às “bocas de lobo” 

respondidas dentro do prazo registrou melhoria nos últimos anos, mas não conseguiu 

atingir as metas estabelecidas, com apenas 31% dessas solicitações atendidas em 

2018 e 39,5% em 2019. 

 

Objetivo Estratégico: Implementar planos e projetos integrados voltados à 

modernização e manutenção continuada das vias, dos espaços públicos e dos 

próprios municipais. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 
antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Percentual de 
solicitações de 

tapa buraco 
respondidas 

dentro do prazo 

90,0 44,7 % 65,0 75,0 85,0 90,0 40,0 48,6 
Relatórios da 
Central 156 

Osasco 

Percentual de 
próprios com 

manutenção em 
dia 

80,0 0,0 % 30,0 50,0 60,0 80,0 30,0 N/D 
Registros da 

SSO 

Percentual de 
luminárias 

públicas de tipo 
LED 

90,0 7,0 % 21,0 44,0 88,0 90,0 12,0 14,7 
Registros da 

SSO 

Notas: SSO/PMO: Secretaria de Serviços e Obras, Prefeitura do Município de Osasco. 

 

 

A proporção de solicitações de tapa buraco atendidas dentro do prazo também 

registrou avanço entre 2018 e 2019 mas permaneceu abaixo da meta estabelecida 

para o período. O percentual de próprios com manutenção em dia foi de 30% em 

2018, atingindo a meta estabelecida para o ano.  

A modernização da iluminação pública na cidade é uma ação prioritária da 

atual gestão e vem sendo realizada por meio do Programa Cidade Iluminada, com a 

substituição dos pontos de iluminação convencional por luminárias de LED, que são 
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muito mais eficazes e eficientes. Embora este indicador apresente resultados abaixo 

do planejado em 2017, do total de cerca de 35 mil pontos de iluminação em Osasco, 

12% já haviam sido convertidos para luminárias tipo LED em 2018, em 2019 este 

número já se aproximava de 15%. No segundo semestre de 2020 o Programa Cidade 

Iluminada entrou em sua segunda etapa e mais de 2.300 luminárias LED já foram 

instaladas nos últimos meses. 

 

 

EIXO 6 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DEMOCRACIA 

Este eixo engloba temas transversais que estão intrinsecamente ligados aos 

outros eixos e é constituído por ações para melhoria dos próprios meios de gestão e 

consequentemente da capacidade da administração municipal em atingir os objetivos 

estabelecidos nos demais eixos. Além disso compreende o alcance de uma gestão 

moderna, transparente e democrática como objetivos que configuram uma finalidade 

em si mesma. 

 

Objetivo Estratégico: Aumentar a eficiência da administração por meio da 

modernização e valorização das pessoas, aprimoramento tecnológico, de sistemas e 

dos processos de trabalho. 

Dentro deste objetivo pretende-se, de forma geral, promover a revisão das 

políticas de capacitação e desenvolvimento de pessoal e da estrutura de carreiras e 

vencimentos dos servidores; revisão e modernização dos processos de trabalho e 

modernização da estrutura organizacional e do parque tecnológico da Prefeitura de 

Osasco. 

Como resultados de alguns projetos e ações deste eixo pode-se observar a 

implantação do controle biométrico de frequência para todos os servidores 

municipais, com 303 marcadores biométricos de frequência/ponto implantados nos 

prédios municipais, utilizados pelos cerca de 16 mil servidores da prefeitura.  
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Também a universalização da conectividade, que consiste na implantação de 

link de dados garantindo o fornecimento de internet a todos os equipamentos públicos 

municipais, a implantação de wi-fi em todos os prédios da prefeitura para utilização 

por servidores e cidadãos e o fornecimento de internet social em praças e outros 

espaços públicos para que os cidadãos possam acessar a internet sem custos. Este 

projeto se encontra em implementação, com cerca de 80% da execução prevista e 

com expectativa de conclusão ainda em 2020.  

Já o Programa Osasco Sem Papel promoverá o mapeamento e redesenho de 

todos os fluxos existentes de processos administrativos e documentos oficias, 

regulamentação de prazos e procedimentos de cada um destes fluxos, a implantação 

e migração de sistemas, aumentando a eficiência, a economicidade e a transparência 

pública para toda a municipalidade e para o cidadão. Este programa está em 

implementação com sua conclusão planejada para 2021.  

 

Objetivo Estratégico: Atuar de forma coordenada, transparente e que valorize a 

matricialidade dos programas e das ações planejadas. 

A ações dentro deste objetivo buscam: fortalecer os meios de participação 

social nas políticas públicas promovendo a transparência da gestão, dados e 

informações de forma integrada; fortalecer a coordenação dos programas e projetos, 

promovendo a matricialidade e o monitoramento das ações estratégicas, para o 

planejamento integrado das ações de governo de modo a mitigar problemas de 

desenvolvimento e implantação. 

Exemplo de ação alinhada a este objetivo estratégico é a plataforma Participa 

Osasco (http://www.participa.osasco.sp.gov.br), uma ferramenta de consulta pública 

online em operação desde abril de 2019 na qual é possível acessar diferentes 

consultas sobre diversos temas relacionados ao município, contribuindo assim para 

aumentar a transparência e a participação social nos processos decisórios da nossa 

cidade. Desde seu lançamento, o Participa Osasco já teve mais de 44 mil 

visualizações de páginas. 

http://www.participa.osasco.sp.gov.br/
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Também se relaciona a este objetivo estratégico a plataforma Visão 360 

Osasco, disponível na internet (http://www.visao360.osasco.sp.gov.br) e em 

aplicativo para smartphones, que tem como objetivo promover a transparência das 

ações da prefeitura, apresentando as metas nas diversas áreas de governo, 

mostrando de forma integrada os projetos estratégicos para que os cidadãos 

conheçam os processos/etapas de sua implementação e seu percentual de 

atingimento. Desde que foi ao ar em fevereiro de 2019, o Visão 360 já suas páginas 

visualizadas cerca de 93 mil vezes. 

 

  

http://www.visao360.osasco.sp.gov.br/
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EIXO 7 - ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 

Objetivo Estratégico: Consolidar e garantir, institucionalmente, práticas esportivas, 

culturais e de lazer de forma democrática, acessível e permanente visando a 

transformação social. 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Número de 
ações 

sistemáticas/ano 
322 363 Ações/ano 333 343 353 363 N/D N/D 

Registros 
SC/PMO 

Percentual de 
entrevistados 

que afirmam que 
precisaram sair 
da cidade para 
realizar alguma 

atividade cultural 
ou de lazer 

N/D N/D % N/D N/D N/D N/D N/D N/D 
Pesquisas SC 
SEPLAG/PMO 

(a realizar) 

Número de 
eventos 

realizados no 
segmento do 

esporte 
participativo 

21 15 Eventos/ano 17 19 20 21 33 N/D 
Registros 

SEREL/PMO 

Número de 
ações 

sistemáticas 
realizadas no 
segmento do 

esporte 
participativo 

500 412 Ações/ano 442 462 482 500 171 258 
Registros 

SEREL/PMO 

Número de 
modalidades de 
alto rendimento 
desenvolvidas 

32 29 Modalidades 29 30 31 32 30 38 
Registros 

SEREL/PMO 

Proporção de 
bairros atendidos 

por atividades 
esportivas sobre 
o total de bairros 

habitados 

56/56 
(100%) 

48/56 
(85,7%) 

Proporção de 
bairros 

(ou % de 
bairros) 

48/56 
(85,7%) 

52/56 
(92,8%) 

54/56 
(96,4%) 

56/56 
(100%) 

43/56 
(76,7%) 

56/56 
(100%) 

Registros 
SEREL/PMO 

Notas: SC/PMO: Secretaria de Cultura, Prefeitura do Município de Osasco. SEREL/PMO: Secretaria de Esporte, Recreação e 
Lazer, Prefeitura do Município de Osasco. 

 

 

No segmento de esportes participativos foram desenvolvidas 171 ações 

sistemáticas em 2018 e outras 258 em 2019, indicando um resultado significativo, 

mas abaixo das metas planejadas. O número de modalidades de alto rendimento 

desenvolvidas nos equipamentos municipais vem superando as metas definidas. Em 

2018 apenas 43% dos bairros habitados de Osasco receberam atividades esportivas 

e de lazer, mas em 2019 a prefeitura avançou neste objetivo, realizando atividades 
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esportivas em todos os bairros da cidade, de modo a ampliar o acesso a esta política 

municipal.  

