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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 DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO



DEMANDAS APRESENTADAS NA AUDIÊNCIA COM O 
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL SUBPREFEITURA 

DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO



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; 



DEMANDAS APRESENTADAS – PERTINÊNCIA PARA 
INTEGRAÇÃO AO PLANO DE AÇÃO

❖ Critérios:

• Conforme as 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 púbicos)

• planos, diretrizes e estudos



DEMANDAS PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO

DA SUBPREFEITURA 
ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

1

Pequena porção no 137 

Aricanduva e maior parte

fora de perímetro

Avenida Arraias do Araguaia é uma

avenida tão boa, porque não ter

uma linha de ônibus

Demanda inviável. 

Informamos que a Av. Arraias de Araguaia no trecho entre a R. 

Nova Brasilia e Av. Barreira Grande é atendido pela linha 4729-

10 Pq. Bancário - Metrô Belém, quanto ao trecho entre as 

Avenidas Barreira Grande e Aricanduva em consulta a pesquisas

de origem/destino, fornecidas pelo uso do Bilhete Único não

identificamos demanda para a criação de novo serviço.

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte)

2

156 Cemitério Vila 

Formosa

224 Av. Carrão

Tornar a rua Felisbina Ferreira mão

única, uma vez que ocorrem muitos

acidentes nessa via.

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020. 

Pedido cadastrado no sistema CS da CET, enviado para análise

CS nº 96.25.00824/20-78

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte)

3
223 Vila Antonieta-Vila 

Nova York
Reformar UBS Vila Antonieta

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento 

de 2020. 

A reforma da unidade integrada AMA/UBS Vila Antonieta é uma

demanda presente no planejamento de 2020. Além disso, está

previsto a reforma de mais duas Unidades Básicas de Saúde, 

pertencente à subprefeitura de Aricanduva/Vila Formada/Carrão.

(Secretaria Municipal da Saúde)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

4

231 

Córregos Taboão e 

Ipiranguinha e fora 

de perímetro

Canalização do Ipiranguinha

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras)

5

231 Córregos 

Taboão e 

Ipiranguinha 

223 Vila Antonieta-

Vila Nova York

234 Córrego Tapera

Rever fluxo da condução que passa 

pela Av Nacionalista para a Tatuapé. 

Tatuapé já está super carregado e não 

temos condução para a Vila Prudente e 

não podemos ir para outros metros com 

menos fluxo como Penha e Vila Matilde.

Demanda não inteligível ou genérica. 

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte)

6

231 Córregos

Taboão e 

Ipiranguinha

WIFI gratuito no CDC Estrela Jardim 

Vila Formosa

Mudança do Wifi para o CDC Estrela 

Vila Formosa uma vez que hoje o WIFI 

está na praça, aonde há um movimento

grande de pessoas usuárias de drogas

e álcool junto com gente boa.

Demanda inviável. 

O Programa WiFi Livre SP inicialmente contemplou120 pontos. Na 

próxima fase de expansão deverão ser contempladas mais 624 

localidades como centros culturais, bibliotecas, centros desportivos

e pontos turísticos, entre outros. Como o Edital de Credenciamento

já foi assinado e já está em fase de implementação, não é possível

acrescentar novos pontos neste contrato. As localidades sugeridas

serão anotadas para que 

sejam analisadas e incluídas em uma nova fase.

Informações sobre a lista de localidades já contempladas podem

ser encontradas no link : 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/noticia

s/?p=279947

(Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia)

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/noticias/?p=279947


Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

7

231 

Córregos Taboão e 

Ipiranguinha

Muro de Arrimo atrás do CDC Jd Vila 

Formosa; reformas das calçadas

avenida Cipriano Rodrigues;

Descarte de lixo no perímetro

Demanda genérica. 

A execução de contenção em áreas de CDC são de 

responsabilidade da Secretaria de Esporte e Lazer. A reforma

da calçada ao longo da Av Cipriano Rodrigues deve fazer

parte, primeiramente, da listagem de calçadas prioritárias

junto a SMSUB. São realizadas semanalmente ações de 

conscientização quanto ao descarte irregular de lixo / entulho

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

8
231 Córregos Taboão e 

Ipiranguinha

Conclusão da ligação da avenida 

Emilio Meneghini com a Ademar de 

Barros.   

