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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



DEMANDAS APRESENTADAS NA AUDIÊNCIA COM O 
CONSELHO PARTICIPATIVO  MUNICIPAL 

SUBPREFEITURA DE CAPELA DO SOCORRO



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 públicos)

• planos, diretrizes e estudos



DEMANDAS PERTINENTES AO PLANO DE AÇÃO

SUBPREFEITURA DE CAPELA DO SOCORRO



Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

-237 Parque Jurubatuba

-238 Parque da Guarapiranga

-247 CEU Vl. Rubi/ CEU Cidade 

Dutra

-250 Av. Manuel Alvez Soares/ 

Av. Lourenço Cabreira

-274 Balneário São José

-343 Cocaia/SESC Interlagos

-394 Vl. S José/ Vila Quintana

Projeto para implantar um restaurante Bom 

Prato na Cidade Dutra

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

-Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

-242 Cocaia/ Sesc Interlagos

-255 Península do Cocaia

Construção de uma nova ponte que interliga Rio 

Bonito, Jd. Satélite com o Jd. Primavera. Devido 

ao grande fluxo de veículo o trânsito está 

insuportável

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

-Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

-247 CEU Vila Rubi/ CEU Cidade 

Dutra

Criação de um projeto para uma passarela no 

Largo do Rio Bonito

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

-Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-250 Av. Manuel Alves Soares/ 

Av. Lourenço Cabreira

-Fora de perimetro

Ampliação da Avenida Atlantica para chegar até 

a Avenida Lourenço Cabreira

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

-Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

-394 Vila São José/Vila Quintana Campo de futebol - Gigantão Icaraí
Demanda não inteligível ou genérica

-Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

-394 Vila São José/Vila Quintana Projeto Wifi na Rua Miguel Arquerons

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. Infelizmente, uma vez que o Edital de 

Credenciamento já foi assinado e já estamos em fase de implementação da 

expansão do Programa, não é mais possível acrescentarmos localidades à lista de 

locais que receberão o Programa WiFi Livre SP. As localidades sugeridas serão 

anotadas para que, em uma futura expansão possam ser analisadas e 

possivelmente contempladas. Informações sobre a lista de localidades que serão 

contempladas nessa fase de expansão você pode encontrar aqui: 

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

-Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-Toda Subprefeitura

Dar continuidade e término dos planos de ação 

em anos passados para que os futuros planos 

como os de 2020 possam ser contemplados

O plano de ação é um processo contínuo onde as propostas são executadas 

gradualmente. As propostas não atendidas dos anos anteriores são aproveitadas no 

planejamento atual, quando ainda viáveis.

-Secretaria Municipal das Subprefeituras

-Toda Subprefeitura

Dar continuidade e término dos planos de ação 

em anos passados para que os futuros planos 

como os de 2020 possam ser contemplados

Esclarecemos que este plano de ação é bianual (2019-2020) e este é o primeiro 

plano de ação a ser elaborado pela Prefeitura de São Paulo. Conforme determina o 

Decreto 57.537/2016, ele coincide com o Programa de Metas.

-Secretaria do Governo Municipal

-Toda Subprefeitura
Projeto de criação de um polo esportivo para a 

terceira idade

Demanda em estudo para o Planejamento 2021

-Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

-Toda Subprefeitura

Projeto para valorizar o distrito da Capela do 

Socorro como um grande pólo de serviços e mão 

de obra

A PMSP e SMDET estão elaborando o Plano Municipal de Desenvolvimento 

Econômico de São Paulo, que irá identificar e 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.

-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho



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



Perímetro Proposta Justificativa da Secretaria

-71 Zavuvus

-232 Largo do Socorro

-238 Parques da 

Guarapiranga

-Fora de perímetro

Criar uma universidade pública no distrito de 

Capela do Socorro - extensão de uma USP, 

como na Zona Leste

Demanda não concerne à Secretaria

-Secretaria Municipal de Educação



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