 

Objetivo Estratégico: Promover a ressignificação e apropriação dos espaços pela 

população, por meio do diálogo, do pertencimento e da participação nas políticas de 

cultura, esporte e lazer, enquanto dimensão estratégica, econômica e social de 

Osasco. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Número de 
atletas que 

recebem bolsa 
para prática 

esportiva 

594 194 Atletas 294 394 494 594 133 141 
Registros 

SEREL/PMO 

Notas: SEREL/PMO: Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, Prefeitura do Município de Osasco. 

 

 

O número de atletas beneficiados com bolsas para a prática esportiva se 

mantém menor que o índice de referência de 2017 e bastante abaixo da meta 

estabelecida, embora de 131 bolsas concedidas em 2018 tenha se passado a um 

total de 141 bolsas em 2019. 
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EIXO 8 - HABITAÇÃO 

 

Objetivo Estratégico: Garantir moradia digna para famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 
antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Número de 
novas moradias 

providas em 
programa de 
produção de 

habitação ao ano 

495 2600 Moradias/ano 520 780 805 495 0 1.000 
Registros 

SEHDU/PMO 

Notas: SEHDU/PMO: Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Prefeitura do Município de Osasco. 

 

A evolução do indicador disponível para este objetivo mostra um desempenho 

abaixo do esperado na entrega de novas moradias para famílias em situação de 

vulnerabilidade. Das 1.300 novas moradias previstas para serem entregues em 

programas de produção de habitação entre 2018 e 2019, foram de fato entregues 

1.000 novas residências em 2019. 

 

Objetivo Estratégico: Atualizar o marco legal da política habitacional osasquense, 

integrado com o desenvolvimento urbano. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 
antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Proporção de 
etapas de 

elaboração do 
Plano Diretor 

sobre o total de 
etapas 

 15/15 2/15 
Etapas 

(Realizadas/ 
Total) 

15/15  - - -  10/15 12/15 
Registros 

SEHDU/PMO 

Notas: SEHDU/PMO: Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Prefeitura do Município de Osasco. 

 

O avanço deste objetivo, refletido pelo indicador “Proporção de etapas de 

elaboração do Plano Diretor sobre o total de etapas” foi abaixo do esperado, dado 

que todas as 15 etapas previstas para desenvolvimento do novo do Plano Diretor 

deveriam ter sido concluídas em 2018, mas apenas 12 foram, de fato, finalizadas até 

o fim de 2019. É importante compreender que as etapas de desenvolvimento do Plano 

Diretor tinham sido traçadas com base em plano de trabalho elaborado em 2017, 
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entanto, ao longo do próprio processo de construção do Plano, as etapas foram sendo 

reavaliadas e alteradas. Do conjunto de etapas redefinidas, falta ainda a realização 

de duas: audiências públicas finais e a discussão e aprovação da proposta do novo 

Plano Diretor pela Câmara Municipal de Osasco. 

 

EIXO 9 - DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO-SOCIAL E DO TRABALHO 

 

Objetivo Estratégico: Promover o desenvolvimento urbano, econômico e social com 

igualdade de oportunidades na ocupação do território.  

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Percentual de 
vínculos formais 
de trabalho nas 

zonas norte e sul 
sobre o total de 
vínculos formais 

54 50,69 % 51 52 53 54 N/D N/D 

MTB ME 
RAIS 

Registros 
STUDE 
SEHDU 
SETR 

SF/PMO 

Percentual de 
microempresas 

(MEs) e 
empresas de 

pequeno porte 
(EPPs) ativas 

nas zonas norte 
e sul sobre o 

total de MEs e 
EPPs ativas 

64 53,29 % 56 59 61 64 68,67 N/D 

MTB ME 
RAIS 

Registros 
STUDE 
SEHDU 
SETR 

SF/PMO 

Notas: MTB ME RAIS: Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, Relação Anual de Informações Sociais; STUDE: 
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico; SEHDU: Habitação e Desenvolvimento Urbano; SETR: Emprego, 
Trabalho e Renda; SF: Finanças; PMO: Prefeitura do Município de Osasco. 

   

Em 2018, o  percentual de microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte 

(EPPs) ativas nas zonas norte e sul sobre o total de MEs e EPPs ativas na cidade 

registrou cerca de 69%, acima da meta estabelecida. No entanto, estes indicadores 

que têm o objetivo de medir o desenvolvimento das diferentes regiões do território da 

cidade devem ser revistos para adequações metodológicas e de disponibilidade de 

dados oficiais.  
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Objetivo Estratégico: Intensificar as políticas de geração de trabalho, renda e 

inclusão social. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Número de 
pessoas 

inseridas no 
mercado de 
trabalho pelo 

Portal do 
Trabalhador 

3.000 2.287 Pessoas 2.500 2.600 2.800 3.000 2.062 2.022 
Registros 

SETR/PMO 

Número de 
pessoas 

qualificadas para 
geração de 

renda e inserção 
no mundo do 

trabalho 

658 446 Pessoas 450 495 599 658 5.748 3.866 
Registros 

SETR/PMO 

Percentual de 
pessoas que 
passaram por 

pré-incubação e 
concluíram a 

graduação em 
Economia 
Solidaria 

(ECOSOL) 

65,0 53,9 % 55,0 60,0 65,0 65,0 40,0 39,0 
Registros 

SETR/PMO 

Notas: SETR/PMO: Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, Prefeitura do Município de Osasco. 

 

A evolução dos indicadores desse objetivo apresenta resultados razoáveis das 

ações realizadas pela Prefeitura de Osasco visando a qualificação de pessoas para 

geração de renda e inserção no mundo do trabalho, embora abaixo das metas 

planejadas para o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho pelo Portal 

do Trabalhador e no percentual de pessoas que passaram por pré-incubação e 

concluíram a graduação em Economia Solidaria. Não obstante, vale destacar que a 

quantidade de pessoas qualificadas para geração de renda e inserção no mundo do 

trabalho superou em larga medida as metas previstas para os dois últimos anos. 
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EIXO 10 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 

Objetivo Estratégico: Ampliar as áreas verdes e permeáveis na cidade. 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 
antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Número de 
mudas arbóreas 

plantadas na 
cidade ao ano 

20.000 4.550 
Mudas 

arbóreas 
5.000 5.000 5.000 5.000 4.800 3.300 

Registros 
SEMARH/PMO 

 Notas: SEMARH/PMO: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Prefeitura do Município de Osasco. 

 

O indicador planejado para acompanhar este objetivo foi próximo ao esperado 

em 2018, com 4.800 árvores plantadas, mas se distanciou da meta definida para 

2019, com 3.300 mudas plantadas ante a uma meta de 5.000 plantios.  

 

Objetivo Estratégico: Articular as diversas políticas associadas à preservação e 

recuperação dos recursos hídricos. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Proporção de 
esgoto tratado 
sobre o total de 
esgoto coletado 

78,31 41,08 % 56,63 63,85 71,08 78,31 53,0 57,8 MC/MDR SNIS 

Percentual de 
ligações de água 

com coleta de 
esgoto 

73,01 90,9 % 77,5 82,0 86,4 90,9 73,85 88,8 MC/MDR SNIS 

Proporção de 
perda de água 
no sistema de 
abastecimento 

25 35,7 % 25 25 25 25 43 41,3 
MC/MDR SNIS 

Sabesp 

Número de 
nascentes 

monitoradas ao 
ano 

15 3 
Nascentes 

monitoradas 
15 15 15 15 152 152 

Registros 
SEMARH/PMO 

Notas: MC/MDR SNIS: Ministério das Cidades/ Ministério do Desenvolvimento Regional, Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento; SEMARH/PMO: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Prefeitura do Município de Osasco. 

 

Indicadores relacionados ao saneamento básico (que em Osasco tem sua 

operação realizada pela Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo) apresentam resultados razoáveis e que demonstram avanços nesta área. 

A proporção de coleta e de tratamento de esgoto se mantém pouco abaixo das metas 

definidas no PPA, enquanto o percentual de ligações de água com coleta de esgoto 
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superou a meta planejada para 2019 e se aproxima do objetivo final traçado para 

2021.Já a perda de água no sistema de abastecimento apresenta valor bastante 

maior (ou seja, pior) que o definido pela meta. O monitoramento de nascentes 

realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos apresenta 

resultados bastante superiores ao inicialmente planejado. 

