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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 MOOCA

Â



DEMANDAS APRESENTADAS NA AUDIÊNCIA COM O 
CONSELHO PARTICIPATIVO  MUNICIPAL 

SUBPREFEITURA DA MOOCA



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:

• 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 púbicos)

• planos, diretrizes e estudos



DEMANDAS PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO

SUBPREFEITURA DA MOOCA



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

1

78 Centralidade Mooca; 

390 Mooca Baixa e parte 

fora de perímetro

As calçadas da Rua da Mooca e Paes de 

Barros onduladas dificultando 

mobilidade.

Demanda acrescentada ao Planejamento 2020.

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.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

2

79 Centralidade Água 

Rasa; 81 Áreas Verdes 

Água Rasa e parte fora 

de perímetro

Criação/implementação de lei e 

fiscalização que torne acessível as 

calçadas do bairro (não há uma rua que 

alguém possa passar pelas calçadas de 

cadeira de rodas).

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

Algumas ruas contempladas para execução constam no 

Plano Emergencial de Calçadas em execução pela Secr. 

Mun. das Subprefeituras.  Quanto a fiscalização já existe 

Legislação - Fiscalização pela Coordenadoria de 

Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

3
81 Áreas Verdes Água 

Rasa

Implantação/implementação de posto 

policial 24h na Praça Pinto Duarte, em 

frente RHC/Mooca e UBS Vila Bertioga.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

UBS Bertioga coberta com rondas diuturnamente.

(Secretaria Municipal de Segurança Urbana)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

4 387 Brás/Bresser-Mooca

Revitalizar a área da prefeitura com 

relação à infraestrutura. À noite o 

espaço deve ser ocupado para 

atividades de lazer e esportes. 

Segurança eficiente para os usuários.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

A Subprefeitura já está executando a requalificação da área

do Centro Educacional Salim F. Maluf. Quanto a utilização

dos espaços no período noturno e a segurança do local a 

competência é da Secretaria Municipal de Esportes que 

deverá deliberar.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

5 387 Brás/Bresser-Mooca

Criação do setor "Escreve Cartas" 

gratuito para elaboração de currículos, 

cartas e formulários, no modelo

existente no Poupatempo de Itaquera.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020. O Programa Elabora da Fundação

Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura e SMDET tem 

como objetivo a elevação da empregabilidade, por meio da 

oferta de oficinas com conteúdo variado, entre elas a 

elaboração de currículos. Não há, no momento, unidade do 

Cate na Mooca, mas pode ser objeto de implantação no 

futuro, cenário que será avaliado em 2021.

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho)

6 387 Brás/Bresser-Mooca
Assistência aos imigrantes e refugiados 

do bairro.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.  No que concerne à SMDHC, por meio

da unidade móvel do Centro de Referência e Atendimento ao

Imigrante (CRAI Móvel) está sendo ofertado atendimento à 

população imigrante para defesa e promoção de direitos em 

todo o território do município. 

(Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania) 



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

7 387 Brás/Bresser-Mooca
Revitalização das praças públicas do 

bairro e aumento das áreas verdes.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

A Subprefeitura já está executando a requalificação de 

diversas praças na área sob sua jurisdição.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

8
387 Brás/Bresser-

Mooca.      

Revitalização da biblioteca nas

dependências da subprefeitura.

Demanda não inteligível ou genérica. O que seria a revitalização? 
Informamos que em 2018, o layout da Biblioteca Pública Municipal 
Affonso Taunay foi alterado, tendo recebido novos mobiliários e 
expositores do acervo. Em abril de 2019, também foi inaugurado na
biblioteca o DIGILAB, nova versão do antigo Telecentro, com espaço
de coworking público, espaço totalmente revitalizado, em parceria
com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia.  Em 2020 e 
2021, a Biblioteca Affonso Taunay não faz parte da lista de 
bibliotecas a serem reformadas. Entre os parâmetros para tal seleção
está à avaliação da situação predial de cada equipamento cultural, 
realizada pelo setor de obras da Secretaria Municipal de Cultura, e a 
disponibilidade de orçamento da pasta. 
(Secretaria Municipal das Cultura)

A Subprefeitura está executando obras de melhorias na área 

externa que inclui o pátio de estacionamento em frente a 

Biblioteca.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

9 390 Mooca Baixa

Incluir o Parque Benemérito Brás junto às

Escolas CGI Nazir Miguel e EMEI João 

Mendonça, com Wifi

Demanda Inviável. 

