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❖ O Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei 16.050/2014) define os planos a 

serem feitos para o desenvolvimento urbano e rural de São Paulo

❖ Planos Regionais das Subprefeituras – PRS  definidos no PDE  e 

consolidados pelo decreto 57.537/2016, que:

• detalham  e complementam as intenções do PDE no território

• com foco nos  espaços e áreas públicas, como ruas, praças, córregos, 

parques, equipamentos sociais, etc.

• combinam políticas de diversas secretarias no território, como 

habitação, infraestrutura, equipamentos sociais, transportes, meio 

ambiente, etc.

SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO



PLANOS REGIONAIS DAS SUBPREFEITURAS
❖ Diretrizes Regionais e Gerais da Subprefeitura (intenções) que:

Contribuem para mapear o Plano de Metas

Orientam as intervenções urbanas no território

Servem de base na elaboração das prioridades de Planos de Ação

❖ Perímetros de Ação organizam a Rede de Estruturação Local 

• Áreas delimitadas, descritas, caracterizadas e mapeadas, destinadas ao 

desenvolvimento urbano local em territórios com maior vulnerabilidade social e 

ambiental;

• Áreas que necessitam de projetos coordenados de intervenção com ações articuladas 

que requerem de políticas e investimentos públicos em: Habitação, Saneamento, 

Drenagem, Áreas Verdes, Mobilidade , Equipamentos Públicos e Sociais, Polos de 

Centralidade e Políticas de Desenvolvimento Econômico;

• Objetivos, diretrizes e mapas para as intervenções das secretarias identificadas.



PLANOS  DE AÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

❖ Finalidade - Art.9º - Decreto 57.537/16:

• Priorizar e detalhar as propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras
• Compatibilizar com Plano de Metas  
• Compatibilizar com ações previstas pelas secretarias no território

❖ Conteúdo: 
• Análise dos Perímetros de Ação: diretrizes contidas nos Planos Regionais da 

Subprefeitura e ações previstas no Plano de Metas e seu mapeamento;
• Orçamentos previstos ou estimados;
• Eventual revisão nos perímetros de ação com suas justificativas;
• Detalhamento das ações, projetos e obras necessárias para cada perímetro



PLANO REGIONAL SUBPREFEITURA IPIRANGA



DEMANDAS APRESENTADAS PELOS PARTICIPANTES NA 
AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO  MUNICIPAL

SUBPREFEITURA IPIRANGA



DEMANDAS APRESENTADAS – PERTINÊNCIA PARA 
INTEGRAÇÃO AO PLANO DE AÇÃO

❖Critérios:

• Compatível com as Diretrizes do Plano Regional e as Diretrizes do 
perímetro onde a demanda está localizada

• Intervenções no território que, embora não estejam previstas nas 
Diretrizes do Plano Regional ou do Perímetro, podem contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida

• Viabilidade técnica e financeira 



❖Critérios:

• Enquadráveis nas seguintes categorias: 

• investimento – ampliação das redes de infraestrutura local  
(urbanas, ambientais e habitacionais)

• gestão e monitoramento urbano (estratégias da administração 
para o uso das infraestruturas e serviços públicos)

• planos, diretrizes e estudos

DEMANDAS APRESENTADAS – PERTINÊNCIA PARA 
INTEGRAÇÃO AO PLANO DE AÇÃO



DEMANDAS PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO



Nº Perímetro  Demanda Resposta da Secretaria

1.

30 Av. Ricardo Jafet e 
Abraão de Morais
33 Parque 
Independência e Museu 
de Zoologia
39 Metrô Santos-
Imigrantes

Implantar ciclovias na Ricardo Jafet
No Programa de Metas há previsão de novas conexões cicloviárias na Av. 
Ricardo Jafet. 
SMT - Mobilidade e Transportes

2. 31 Aquário
Projeto de moradia de aspecto 
social

Há previsão de entrega de aproximadamente 600uh na Subprefeitura 
Ipiranga em 2020. 
SEHAB - Habitação

3. 31 Aquário Construção de Hospital Dia/Noite

A Secretaria Municipal de Saúde vem analisando os serviços de saúde do 
município de São Paulo, a fim de reestruturar a rede de equipamentos de 
saúde, partindo das necessidades do território. Além disso, consta no 
planejamento de 2020 a reforma da unidade de Assistência Médica 
Ambulatorial (AMA) Sacomã, cujo funcionamento é 24h. 
SMS – Saúde