 

Objetivo Estratégico: Estabelecer uma política de promoção do bem-estar animal 

integrada às diversas políticas públicas existentes. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Número de cães 
e gatos 

castrados pela 
Prefeitura 

3.300 3.029 Cães e gatos 3.035 3.035 3.200 3.300 3.000 N/D 
Registros SS e 
SEMARH/PMO 

Percentual de 
cães e gatos 

vacinados 
contra raiva pela 

Prefeitura 

80,0 41,1 % 50,0 60,0 70,0 80,0 56,2 4,3 
Registros 
SS/PMO 

Número de cães 
e gatos 

adotados em 
campanhas 
municipais 

180 123 Cães e gatos 150 150 180 180 304 N/D 
Registros SS e 
SEMARH/PMO 

Notas: SEMARH: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SS: Secretaria de Saúde, PMO: Prefeitura do Município de 
Osasco. 

 

Os indicadores desse objetivo mostram o resultado de políticas de bem-estar 

animal realizadas pela prefeitura, como castrações e vacinações gratuitas, além de 

feiras de adoção de animais abandonados ou vivendo nas ruas. Os melhores 

resultados foram para o indicador de cães e gatos adotados em campanhas 

municipais, que atingiu em 2018 o dobro da meta prevista, e o percentual de cães e 

gatos vacinados que foi seis pontos percentuais maior do que a meta planejada para 

este mesmo ano, embora tenha ficado muito abaixo do objetivo definido para 2019 

(em razão da não disponibilização de vacinas antirrábicas pelo Governo do Estado 

de São Paulo). Já o número de cães e gatos castrados pela prefeitura em 2018 foi 

pouco abaixo da meta.  
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EIXO 11 - ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE 

RACIAL E DE GÊNERO 

 

Objetivo Estratégico: Combater a violação de direitos sociais. 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Indicador de 
Desenvolvimento 

do Centro de 
Referência de 

Assistência 
Social (IDCRAS) 

4,5 2,4 Nota (0-5) 3,0 4,0 4,0 5,0 2,41 2,78 
MDS/MC 

SNAS 

Percentual de 
crianças de 5 a 6 
anos completos, 
cadastradas no 
CadÚnico, fora 

da escola 
(atualização 

cadastral nos 
últimos 12 

meses) 

14.6  20,6 % 19,6 17,6 16,1 14,6 18,27 21,13 
MDS/MC 

SNAS  
TABCAD 

Percentual de 
crianças de 0 a 4 
anos completos, 
em famílias com 

renda até 
R$170,00 per 

capita, 
cadastradas no 
CadÚnico, fora 

da escola 

52,3 72,3 % 67,3 62,3 57,3 52,3 71,03 67,87 
MDS/MC 

SNAS  
TABCAD 

Notas: MDS/MC Ministério do Desenvolvimento Social/ Ministério da Cidadania; SNAS: Secretaria Nacional de Assistência 
Social; TABCAD: Tabulador de Informações do CadÚnico 

 

 

Os indicadores referentes a este objetivo apresentam resultados abaixo do 

esperado, de acordo com as metas estabelecidas. Um dos parâmetros utilizados para 

quantificar este objetivo é o Indicador de Desenvolvimento do Centro de Referência 

de Assistência Social - IDCRAS, que é um índice que mensura a qualidade do 

atendimento nas CRAS do município, sendo composto por três dimensões: “estrutura 

física”, “recursos humanos” e “serviços e benefícios”. Cada uma destas dimensões 

recebe uma nota de 1 a 5, sendo 5 o mais próximo aos padrões de qualidade 

almejados, e 1 o mais distante. O índice total para 2018 foi 2,41 e em 2019 registrou 

melhoria para 2,78, mas abaixo das metas definidas para os dois anos. 

Outros dois indicadores que buscam mensurar os resultados das ações 

visando garantir que as crianças em famílias de maior vulnerabilidade estejam na 
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escola também apresentam resultados insatisfatórios, abaixo da meta. O percentual 

de crianças de 0 a 4 anos completos, em famílias com renda até R$170,00 per capita, 

cadastradas no CadÚnico, fora da escola diminuiu de cerca de 71% em 2018 para 

68% em 2019. No entanto, o percentual de crianças de 5 a 6 anos completos, 

cadastradas no CadÚnico, fora da escola aumentou de 18% para 21% entre 2018 e 

2019. 

 

Objetivo Estratégico: Diminuir a pobreza, a desigualdade e a vulnerabilidade social 

 

Indicador 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Índice de Gestão 
Descentralizada do 

Programa Bolsa 
Família (IGD-M) 

0,70 0,62 
Nota  
(0-1) 

0,64 0,66 0,68 0,70 0,85 0,86 
MDS/MC 

SNAS 

Notas: MDS/MC Ministério do Desenvolvimento Social/ Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional de Assistência Social 

 

O indicador disponível e atualizado a respeito deste objetivo estratégico é o 

IGD-M, ou Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do 

Cadastro Único. Este indicador mede a qualidade da gestão do Programa Bolsa 

Família e do Cadastro Único feito pelo município, avaliando os cadastros atualizados 

de famílias e o acompanhamento de condicionalidades de saúde e educação que são 

critérios para recebimento dos valores de transferência de renda. Este objetivo 

estratégico teve grande progresso desde a situação inicial, pois o valor aferido pelo 

indicador para 2018 foi de 0,85 e em 2019 atingiu 0,86 superando em grande medida 

as metas previstas para ambos os anos e até para o último ano do atual PPA. 
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4. INDICADORES DE PROGRAMAS DE GOVERNO 

 

EIXO 1 - SAÚDE 

 

Os programas de governo correspondentes ao Eixo 1 - Saúde compartilham 

de objetivos como a ampliação e aprimoramento nas ações e no atendimento dos 

diferentes níveis de atenção do sistema de saúde; melhoria da gestão e da vigilância 

em saúde; e distribuição de medicamentos. Entre os indicadores de monitoramento 

dos programas que se encontram disponíveis, observa-se resultados acima da meta 

planejada no Percentual de acesso hospitalar de óbitos por acidente e no Percentual 

de notificações digitadas em tempo oportuno, além de uma diminuição na Taxa de 

mortalidade prematura (< 70 anos) pelo conjunto das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT). 

Diversos indicadores não possuem dados disponíveis para 2019 mas dentre 

estes, o Número de consultas clínicas médica especializadas por ano; a Cobertura 

pela Atenção Básica; e o Percentual de cães e gatos vacinados contra raiva já haviam 

apresentado resultados positivos em 2018. No entanto, indicadores relacionados à 

vigilância sanitária como o percentual de estabelecimentos de saúde vistoriados e à 

vigilância em saúde como o Percentual de abandono do tratamento IST/AIDS e o 

Percentual de imóveis visitados em, pelo menos, 4 ciclos de visitas domiciliares 

apresentaram resultados piores que os planejados. 
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Indicador Programa Estratégico 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Taxa de mortalidade 
prematura (< 70 anos) 

pelo conjunto das 
DCNT - Doenças 

Crônicas Não 
Transmissíveis 

0003 - Ampliação do 
Acesso e Melhoria da 
Qualidade das Ações 

de Assistência 
Hospitalar e 
Ambulatorial/  

0006 - Ampliação do 
Acesso e Melhoria da 

Qualidade do 
Atendimento em 

Atenção Básica de 
Saúde 

365,0 390,76 
Taxa por 
100.000 

374,0 372,0 368,0 365,0 265,36 357,59 
TABNET 
SES-SP 

Número de consultas 
clínicas médica 

especializadas / ano 

0003 - Ampliação do 
Acesso e Melhoria da 
Qualidade das Ações 

de Assistência 
Hospitalar e 
Ambulatorial 

195.757 237.944 
Consultas 
médicas 

205.545 215.822 226.613 237.944 299.838 N/D 
Registros 

CMCE/SS/PMO 

Cobertura pela 
Atenção Básica 

0006 - Ampliação do 
Acesso e Melhoria da 

Qualidade do 
Atendimento em 

Atenção Básica de 
Saúde 

65,0% 48,0% % 50,0 55,0 60,0 65,0 57,08 57,08(2) 
TABNET 
SES-SP 

Número de doses de 
medicamentos 
entregues para 
população em 
unidades com 

prontuário eletrônico 

0010 - Assistência 
Farmacêutica 

30.682.537 19.455.650 
Doses de 

medicamentos 
22.262.372 25.069.094 27.875.815 30.682.537 N/D N/D  

Registros 
SS/PMO 

Média mensal de 
medicamentos da 
REMUME Relação 

Municipal de 
Medicamentos 

Essenciais em falta na 
central de 

armazenamento 

0010 - Assistência 
Farmacêutica 

Em  
construção 

Em  
construção 

Em 
construção 

Em  
construção 

Em  
construção 

Em  
construção 

Em  
construção 

N/D N/D Em construção 
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Indicador Programa Estratégico 
Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Percentual de 
paradas 