O Programa WiFi Livre SP inicialmente contemplou120 

pontos. Na próxima fase de expansão deverão ser 

contempladas mais 624 localidades entre centros culturais, 

bibliotecas, centros desportivos e pontos turísticos, entre 

outros. Como o Edital de Credenciamento já foi assinado e já

estamos em fase de implementação, não é possível

acrescentar novos pontos neste contrato. As localidades

sugeridas serão anotadas para que sejam analisadas e 

incluidas 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/

noticias/?p=279947

(Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia)

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


DEMANDAS  IMPORTANTES PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS SETORIAIS 

E PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL

NÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO DA  SUBPREFEITURA 

DA MOOCA

DEMANDAS   RELACIONADAS COM A ZELADORIA:
• MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS URBANAS, AMBIENTAIS E 

HABITACIONAIS



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

10
81 Áreas Verdes 

Água Rasa

Manutenção do convênio/parceria da 

prefeitura com a Casa Santa Gerosa, da 

Rua Manoel Onha (Centro de 

Convivência de Idosos)

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

Os Núcleos de Convivência de Idosos são serviços prestados

pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento

Social (SMADS), enquanto Centros de Convivência de Idosos são

equipamentos estaduais. 

(Secretaria Municipal de Assistência Social)

11

297 Avenidas Celso 

Garcia e Rangel 

Pestana e Fora de 

perímetro

Recursos materiais para os hospitais

municipais, principalmente o do Tatuapé.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021. 

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 nestes instrumentos apenas as ações de investimento. 

As demandas relacionadas ao aprimoramento do funcionamento

das unidades serão consideradas em outros instrumentos de 

planejamento para 2021.

(Secretaria Municipal da Saúde)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

12
387 Brás/Bresser-

Mooca

Fiscalização eficiente quanto aos grupos 

carnavalescos respeitando-se os locais 

licenciados para apresentações de modo a 

não haver desrespeito e depredação dos 

locais.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento 

de 2020. 

A Subprefeitura organizou junto à SMSUB/SPUA o 

acompanhamento de todos os blocos carnavalescos com equipes

de apoio à remoção (fiscalização de comércio ambulante) e 

agentes efetivos da Unidade Técnica de Fiscalização da SUB-

MO.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

13
387 Brás/Bresser-

Mooca

Período intenso de chuvas: limpeza efetiva

dos bueiros evitando enchentes

(drenagem)

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento 

de 2020. 

A Subprefeitura mantém uma frequência intensa de limpeza de 

bueiros manual e mecanizada nos locais com incidência de 

enchentes no período de chuvas e faz um trabalho preventivo no 

período de estiagem. 

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

14

387 Brás/Bresser-

Mooca e 78 

Centralidade 

Mooca

Inspeção do Viaduto Bresser.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento 

de 2020. 

Inspeção Especial do Viaduto Bresser já realizada em 2019. Como 

resultado desta inspeção, foi elaborado o projeto para subsidiar a 

contratação de obra de recuperação desta estrutura. O edital de 

contratação da obra de recuperação deste viaduto se encontra em

fase final de elaboração, com publicação prevista para início do 2º 

semestre de 2020.  

(Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras)



fonte:

As respostas das Secretarias apresentadas neste

powerpoint foram fornecidas à Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Urbano - SMDU pela Secretaria

do Governo Municipal – SGM.