4. 31 Aquário
Projeto urbanístico: ciclovias, faixa 
de sinalização

Demanda não inteligível ou genérica
SMT – Mobilidade e Transportes



Nº Perímetro  Demanda Resposta da Secretaria

5.
31

Aquário

Implantação
de Wifi 
gratuito

SMIT - Secretaria de Inovação e Tecnologia: Informamos que o Programa WiFi Livre SP tem como objetivo levar internet gratuita e 
de qualidade para as principais praças fomentando a inclusão digital e a apropriação do espaço público. Inicialmente contávamos 
com 120 pontos e estamos trabalhando na fase de expansão para levar internet gratuita para 624 localidades e disponibilizar Wifi
em centros culturais, bibliotecas, centros desportivos e pontos turísticos, entre outros pontos de acesso. Na região da subprefeitura 
Ipiranga as localidades que já foram contempladas ou serão até dez/20 são: 
Concluída - Largo Santa Ângela
Concluída - Parque da Independência
Concluída - CEU Heliópolis Profa. Arlete Persoli
Concluída - Praça Dirceu de Castro Fontoura
Concluída - Biblioteca Castro Alves
Concluída - CEU Parque Bristol
Concluída - CEU Meninos
Concluída - Biblioteca Roberto Santos
Concluída - Subprefeitura do Ipiranga
Concluída - Biblioteca Amadeu Amaral
Até dez/2020 - AMA SACOMÃ
Até dez/2020 - AMA/UBS Integrada Parque Bristol
Até dez/2020 - AMA/UBS Integrada São Vicente De Paula
Até dez/2020 - AMA/UBS Integrada Vila Moraes- João Paulo Botelho Vieira
Até dez/2020 - CE Ipiranga (Balneário Carlos Joel Nelli)
Até dez/2020 - CE Jd. Celeste (Balneário Mário Moraes)
Até dez/2020 - CE Vila Carioca (Balneário Princesa Isabel)
Até dez/2020 - CE Vila Independência (CEE Flavio Calabresi Conte)
Até dez/2020 - Praça Flávio Xavier de Toledo
Até dez/2020 - Praça José Augusto Velloso
Até dez/2020 - Praça na Rua Embu de Heliópolis 
Até dez/2020 - Telecentro Acessa UNAS Lagoa
Até dez/2020 - Telecentro Núcleo Heliópolis
Até dez/2020 - Telecentro Sacomã
Até dez/2020 - Telecentro UNAS
Até dez/2020 - Telecentro Vila Carioca



Nº Perímetro  Demanda Resposta da Secretaria

6.

34 Rio Tamanduateí
36 Pai Meninos I 
Ampliado
37 Heliópolis Ampliado
74 Conexões 
Metropolitanas
Fora de Perímetro

Mobilidade: ligar Liveiro x Arapuá; 
ligar V. Carioca x Av. Estado

Embora ambas as ligações estejam previstas em perímetros do Plano 
Regional da Subprefeitura Ipiranga, respectivamente Jaboticabal e 
Tamanduateí, não há previsão da Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes, nem da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras para 
ambos os locais no horizonte deste Plano de Ação. 
SMDU – Desenvolvimento Urbano

7.

35 Córrego 
Jaboticabal
36 Pai Meninos I 
Ampliado

Implantar Parque linear Mirassol-
Jaboticabal e Parque Ourives 
Arapuá-Heliópolis

Demanda em estudo para o planejamento de 2021 
SVMA – Verde e Meio Ambiente

8.
36 Pai Meninos I 
ampliado 

Melhoramento das calçadas
"A Lei nº 14.675 de 23 de janeiro de 2008, institui o Plano Emergencial de 
Calçadas (PEC) e o Decreto Municipal nº 58.845, de 10 de julho de 2018, 
define as rotas emergenciais". 
SMSUB - Subprefeituras

9.
36 Pai Meninos I 
ampliado

Melhoramento do Parque Bristol
Não foi possível localizar a área proposta. 
SVMA – Verde e Meio Ambiente

10.
36 Pai Meninos I 
ampliado

Mobilidade

No Programa de Metas, dentro da Subprefeitura de Ipiranga, há previsão de 
implantação de novas ciclovias/ciclofaixas, como a Cursino; Pe. Arlindo 
Vieira; Miguel Estéfano; Juntas Provisórias; Presidente Tancredo Neves, entre 
outras. 
SMT - Mobilidade e Transportes



Nº Perímetro  Demanda Resposta da Secretaria

11.
36 Pai Meninos I 
ampliado Espaço cultural -

criação

A criação de novos equipamentos culturais nesta região não está, neste momento, 
contemplado no planejamento e orçamento desta secretaria. Lembramos que a região conta 
com a Casa de Cultura do Ipiranga que recebe periodicamente atividades culturais através 
desta secretaria. A Biblioteca Pública Municipal Roberto Santos é localizada no Distrito do 
Ipiranga, opção de lazer, informação, leitura e cultura para todas faixas etárias. 
SMC – Cultura 