cardiorrespiratórias 
revertidas em 
ambiente pré-

hospitalar 

0023 -Melhoria da 
qualidade do 

atendimento de 
urgência e emergência 

30,0 19,9 % 22,0 25,0 27,5 30,0 N/D N/D 
Registros 
SS/PMO 

Percentual de acesso 
hospitalar de óbitos 

por acidente 

0023 -Melhoria da 
qualidade do 

atendimento de 
urgência e emergência 

75,0 61,15 % 62,5 65,0 70,0 75,0 87,3 79,6 

TABNET 
SES SP; MS 
DATASUS 

SIM 

Número de 
atendimentos de 

urgência e 
emergência / ano 

0023 -Melhoria da 
qualidade do 

atendimento de 
urgência e emergência 

2.781.196 2.569.395 Atendimentos 2.620.783 2.673.199 2.726.663 2.781.196 N/D 689.337(1) 
Registros 

DAUE SS/PMO 

Percentual de 
estabelecimentos de 
saúde vistoriados / 

ano 

0033 - Vigilância em 
saúde 

80,0 19,2 % 50,0 60,0 70,0 80,0 17,7% 31,2% 
Registros 
SS/PMO 

MS CNES 

Percentual de 
abandono do 

tratamento IST/AIDS 

0033 - Vigilância em 
saúde 

10,0 20,0 % 10,0 10,0 10,0 10,0 12,2 N/D 
Registros 
SS/PMO 

Percentual de imóveis 
visitados em, pelo 
menos, 4 ciclos de 
visitas domiciliares 

0033 - Vigilância em 
saúde 

100 25,0 % 70,0 80,0 90,0 100 40,0 N/D 
TABNET 
SES-SP 

Percentual de cães e 
gatos vacinados 

contra raiva pela PMO 

0033 - Vigilância em 
saúde 

80,0 41,1 % 50,0 60,0 70,0 80,0 56,2 4,3 
Registros 
SS/PMO 

Percentual de 
notificações digitadas 
em tempo oportuno 

0033 - Vigilância em 
saúde 

92,0 91,16 % 92,0 92,0 92,0 92,0 92,86 97,59 
TABNET 
SES-SP 

Notas: TABNET: Sistema de Informações em Saúde; SES-SP: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo; MS DATASUS SIM: Ministério da Saúde, Sistema de Informação sobre Mortalidade do 
Sistema Único de Saúde; MS CNES: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde; CMCE: Central de Marcação de Consultas Especializadas; DAUE: Departamento de 
Atenção à Urgência e Emergência; SS/PMO: Secretaria de Saúde, Prefeitura do Município de Osasco. (1) Refere-se apenas às unidades sob gestão direta da Secretaria Municipal de Saúde. (2) 
Dado oficial referente a 2019 ainda não disponível mas equivale ao valor de 2018. 

  



31 

    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO 

 

 

 

EIXO 2 - EDUCAÇÃO 

  

Um conjunto de programas destinados a ampliar o acesso e melhoria da 

qualidade do ensino na rede municipal, a aprimorar a formação dos docentes e a 

democratização da gestão pública, contemplam o Eixo 2 - Educação.  

De forma geral, observamos que os resultados desses programas estão em 

evolução, com cinco indicadores apresentando resultados que atingiram ou 

superaram as metas previstas (creches e pré-escolas da rede pública ou conveniada 

que realizaram autoavaliação com a comunidade escolar; escolas da rede pública ou 

conveniada que realizaram assembleia ampla com a comunidade escolar para 

aprovação do plano político pedagógico; formação e capacitação de docentes). Por 

outro lado, aspectos como a matrícula de crianças de 0 a 3 anos em creches, o 

desempenho uniforme da rede escolar no IDEB e a escolarização de adultos em 

vulnerabilidade social apresentaram resultados insatisfatórios entre 2018 e 2019. 

De todo modo, as ações realizadas na área de Educação pela atual gestão se 

refletem no desempenho de Osasco no IDEB - Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, que em 2018 apresentou o valor de 6,1 e em 2019 de 6,3, ambos 

acima das metas estabelecidas e inéditos para o município.  

.
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Indicador Programa Estratégico 
Índice Futuro 

(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Percentual de 
crianças de 0 a 3 anos 

que estão 
matriculadas em 

creches 

0007 - Ampliação do 
Acesso e Melhoria da 
Qualidade do Ensino 

Infantil 

50,0 36,6 % 40,0 45,0 50,0 50,0 31,9 34,5 

MEC INEP, 
Censo Escolar 

Estimativas 
Populacionais, 

IBGE 

Percentual de creches 
e pré-escolas da rede 
pública ou conveniada 

que realizaram 
autoavaliação com a 
comunidade escolar 
segundo parâmetros 

do MEC 

0007 - Ampliação do 
Acesso e Melhoria da 
Qualidade do Ensino 

Infantil 

100 0 % 50,0 70,0 90,0 100 100 100 
Registros 

SED 

Percentual de escolas 
que atingem as metas 

individuais do IDEB 
(Índice de 

Desenvolvimento da 
Educação Básica) 

0024 - Melhoria da 
Qualidade do Ensino 

Fundamental I 
100 64,3 % 70,0 80,0 80,0 100 59,6 42,1 

MEC INEP, 
IDEB 

Percentual de escolas 
da rede pública ou 

conveniada que 
realizaram assembleia 

ampla com a 
comunidade escolar 
para aprovação do 

plano político 
pedagógico 

0014 - Democratização 
da gestão pública 

100 0 % 100 100 100 100 100 100 
Registros 

SED 

Percentual de 
docentes do Ensino 
Infantil classificados 

no Grupo 1 de 
formação 

0018 - Educação 
permanente de 

servidores públicos 
80,0 66,7 % 70,0 75,0 80,0 80,0 81,4 85,0 

MECINEP. 
Indicadores 

Educacionais 

Número de 
profissionais da 

educação capacitados 
em cursos de carga 

horária mínima de 80h 
/ ano 

0018 - Educação 
permanente de 

servidores públicos 
3.000 2.419 

Profissionais 
da educação 

3.000 3.000 3.000 3.000 4.253 4.253 
Registros 

SED 
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Indicador Programa Estratégico 
Índice Futuro 

(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Número de pessoas 
com 16 anos ou mais 

no CadÚnico sem 
instrução 

0017 - Educação de 
Jovens e Adultos 

2.446 3.003 Pessoas 2.853 2.710 2.575 2.446 9.152 10.031 

MDS/MC 
Tabcad, 

CadÚnico 
Registros 

SETR 

Índice de 
Desenvolvimento da 

Educação Básica 
(IDEB) 

0024 - Melhoria da 
Qualidade do Ensino 

Fundamental I 
6,6 5,9 

Índice 
(0 a 10) 

6,1 6,3 6,3 6,6 6,1 6,3 
MEC INEP, 

IDEB 

Ampliação de Alunos 
Matriculados (FITO) 

0075  - Ampliação do 
Acesso e Melhoria da 
Qualidade do Ensino 

726 420 Alunos 
Em 

construção 
Em 

construção 
306 

Em 
construção 

0 0 
Registros 

FITO 

Notas: MEC INEP: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais; SED: Secretaria de Educação; SETR: Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda; PMO: Prefeitura 
do Município de Osasco; MDS/MC Ministério do Desenvolvimento Social/ Ministério da Cidadania; TABCAD: Tabulador de Informações do CadÚnico; FITO: Fundação Instituto Tecnológico de 
Osasco. 
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EIXO 3 - SEGURANÇA E ORDEM URBANA 

  

Como já indicado anteriormente, um amplo conjunto de projetos e ações 

voltadas para a segurança pública foram implantados em Osasco na atual gestão, o 

que indica a prioridade das políticas públicas deste eixo e se expressa em 

investimentos nos profissionais da área, em equipamentos e infraestrutura voltada à 

segurança e proteção da vida e do patrimônio dos cidadãos. 