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte)

9

231 

Córregos Taboão e 

Ipiranguinha

Revitalização com área de lazer para 

a região da avenida Emilio Meneghini

com a avenida Aguiar da Beira, com 

transporte público que atenda esta

avenida, pontos de ônibus com 

cobertura e linhas de ônibus nesta

região.

Demanda não inteligível ou genérica. 

As áreas livres são constantemente limpas e lavadas e já

foram efetuados no período desta gestão mais de 70 pontos. 

Transporte não pertence a essa Secretaria.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

10

231 Córregos Taboão e 

Ipiranguinha

223 Vila Antonieta-Vila 

Nova York

234 Córrego Tapera

Porque o Prefeito atual não fez 

corredor de ônibus como estava

previsto e com verbas na Avenida 

Nacionalista e o atual desviou

para recapeamento?

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

De acordo com o Plano Diretor Estratégico do Município de São 

Paulo PDE – 2014 (Lei Municipal nº16.050/2014) e com o Plano 

de Mobilidade de São Paulo – PlanMob/SP 2015 (Decreto

Municipal 56.834/2016) não existe previsão de implantação de 

corredor de ônibus na Avenida dos Nacionalistas da Subprefeitura

de Aricanduva – Vila Formosa – Carrão, e sim em outras vias 

desta Subprefeitura.

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte)

11
231 Córregos Taboão e 

Ipiranguinha

1- Construir UBS estratégia da 

família na região do córrego do 

Taboão

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

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, em virtude da requalificação da infraestrutura da rede 

de atenção à saúde, o plano de ação para a saúde em 2020 foi

pensado para atuar em projetos de investimento. Dessa forma, 

demanda por estratégia da família na Atenção Básica, serão

consideradas no planejamento para 2021.

(Secretaria Municipal da Saúde)

12

234 Córrego Tapera e 223 

Vila Antonieta-Vila Nova 

York

Construir parque linear no 

córrego tapera
Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

13 Toda Sub Programa de habitação para Aricanduva

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020. Não há programas habitacionais

específicos para cada Subprefeitura. Foram entregues em

2018 os empreendimentos Fluorita I e II na região e famílias

foram beneficiadas por ações de regularização fundiária. Em

2020 outras famílias ainda serão beneficiadas com ações de 

regularização. 

(Secretaria Municipal de Habitação)

14 Toda sub
Estudo para promover a melhoria da 

mobilidade urbana na subprefeitura

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

Há previsão de instalação de novos trechos de faixas

exclusivas de ônibus na Av Sapopemba. 

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte)

15 Fora de perímetro

Requalificar calçadas das ruas José 

tabacow, Ana de Proença e Agostinho da 

Mota

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

Esta demanda não está contemplada no Decreto Municipal 

nº 58.845, de 10 de julho de 2018 que define as rotas

emergenciais, ruas josé tabacow Ana de Proença e 

Agostinho da Mota deverão ser efetuadas pela Subprefeitura

Sapopemba

(Secretaria Municipal das 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 COM A ZELADORIA:
• MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS URBANAS, AMBIENTAIS E 

HABITACIONAIS



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

16 225 Córrego Rapadura

Limpeza do Rio, Córrego que fica atrás da 

Subprefeitura (Atucuri) e limpeza das ruas

próximas

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020. 

A limpeza do Córrego Rapadura é realizada mensalmente

ao longo do trecho da Subprefeitura Aricanduva. A limpeza

das vias é trabalho constante desta gestão.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

17
420 Vila Santa Isabel-

Rua Taubaté

Implantação da rede hora certa no antigo 

hospital da vila carrão

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

O imóvel antigo já foi demolido. Está agendada reunião com 

a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana para discutir

o projeto.

(Secretaria Municipal da Saúde)

18 Toda Sub
Recapeamento das ruas das vilas Carrão, 

Aricanduva e Formosa

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

Sera feito verificação da possibilidade de execução e de 

inserir na previsão orçamentaria de 2021.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)



fonte:
As respostas das Secretarias apresentadas neste 
Powerpoint foram fornecidas à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano – SMDU pela 
Secretaria do Governo Municipal - SGM