12.
36 Pai Meninos I 
ampliado

Criação de 
equipamentos de 
cultura

A criação de novos equipamentos culturais nesta região não está, neste momento, 
contemplado no planejamento e orçamento desta secretaria. /  A Biblioteca Pública 
Municipal Roberto Santos  é localizada no Distrito do Ipiranga, opção de lazer, informação, 
leitura e cultura para todas faixas etárias. 
SMC – Cultura 

13.
36 Pai Meninos I 
ampliado

Av. Ourives -
Adequação, 
adaptação de 
calçadas

O trecho compreendido entre Av. dos Ourives 710 e Rua Giovanni de Conegliano está 
recebendo reformas realizadas pelas construtoras responsáveis pelos empreendimentos 
imobiliários que estão sendo edificados na Av. dos Ourives. 
SMSUB – Subprefeituras

14.
36 Pai Meninos I 
ampliado

Implantação de Posto 
de Saúde - Região 
Ourives

Atualmente, a subprefeitura Ipiranga conta com 16 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e três 
Unidades Integradas (AMA/UBS), destas seis UBS e as três AMA/UBS  estão sendo estudadas  
para realização de reforma em 2020. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde vem 
analisando os serviços de saúde no município de São Paulo, a fim de reestruturar a rede de 
equipamentos de saúde, partindo da necessidades de cada território.
SMS - Saúde



Nº Perímetro  Demanda Resposta da Secretaria

15. 36 Pai Meninos I ampliado Implantação de Parque

Para a Subprefeitura do Ipiranga estão previstas a ampliação do 
Parque Independência (em implantação) e a implantação do Pq. 
Jaboticabal (em planejamento). 
SVMA - Verde e Meio Ambiente

16. 36 Pai Meninos I ampliado Espaço de esporte e lazer - criação
Demanda em estudo para o Planejamento de 2021
SEME – Esportes e Lazer

17. 36 Pai Meninos I ampliado Criação de equipamentos de lazer
Demanda em estudo para o Planejamento de 2021
SEME – Esportes e Lazer

18. 36 Pai Meninos I ampliado
Melhoramento da AMA/UBS Aurélio 
Mellone 

Não identificamos objetivamente como poderíamos contemplar 
a demanda. 
SMS – Saúde

19. 37 Heliópolis Ampliado
Habitações - 76 favelas, a maior - do 
Heliópolis (120 mil pessoas)

Demanda não inteligível ou genérica
SEHAB - Habitação

20. 38 Tancredo Neves

Cuidar do espaço remanescente da Rua 
Orfília, onde a área verde está sendo 
mal ocupada, com invasões e 
construções irregulares, árvores 
cortadas, área verde abandonada. 
Sugestão: construir um cachorródromo 
ou readequar área verde com 
equipamentos de ginástica.

SMSUB - Subprefeituras: A sugestão é exequível. Entretanto, a 
despesa não está prevista para o orçamento de 2020. Deste 
modo, estudamos a inclusão da demanda na PLOA 2021.
SVMA – Verde e Meio Ambiente: Plano Municipal de Arborização 
Urbana - PMAU, que está em elaboração.



Nº Perímetro  Demanda Resposta da Secretaria

21. Toda Subprefeitura Requalificação do sistema viário
Demanda não inteligível ou genérica
SMT – Mobilidade e Transportes

22. Toda Subprefeitura
Parques e áreas verdes (caminhos verdes, 
parques lineares)

Para a Subprefeitura do Ipiranga estão previstas a ampliação do 
Parque Independência (em implantação) e a implantação do Pq. 
Jaboticabal (em planejamento). 
SVMA - Verde e Meio Ambiente

23. Toda Subprefeitura Polos de centralidades

SMDU – Desenvolvimento Urbano: A demanda é genérica, pois não 
apresenta uma pergunta ou indicação de perímetro de ação. 
SMDET - Desenvolvimento Econômico: A PMSP e SMDET estão 
elaborando o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico de 
São Paulo, que irá identificar as vocações econômicas e apoiar o 
desenvolvimento econômico do Município fundamentado nas 
realidades regionais, pelos próximos 10 anos. Nesse sentido, ações 
como a sugerida poderão ser incorporadas, caso os estudos as 
identifiquem como estratégicas para a região.