 Como resultados destas ações, a “Taxa de roubos por mil habitantes”, o 

“Número de participantes em cursos de capacitação em Segurança Cidadã”, o 

“Número de rondas realizadas” e o “Número de ocorrências atendidas pela Defesa 

Civil” 2018 atingiram ou superaram as metas planejadas para o período.  

 

Indicador 
Programa 

Estratégico 

Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 

(2017 
ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Número de 
participantes em 

cursos de 
capacitação em 

Segurança Cidadã 

0032 - 
Segurança 

Cidadã 
250 56 Participantes 100 150 200 250 456 533 

Registros 
SECONTRU/ 

PMO, Rede EaD-
SENASP; Centro 
de Formação em 

Segurança 
Urbana 

Número de rondas 
realizadas 

0032 - 
Segurança 

Cidadã 
11.886 5.732 Rondas 6.878 8.254 9.905 11.886 19.566 41.195 

Registros 
SECONTRUPMO 

Taxa de roubos 
por 1.000 
habitantes 

0032 - 
Segurança 

Cidadã 
12,2 13,3 

‰ (por mil 
habitantes) 

13,0 12,8 12,5 12,2 11,0 11,0 SSP/SP 

Número de 
ocorrências 

atendidas pela 
Defesa Civil / ano 

0028 - Proteção 
e defesa civil 

1.190 1.200 Ocorrências 1.400 1.330 1.260 1.190 2.143 1.330 
Registros, 

Defesa Civil PMO 

Notas: SECONTRUPMO: Secretaria de Segurança e Controle Urbano, Prefeitura do Município de Osasco; MJ SENASP:  
Ministério da Justiça e Segurança Pública, Secretaria Nacional de Segurança Pública; SSP/SP: Secretaria da Segurança Pública 
do Estado de São Paulo. 
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EIXO 4 - MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES 

 

O Eixo 4 - Mobilidade Urbana e Transportes é representado por Programas 

Estratégicos que contemplam a modernização e ampliação das vias e o 

desenvolvimento do espaço urbano; valorização da mobilidade ativa; e reestruturação 

do transporte coletivo. Os indicadores disponíveis apontam a redução dos óbitos 

relacionados aos acidentes de trânsito, com resultados que já superam as 

expectativas atuais e futuras do Plano Plurianual. Entretanto, entre 2018 e 2019 foram 

implantadas apenas 4 Km de ciclovias ou ciclofaixas na cidade, muito abaixo das 

metas planejadas. Vale também destacar que das 4.150 vias públicas em Osasco, 

267 já foram recapeadas entre 2018 e 2019, o que corresponde a cerca de 6% do 

total de logradouros da cidade. 

 

Indicador 
Programa 

Estratégico 

Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 

(2017 
ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Óbitos por 
acidentes de 

trânsito em vias 
municipais, por mil 

habitantes 

0027 - 
Modernização e 

manutenção 
continuada das 
vias, espaços 

públicos e 
próprios 

municipais 

0,050 0,076 
‰ (por mil 
habitantes) 

0,065 0,057 0,055 0,050 0,044 0,034 

Painel de 
Resultados, 
Movimento 
Paulista de 

Segurança no 
Trânsito 
SSP/SP 

Média de trânsito 
em dias úteis às 

18h 

0027 - 
Modernização e 

manutenção 
continuada das 
vias, espaços 

públicos e 
próprios 

municipais 

33 36,6 Km 35 34 33,5 33 N/D N/D Maplink 

Número de óbitos 
de ciclistas e 

pedestres em vias 
municipais / ano 

0029 - 
Reconhecimento, 

valorização e 
estímulo ao 

transporte ativo 

13 18 Ciclistas 16 14 13 13 13 13 

Painel de 
Resultados, 
Movimento 
Paulista de 

Segurança no 
Trânsito 
SSP/SP 

Quilômetros de 
ciclovias ou 
ciclofaixas 

entregues ao ano 

0029 - 
Reconhecimento, 

valorização e 
estímulo ao 

transporte ativo 

121,5 21,5 Km 25,0 25,0 25,0 25,0 0 4 
Registros, 

SETRAN/PMO 

Média da 
avaliação da 

qualidade geral do 
sistema de 

transporte coletivo 
municipal 

0030 - 
Reestruturação e 
racionalização do 

transporte 
coletivo 

6,25 5,18 
Nota  

(0 a 10) 
5,50 5,75 6,00 6,25 N/D N/D 

Pesquisas 
SEPLAG, 

SETRAN/PMO 
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Indicador 
Programa 

Estratégico 

Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 

(2017 
ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Percentual de km 
de vias 

recapeadas 

0025 - Melhoria e 
ampliação do 
sistema viário 

22,5 0 % 5,5 11,0 16,5 22,5 N/D N/D 
Registros 
SSO/PMO 

Número de 
cruzamentos de 
rua com novo 
emplacamento 

0016 - 
Desenvolvimento 
urbano integrado 

2.500 0 
Cruzamentos 

de rua 
1.250 1.250 0 0 N/D N/D 

Registros, 
SEHDU/PMO 

Notas: SEPLAG: Secretaria de Planejamento e Gestão; SETRAN: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana; SSO: 
Secretaria de Serviços e Obras; SEHDU: Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano; PMO: Prefeitura do Município de 
Osasco; SSP/SP: Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. 

 

 

EIXO 5 - ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA 

 

O Eixo 5 - Zeladoria e Infraestrutura Urbana é um dos prioritários no Plano 

Plurianual 2018-2021, com investimentos previstos em cerca de 10% do orçamento 

total da prefeitura para ações de cuidado e preservação da infraestrutura da cidade. 

Uma parcela expressiva de recursos é destinada à conservação, limpeza e reparos 

das vias e espaços públicos e próprios municipais, ou seja: iluminação pública, 

operações tapa-buraco, recapeamento de ruas, revitalização de espaços públicos, 

serviço de poda e corte de árvores, limpeza urbana e serviços funerários.  O 

percentual de resíduos municipais dispostos em aterro se mantém bastante próxima 

da meta planejada, mas o desempenho da administração municipal em atender 

solicitações dos cidadãos em serviços de zeladoria urbana apresentou valores 

insatisfatórios em relação às metas estabelecidas. 

 

Indicador 
Programa 

Estratégico 

Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 

(2017 
ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Percentual de 
solicitações 

relacionadas à 
boca de lobo 
respondidas 

dentro do prazo 

0022 -Melhoria 
da Drenagem 

Urbana 
90,0 53,64 % 65,0 75,0 85,0 90,0 31,0 39,5 

Relatórios da 
Central 156 

Osasco 

Percentual de 
resíduos 

municipais 
dispostos em 

aterro 

0021 - Gestão 
integrada de 

resíduos sólidos 
97,16 99,16 % 98,66 98,16 97,66 97,16 98% 98% 

MC/MDR 
SNIS 

Registros 
SSO/PMO 

Notas: MC/MDR SNIS: Ministério das Cidades/ Ministério do Desenvolvimento Regional, Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento; SSO: Secretaria de Serviços e Obras; PMO: Prefeitura do Município de Osasco 

 



37 

    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO 

EIXO 6 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E DEMOCRACIA 

Este eixo objetiva o aperfeiçoamento da administração pública através de 

investimentos em tecnologia de informação e comunicação, formação de servidores, 

monitoramento e avaliação de programas e projetos executados pela prefeitura, além 

de ampliar a comunicação com a população e fortalecer a sociedade civil no seu papel 

de fiscalização e controle social. 

Considerando os indicadores com dados disponíveis para 2018 e 2019, pode-

se notar que a maior parte atingiu ou superou as metas previstas para o período. São 

eles:  Cumprimento de Obrigações Legais e Contratuais; Despesa com pessoal em 

relação à Receita Corrente Líquida; Percentual de reuniões do Conselho Municipal 

de Cultura com pelo menos 75% dos conselheiros presentes; Percentual de 

servidores estatutários; Capacidade Local de Armazenamento de Dados; Benefícios 

Previdenciários; Necessidades Atendidas de Créditos Adicionais. 

Dentre os indicadores deste eixo que não atingiram as metas previstas para o 

biênio 2018-2021 destacam-se aqueles relacionados à gestão fiscal do município 

como o “Estoque de precatórios”, o “Percentual de recebimento da dívida ativa” e o 

“Aumento da arrecadação de impostos, taxas e contribuições”. 

O indicador de avaliação da transparência municipal foi prejudicado pela não 

atualização do Índice Nacional de Transparência, do Ministério Público Federal desde 

2016, mas avaliações recentes da Controladoria Geral da União (Escala Brasil 

Transparente 360)3 demonstram o avanço da administração municipal neste quesito:     

na última avaliação realizada em 2018. Osasco obteve nota 8,34 numa escala 0-10, 

apresentando desempenho superior a localidades com população semelhante. 

Contribuiu para esse resultado o novo Portal da Transparência da Prefeitura de 

Osasco, que nos últimos três anos de operação já ultrapassou a marca de 2,7 milhões 

de acessos.

                                                
3 Disponivel no site da Controladoria Geral da União em 
https://mbt.cgu.gov.br/publico/avaliacao/escala_brasil_transparente/200000005   

https://mbt.cgu.gov.br/publico/avaliacao/escala_brasil_transparente/200000005
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Indicador Programa Estratégico 
Índice Futuro 

(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 
antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Estoque de 
precatórios líquido 

0000 - Encargos 
Especiais 

1,2 611,6 
Reais R$  

(em milhões) 
508,8 206,0 103,2 1,2 688,4 668,0 

Relatório de 
Gestão Fiscal 

SF 
ME/STN/ 
SICONFI 

Cumprimento de 
Obrigações Legais e 

Contratuais Anual 

0000 - Encargos 
Especiais 

100 100 % 100 100 100 100 100 100 
Registros 
SAJ/PMO 

Cumprimento de 
Obrigações Legais e 
Contratuais Anual - 

FITO 

0000 - Encargos 
Especiais 

75,0 10,0 % 10,0 10,0 10,0 75,0 N/D N/D Registos FITO 

Percentual de 
recebimento da Dívida 

Ativa em relação ao 
saldo inscrito em 
balanço do ano 

anterior 

0001 - Administração e 
Coordenação Geral 

25,0 9,0 % 15,0 20,0 22,0 25,0 13,0 20,0 
Registros 
SF/PMO 

Despesa com pessoal 
em relação à Receita 

Corrente Líquida – 
(LRF – Lei de 

Responsabilidade 
Fiscal) 

0001 - Administração e 
Coordenação Geral 

44,9 46,0 % 46,0 45,8 45,3 44,9 44,0 43,0 
Registros 
SF/PMO 

Percentual de 
unidades de saúde 

que possuem 
conselho gestor 

atuante 

0014 - Democratização 
da gestão pública 

100 1,8 % 15,0 45,0 70,0 100,0 68,0 N/D 
Registros 
SS/PMO 

Percentual de 
reuniões do Conselho 
Municipal de Cultura 
com pelo menos 75% 

dos conselheiros 
presentes 

0014 - Democratização 
da gestão pública 

75,0 50,0 % 50,0 58,33 66,67 75,0 80,0 60,0 
Registros 
SC/PMO 
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Indicador Programa Estratégico 
Índice Futuro 

(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 
antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Percentual de 
reuniões ordinárias e 

extraordinárias do 
Conselho de Saúde 
realizadas com pelo 

menos 75% dos 
conselheiros 

0014 - Democratização 
da gestão pública 

95,0 71,4 % 80,0 85,0 90,0 95,0 81% 87% 
Registros 
SS/PMO 

Número de reuniões 
ordinárias e 

extraordinárias do 
Conselho Municipal 
de Política Urbana e 
Habitacional / ano 

0014 - Democratização 
da gestão pública 

6 3 Reuniões/ano 6 6 6 6 6 5 
Registros 

SEHDU/PMO 

Índice de 
Desenvolvimento do 
Conselho Municipal 

de Assistência Social 
(IDConselho) 

0014 - Democratização 
da gestão pública 

4,7 3,67 Nota (1 a 5) 4,0 4,3 4,7 4,7 3,33 3,33(1)  
Registros 
SAS/PMO 

Número de usuários 
que acessaram o 

Portal da Prefeitura / 
ano 

0014 - Democratização 
da gestão pública 

524 590 

Usuários 
(acessos ao 

site, em 
milhares) 

540 555 570 590 N/D N/D 
Registros 

SECOM/PMO 

Percentual de 
servidores estatutários 

0026 - Modernização 
da Gestão 

81,0 70,3 % 75,0 77,5 80,0 81,0 79,24 85,62 
Registros, 

DARH/SA/PMO 

Índice Nacional de 
Transparência - MPF 

0026 - Modernização 
da Gestão 

10 0,2 Nota (0 a 10) 5,15 6,5 9,0 10,0 N/D N/D 
Ministério 

Público Federal 

Número de 
participações de 

servidores da 
Secretaria de Saúde 

nas ações de 
educação permanente 

/ ano 

0018 - Educação 
permanente de 

servidores públicos 
1.350 350 

Participações 
de servidores 

600 850 1.100 1.350 732 N/D 
Registros 

NEP/SS/PMO 

Aumento da 
arrecadação de 

impostos, taxas e 
contribuições/ ano 

0013 - Modernização 
da Gestão e 

Administração 
Tributária - 

PMAT/BNDES 

7,0 0 % 35,0 7,0 7,0 7,0 17,4 22,8 
Registros SF 

SEPLAG/PMO 
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Indicador Programa Estratégico 
Índice Futuro 

(2021) 

Índice 
Recente 
(2017 ou 
antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Capacidade Local de 
Armazenamento de 

Dados 

0013 - Modernização 
da Gestão e 

Administração 
Tributária - 

PMAT/BNDES 

2.000 0 % 100 500 1.000 2.000 8.750(2) 8.750(2) 
Registros 

STI/SF/PMO 

Manutenção do IPMO 
0301 - Manutenção do 

IPMO 
100 100 % 22,0 25,0 26,0 27,0 16,06 22,25 

Registros 
IPMO 

Beneficícios 
Previdenciários 

0302 - Beneficios da 
Previdencia Social 

 4.655 3.900  Beneficiários 4.463 4.527 4.591 4.655 4.805 5.122 
Registros 

IPMO 

Tributos e Sentenças 
Judiciais 

0303 - Pagamento de 
Obrigações 

100 92 % 25 25 25 25 18,25 20,5 
Registros 

IPMO 

Expansão da 
Estrutura do IPMO 

0305 - Ampliação da 
Infraestrutura do IPMO 

100 88 % 25 25 25 25 20,75 12,0 
Registros 

IPMO 

Necessidade Atendida 
(percentual da 

demanda por créditos 
adicionais atendidas 
em casos previstos 

em lei) 

9999 - Reserva 
Orçamentária 

100 100 % 100 100 100 100 100 100 
Registros SF 

SEPLAG PMO 

Notas: SAJ: Secretaria de Assuntos Jurídicos; STI/SF: Subsecretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Finanças; NEP/SS: Núcleo de Educação Permanente, Secretaria de Saúde; SC: 
Secretaria de Cultura; SAS: Secretaria de Assistência Social; SECOM: Secretaria de Comunicação Social; DARH/SA: Departamento de Administração de Recursos Humanos, Secretaria de 
Administração; SEHDU: Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano; SEPLAG: Secretaria de Planejamento e Gestão; PMO: Prefeitura do Município de Osasco; FITO: Fundação Instituto 
Tecnológico de Osasco; IPMO: Instituto de Previdência do Município de Osasco; ME/STN/SICONFI: Ministério da Economia, Secretaria do Tesouro Nacional, Sistema de Informações Contábeis e 
Fiscais do Setor Público Brasileiro. (1) Dado oficial referente a 2019 ainda não disponível mas equivale ao valor de 2018. (2) Em 2017 a Prefeitura de Osasco possuía 16TB (terabytes) de capacidade 
de armazenamento de dados em seu parque computacional. Em 2018 a Prefeitura adquiriu equipamentos de armazenamento e processamento de dados que expandiram sua capacidade local de 
armazenamento para 1,4PT (petabytes), o que corresponde a 8.750% de aumento a partir de 2018 que se mantém em 2019.  
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EIXO 7 - ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 

Neste eixo o principal objetivo colocado pelo Plano Plurianual é a ampliação e 

melhoria do acesso às atividades culturais, esportivas e de lazer, o que inclui a 

ampliação da quantidade de atividades e equipamentos e a sua descentralização na 

cidade. Uma análise dos indicadores de avaliação dos programas disponíveis mostra 

que eles têm evoluído de modo satisfatório em relação às metas estabelecidas, com 

destaque para a quantidade de pessoas atendidas no segmento do esporte 

participativo, com resultados muito superiores às metas planejadas. 