24. Toda Subprefeitura
Implantar 3 novas UBS na região da 
subprefeitura

A Secretaria Municipal de Saúde vem analisando os serviços de saúde 
do município de São Paulo, a fim de reestruturar a rede de 
equipamentos de saúde, partindo das necessidades de cada 
território. 
SMS - Saúde



Nº Perímetro  Demanda Resposta da Secretaria

25. Toda Subprefeitura Equipamentos sociais
Existe uma série de serviços socioassistenciais executados pela SMADS e a demanda não 
permite identificar a qual se refere. 
SMADS - Assistência Social

26. Toda Subprefeitura
Acessibilidade  -
Calçadas em degraus

O Decreto Municipal nº 58.611, de 24 de janeiro de 2019 consolida os critérios para 
padronização das calçadas. 
SMSUB – Subprefeituras

27. Toda Subprefeitura
Implantar usina de 
reciclagem

Anualmente a Prefeitura de São Paulo aloca recursos para que o Programa Socioambiental 
de Coleta Seletiva, o qual trabalha com cooperativas da cidade de São Paulo, possa 
crescer e se fortalecer. 
No final de 2019 a Prefeitura lançou o Programa Recicla+SP, que tem por objetivo 
melhorar a qualidade de vida dos catadores e catadoras e propiciar a inclusão dos 
mesmos, de forma a gerar benefícios ambientais, econômicos e sociais diretos e indiretos, 
além de incentivar e impulsionar a reciclagem de materiais na Cidade de São Paulo.
O Recicla+SP criou o 1º Centro público de Apoio às Cooperativas de materiais recicláveis 
da cidade de São Paulo, o CAC, que oferece atendimento gratuito à catadores, 
associações, cooperativas e qualquer outro munícipe que tenha interesse em conhecer 
mais sobre cooperativas de materiais recicláveis e a ação da Prefeitura dentro deste tema.
Dessa forma, estamos trabalhando para aumentar o número de cooperativas que fazem 
parte do Programa Socioambiental. 
SMSUB – Subprefeituras



DEMANDAS  IMPORTANTES PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS SETORIAIS 

E PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL NÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS AO 

PLANO DE AÇÃO DA SUBPREFEITURA

DEMANDAS RELACIONADAS À ZELADORIA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 

REDE DE INFRAESTRUTURAS URBANAS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS



Nº Perímetro  Demanda Resposta da Secretaria

28. 31 Aquário
Abertura de escolas para 
lazer aos finais de semana

Essa Divisão Pedagógica não tem autonomia para decidir quanto à abertura das 
Unidades Educacionais aos finais de semana e, até a presente data, não temos 
informação se alguma Unidade realiza tal ação. 
SME - Educação

29. 31 Aquário Saneamento básico
Demanda não inteligível ou genérica
SEHAB – Habitação

30. 31 Aquário
Inclusão de pessoas com 
deficiência física 

Não é possível transformar a demanda em ação. Ressaltamos que a Secretaria 
Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED atua de forma transversal, ou seja, 
uma secretaria meio que tem a missão de promover o protagonismo da pessoa com 
deficiência e sua efetiva participação na sociedade. 
SMPED - Secretaria da Pessoa com Deficiência

31.
32 Pefi: Jd. Botânico/ 
Zoo/Safari

Implantar dentistas nas 
UBS que façam implantes 
dentários

O plano de ação das Subprefeituras foi construído com o foco no aprimoramento da 
infraestrutura e oferta de equipamentos de saúde nos distintos territórios, respeitadas 
suas especificidades e necessidades conforme perfil epidemiológico. Dessa forma, foram 
previstas neste instrumentos apenas as ações de investimento. As demandas 
relacionadas ao aprimoramento do funcionamento das unidades serão consideradas em 
outros instrumentos de planejamento para 2021. 
SMS - Saúde



Nº Perímetro  Demanda Resposta da Secretaria

32. Toda Subprefeitura

Planejar o uso das praças, pois se 
falou muito em praças e o que se 
vê hoje é que as mesmas são de 
uso de mendigos e pessoas que 
usam drogas e não de todos os 
cidadãos

A proposta apresentada envolve diversas secretarias tais como Assistência Social, 
Segurança Pública, Saúde, Habitação, Planejamento e Subprefeituras. Destacamos 
que os serviços de manutenção (limpeza, corte de grama e poda de árvores) estão 
sendo realizados conforme planejamento da Subprefeitura. 
SMSUB - Subprefeituras

33. Toda Subprefeitura
Rede estrutural hídrica ambiental 
- áreas de risco

Já são desenvolvidas ações integradas e planejadas envolvendo vários órgãos da 
administração com vistas à reorganização do espaço nas avenidas Almirante 
Delamare e Comandante Taylor. 
SSU - Segurança Urbana

34. Toda Subprefeitura

Fazer valer e fiscalizar o uso de 
calçadas e construção em 
calçadas por estabelecimentos 
comerciais, em especial, bares 

A subprefeitura vem realizando rotineiramente operações de fiscalização do uso 
do passeio por bares que estão em desacordo com a Lei nº 12.002/96, realizando 
a apreensão do mobiliário e aplicando as multas. O munícipe pode solicitar a 
fiscalização através do portal SP156, por telefone, internet, aplicativo e nas praças 
de atendimento das Subprefeituras. 
SMSUB - Subprefeituras