 

Indicador 
Programa 

Estratégico 

Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 

(2017 
ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Ações Eventuais 
Desenvolvidas ao 

Ano pela 
Secretaria de 

Cultura 

0009 - 
Ampliação e 
Melhoria do 
Acesso a 

Cultura, Esporte 
e Lazer 

1.490 728 
Ações 

eventuais 
1.456 1.470 1.480 1.490 1.456 1.470 

Registros 
SC/PMO 

Percentual de 
entrevistados que 

praticam 
atividades físicas 

ou esportivas 
duas vezes ou 

mais por semana 
sobre o total de 
entrevistados 

0009 - 
Ampliação e 
Melhoria do 
Acesso a 

Cultura, Esporte 
e Lazer 

25,0 15,3 % 17,0 19,0 22,0 25,0 N/D N/D 

Pesquisas 
Primárias, P3, 

2015-2016 
Pesquisas 
SEPLAG 

SEREL/PMO 

Descentralização 
das ações de 

cultura 

0009 - 
Ampliação e 
Melhoria do 
Acesso a 

Cultura, Esporte 
e Lazer 

66,0 36,26 % 40,0 50,0 60,0 66,0 50,0 50,0 
Registros 
SC/PMO 

Número de 
pessoas 

atendidas no 
segmento do 

esporte 
participativo / ano 

0009 - 
Ampliação e 
Melhoria do 
Acesso a 

Cultura, Esporte 
e Lazer 

24.076 20.798 
Pessoas 
atendidas 

20.798 21.838 22.930 24.076 132.360 239.760 
Registros 

SEREL/PMO 

Número de 
próprios de 
SEREL que 

sofreram ações 
de revitalização 

ou reforma 

0009 - 
Ampliação e 
Melhoria do 
Acesso a 

Cultura, Esporte 
e Lazer 

19 0 
Equipamentos/ 

próprios 
SEREL 

5 6 4 4 5 13 
Registros 

SEREL/PMO 

Notas: SC: Secretaria de Cultura; SEPLAG: Secretaria de Planejamento e Gestão; SEREL: Secretaria de Esportes, Lazer e 
Recreação; PMO: Prefeitura do Município de Osasco. 
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EIXO 8 - HABITAÇÃO 

 

Há um programa de governo correspondente ao Eixo 8 - Habitação, cujo 

objetivo é melhorar a gestão da política habitacional do município. O indicador de 

monitoramento deste programa mostra resultados que avançaram em 2018 e 2019, 

mas que ainda estão abaixo do planejado, tendo em vista a quantidade de novas 

moradias que foram construídas e entregues ou juridicamente regularizadas para 

atendimento das necessidades de habitação de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social.  

 

Indicador 
Programa 

Estratégico 

Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 

(2017 
ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Número de novas 
moradias providas 
em programa de 

produção de 
habitação 

0020 - Gestão 
da política 

habitacional 
2.600 380 

Novas 
moradias 

520 780 805 495 0 960 
Registros 

SEHDU/PMO 

Número de 
moradias 

juridicamente 
regularizadas em 
áreas de interesse 

social 

0020 - Gestão 
da política 

habitacional 
10.000 755 

Moradias 
regularizadas 

2.500 2.500 2.500 2.500 743 1.510 
Registros 

SEHDU/PMO 

Notas: SEHDU/PMO: Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Prefeitura do Município de Osasco. 

 

 

EIXO 9- DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO-SOCIAL E DO TRABALHO 

 

Os programas de governo correspondentes ao Eixo 9 - Desenvolvimento 

Urbano, Econômico-Social e do Trabalho têm objetivos diversos, como estimular o 

empreendedorismo na cidade; realizar a intermediação de mão de obra; articular as 

ações da prefeitura para a construção de um sistema municipal de segurança 

alimentar e implementar estratégias de geração de emprego, renda e inclusão social.  

Entre os indicadores com dados disponíveis, apenas três apresentaram 

resultados em linha ou acima das metas estabelecidas para o período 2018-2019 e 

são relacionados com a geração de emprego, renda e inclusão social: pessoas 

qualificadas para geração de renda e inserção no mundo do trabalho; pessoas 
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atendidas no Programa Operação Trabalho (POT) e Bolsa Trabalho (BT); e criação 

de novas Micro e Pequenas Empresas. 

As concessões de microcrédito ou subvenção relacionadas ao Programa 

Osasco Solidária apresentaram desempenho bastante inferior ao previsto, tal como a 

quantidade de agricultores que trabalham nas hortas administradas pela prefeitura. O 

percentual de exportações do Município de Osasco em relação ao total de 

exportações dos municípios do CIOESTE também foi abaixo do planejado, o que 

pode estar relacionado a uma mudança estrutural em curso na economia da cidade, 

que é cada vez mais baseada em serviços (incluindo de tecnologias da informação) 

e menos na produção de produtos e bens materiais.  

 

Indicador 
Programa 

Estratégico 

Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 

(2017 
ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Número de 
concessões de 
microcrédito ou 
subvenção/ ano 

0036 - Osasco 
Solidária 

1.000 124 
Concessões/ 

ano 
680 1.000 1.000 1.000 60 71 

Registros 
SDTI 

SETR/ 
PMO 

Número de 
pessoas 

qualificadas 
para geração de 
renda e inserção 

no mundo do 
trabalho/ano 

0037 - Osasco 
Inclui 

658 446 Pessoas 450 495 599 658 5.748 3.866 
Registros 

SETR/ 
PMO 

Percentual de 
exportações do 

Município de 
Osasco em 

relação ao total 
de exportações 
dos municípios 
do CIOESTE 

0015 - 
Desenvolvimento 

econômico 
integrado 

12,0 9,0 % 10,0  11,0  12,0  12,0  9,64 7,43 

SEADE  
Valor das 
Exportaçõ

es 
Municipais 

Número de 
novas Micro e 

Pequenas 
Empresas / ano 

0015 - 
Desenvolvimento 

econômico 
integrado 

1.712 1.521 
Empresas/ 

ano 
1.567 1.614 1.662 1.712 6.633 5.027 

Registros 
SICA 

STUDE/ 
PMO 

Número de leis 
de 

desenvolvimento 
urbano 

elaboradas ou 
revistas/ ano 

0016 - 
Desenvolvimento 
urbano integrado 

8 0 Leis/ano 3 3 1 1 3 2 

Registros 
SEDHU 

SEPLAG/
PMO 

Número de 
agricultores que 
trabalham nas 

hortas de 
SDTI/SETR 

0031 - 
Segurança 
alimentar e 
nutricional 

127 32 Agricultores 127 127 127 127 43 43 

Registros 
SDTI 

SETR/ 
PMO 
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Indicador 
Programa 

Estratégico 

Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 

(2017 
ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Número de 
profissionais de 

cozinha 
capacitados em 
manipulação de 
alimentos / ano 

0032 - 
Segurança 
alimentar e 
nutricional 

662 62 
Profissionais 
capacitados 

200 200 100 100 924 1118 

Registros 
SED 

STUDE/ 
PMO 

Número de kits 
de alimentos 
distribuídos / 

ano 

0033 - 
Segurança 
alimentar e 
nutricional 

192.000 112.512 
Kits 

distribuídos 
/ano 

144.000 
144. 
000 

158. 
400 

177. 
600 

124. 
800 

133. 
380 

Registros 
SICA 

STUDE/ 
PMO 

Novas hortas 
implantadas em 

parques 

0034 - 
Segurança 
alimentar e 
nutricional 

8 2 
Novas hortas 
implantadas 

2 2 2 2 N/D N/D 
Registros 
SEMARH/

PMO 

Número de 
ações em 
segurança 
alimentar e 
nutricional 

implementadas 
em escolas 
municipais 

0035 - 
Segurança 
alimentar e 
nutricional 

8 3 
Ações 

implementada
s 

5 6 7 8 4 6 
Registros 
SED/PMO 

Número de 
atendidos no 

Programa 
Operação 

Trabalho (POT) 
e Bolsa 

Trabalho 
(BT)/ano 

0019 - 
Transferência de 

Renda 
120 13 

Pessoas 
atendidos/ano 

120 120 120 120 955 55 

Registros 
SDTI 

SETR/ 
PMO 

Notas: SDTI/SETR: Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão/Emprego, Trabalho e Renda; SICA/STUDE: Secretaria 
de Indústria, Comércio e Abastecimento/Turismo e Desenvolvimento Econômico; SEMARH: Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, SEHDU: Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano; SEPLAG: Secretaria de Planejamento e 
Gestão; PMO: Prefeitura do Município de Osasco; CIOESTE: Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São 
Paulo. 
 

 

EIXO 10 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 

Neste eixo estão incluídos programas de governo relacionados à ampliação e 

manutenção das áreas verdes da cidade; o bem-estar animal; o abastecimento de 

água e esgotamento sanitário e a gestão dos resíduos sólidos do município.  

A arborização da cidade, apesar de abaixo das metas definidas, segue 

avançando com mais de oito mil mudas de árvores plantadas entre 2018 e 2019. O 

número de ações de fiscalização de poda, descarte de resíduos de poda e queimadas 

dobrou entre 2018 e 2019, mas também segue abaixo do previsto. Em relação à 

gestão dos recursos hídricos, o número de nascentes monitoradas ao ano permanece 

bastante superior às metas estabelecidas. No entanto, o percentual de resíduos 
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sólidos recuperados é menor que o planejado e a quantidade de áreas de 

compostagem implantadas pela prefeitura também está aquém do previsto no PPA.   

Em relação ao programa de bem-estar animal, percebe-se a atenção dada pela 

prefeitura a esta questão, tendo em vista que, houve grande êxito nas políticas de 

estímulo à adoção de cães e gatos pela população. Apesar de os dados relativos às 

campanhas de castração e vacinação gratuitas estarem um pouco abaixo do 

esperado, ainda assim eles demonstram esforço nesta área. 

 

Indicador 
Programa 

Estratégico 

Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 

(2017 
ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Número de 
nascentes 

monitoradas ao 
ano 

0002 - 
Abastecimento 

de água e 
esgotamento 

sanitário 

15 3 
Nascentes 

monitoradas 
15 15 15 15 152 152 

Registros 
SEMARH/PMO 

Número de 
parques com 

miniestação de 
tratamento de 

esgoto 

0002 - 
Abastecimento 

de água e 
esgotamento 

sanitário 

10 0 Parques 3 3 6 10 3 3(1) 
Registros 

SEMARH/PMO 

Número de 
mudas arbóreas 

plantadas na 
cidade ao ano 

0008 - 
Ampliação e 
manutenção 
das áreas 

verdes 

20.000 4.550 
Mudas 

arbóreas 
5.000 5.000 5.000 5.000 4.800 3.300 

Registros 
SEMARH/PMO 

Ações de 
fiscalização de 
poda, descarte 
de resíduos de 

poda e 
queimadas/ano 

0008 - 
Ampliação e 
manutenção 
das áreas 

verdes 

115 32 
Ações de 

fiscalização/ano 
60 75 100 115 24 49 

Registros 
SEMARH/PMO 

Número de cães 
e gatos castrados 

pela PMO/ano 

0011 -Bem-
estar animal 

3.300 3.029 
Cães e 

gatos/ano 
3.035 3.035 3.200 3.300 3.000 N/D 

Registros 
SS/PMO 

SEMARH/PMO 

Número de cães 
e gatos adotados 
em campanhas 
municipais/ano 

0011 -Bem-
estar animal 

180 123 Cães e gatos 150 150 180 180 304 N/D 
Registros 
SS/PMO 

SEMARH/PMO 

Percentual de 
resíduos sólidos 

recuperados 

0021 - Gestão 
integrada de 

resíduos sólidos 
10,0 1,40 % 4,0 6,0 8,0 10,0 2,0 2,0(1) 

Registros 
SSO/PMO 

Número de áreas 
de compostagem 
implantadas/ ano 

0021 - Gestão 
integrada de 

resíduos sólidos 
3 0 

Áreas de 
compostagem 

1 1 1 0 1 1(1) 
Registros 

SEMARH/PMO 

Percentual de 
cães e gatos 

vacinados contra 
raiva pela PMO          

0033 - 
Vigilância em 

saúde 
80,0 41,1 % 50,0 60,0 70,0 80,0 56,2 4,3 

Registros 
SS/PMO 

Notas: SEMARH: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; SS: Secretaria de Saúde; SSO: Secretaria de Serviços e 
Obras; PMO: Prefeitura do Município de Osasco; MC/MDR SNIS: Ministério das Cidades/ Ministério do Desenvolvimento 
Regional. (1) Dado oficial referente a 2019 ainda não disponível mas equivale ao valor de 2018. (1) Dado oficial referente a 2019 
ainda não disponível mas equivale ao valor de 2018. 
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EIXO 11 - ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE 

RACIAL E DE GÊNERO 

 

Os objetivos deste eixo destinam-se à ampliação e à melhoria dos 

equipamentos de proteção social básica, garantindo um atendimento de qualidade ao 

cidadão, além do combate da violação de direitos sociais e a transferência de renda.  

Os avanços na violação de direitos sociais medido pelo número de crianças 

cadastradas no CadÚnico que estavam fora da escola foi abaixo da meta e registrou 

piora entre 2018 e 2019, o que demonstra que os esforços da prefeitura neste sentido 

foram insuficientes. Além disto, a melhoria dos serviços municipais de assistência 

social medido pelo IDCRAS também foi pequena e abaixo das metas definidas. No 

entanto, a gestão do programa Bolsa Família realizada pela prefeitura apresentou 

resultados positivos e melhores que o planejado.  

 

Indicador 
Programa 

Estratégico 

Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 

(2017 
ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Indicador de 
Desenvolvimento 

do Centro de 
Referência de 

Assistência 
Social (IDCRAS) 

0004 - Ampliação 
do Acesso e 
Melhoria da 

Qualidade das 
Ações de 

Proteção Social 
Básica do SUAS/ 
0012 - Combate 

à violação de 
direitos sociais/ 

0035 - Promoção 
Social 

4,5 2,4 Nota (0-5) 3,0 4,0 4,0 5,0 2,41 2,78 
MDS/MC 

SNAS 

Indicador de 
Desenvolvimento 
dos Centros de 

Referência 
Especializados 
em Assistência 

Social 
(IDCREAS) 

0005 - Ampliação 
do Acesso e 
Melhoria da 

Qualidade das 
Ações de 

Proteção Social 
Especial do 

SUAS/ 
0012 - Combate 

à violação de 
direitos sociais/ 

0035 - Promoção 
Social 

4,5 2,8 Nota (0-10) 3,0 3,5 4,0 4,5 N/D N/D 
MDS/MC 

SNAS 
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Indicador 
Programa 

Estratégico 

Índice 
Futuro 
(2021) 

Índice 
Recente 

(2017 
ou 

antes) 

Unidade 

Meta Realizado 

Fonte 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 

Percentual de 
crianças de 5 a 6 
anos completos, 
cadastradas no 
CadÚnico, fora 

da escola 
(atualização 

cadastral nos 
últimos 12 

meses) 

0012 - Combate 
à violação de 

direitos sociais 
14.6  20,6 % 19,6 17,6 16,1 14,6 18,27 21,13 

MDS/MC 
Tabcad, 

CadÚnico 

Índice de Gestão 
Descentralizada 

do Programa 
Bolsa Família 

(IGD-M) 

0019 -
Transferência de 

Renda 
0,70 0,62 

Nota  
(0-1) 

0,64 0,66 0,68 0,70 0,85 0,86 
MDS/MC 

SNAS 

Índice de Gestão 
Descentralizada - 

Sistema Único 
de Assistência 
Social (IGD-

SUAS) 

0034 - Vigilância 
socioassistencial 

0,75 0,65 Índice (0 a 1) 0,68 0,71 0,74 0,75 N/D(1) N/D(1) 
MDS/MC 

SNAS 

Notas: MDS/MC Ministério do Desenvolvimento Social/ Ministério da Cidadania; SNAS: Secretaria Nacional de Assistência 
Social; TABCAD: Tabulador de Informações do CadÚnico. (1) Último dado informado refere-se a 2016. 

 

 

 

 

 


