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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, 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 JAÇANÃ-TREMEMBÉ



DEMANDAS APRESENTADAS NA AUDIÊNCIA COM O 
CONSELHO PARTICIPATIVO  MUNICIPAL 
SUBPREFEITURA JAÇANÃ-TREMEMBÉ



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:

• Que se enquadram 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 JAÇANÃ-TREMEMBÉ



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

1
282 Parque Edu 

Chaves

Parque linear margens Rio 

Cabuçu de cima (Pq. Edu 

Chaves)

Demanda não inteligível ou genérica 

(Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente)

2
282 Parque Edu 

Chaves

Reestruturar as galerias de 

águas fluviais - Parque Edu. 

Chaves

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021  

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

3
282 Parque Edu 

Chaves

Recapeamento das vias do 

Parque Edu Chaves. CET 

sinalização no Parque Edu 

Chaves

A CET informa que está pronto o projeto de revitalização da ciclovia da Av Edu Chaves, 

sinalização horizontal para R Liliental, Carlos dos Santos, Basílio Alves Morango e Jorge 

Newberry. As quais aguardam programação para implantação.

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020.

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)

4

282 Parque Edu 

Chaves

Fora de perímetro

Ciclovias na região da Luis

Estamati e Av. Edu Chaves.

Não há previsão para 2020 no Plano Cicloviário / Programa de Metas

Demanda inviável.

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

5

282 Parque Edu Chaves 

291 Região de Furnas

393 Vila Albertina, Morro 

do Piolho e Arredores

Fora de perímetro

Proponho Wifi gratuito para 

todas as UBS (unidades Básicas 

de Saúde) da região, 

principalmente a UBS Fontalis, 

que pelas demandas, que são 

muitas, iria flexibilizar o 

atendimento, desde já muito 

grato. 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) colabora com a Secretaria Municipal de

Inovação e Tecnologia (SMIT) para o alcance da meta 36.1 - Triplicar os pontos de Wifi

livre, sugerindo equipamentos de saúde para o projeto capitaneado pela SMIT.

Atualmente, 260 Unidades Básicas de Saúde já possuem Wifi livre. A UBS Jardim

Fontalis consta na listagem de equipamentos objeto desta política pública da

Prefeitura. A lista dos equipamentos de saúde incluídos no projeto encontra-se

disponível em: https://wifilivre.sp.gov.br/sus.html

(Secretaria Municipal de Saúde)

6

282 Parque Edu Chaves 

291 Região de Furnas

393 Vila Albertina, Morro 

do Piolho e Arredores

Fora de perímetro

Proponho Wifi gratuito para 

todas as UBS (unidades Básicas 

de Saúde) da região, 

principalmente a UBS Fontalis, 

que pelas demandas, que são 

muitas, iria flexibilizar o 

atendimento, desde já muito 

grato. 

O programa WiFi Livre SP é um programa coordenado pela Secretaria Municipal de 

Inovação e Tecnologia (SMIT), que oferece internet pública, gratuita e de qualidade aos 

cidadãos paulistanos. Lançado em 2014, o programa WiFi Livre SP ofertava 120 pontos 

de conectividade em parques e praças da cidade. Em 2019, o programa entrou em fase 

de expansão: até 2020, a cidade de São Paulo terá mais de 624 pontos de wi-fi público, 

incluindo uma quantidade significativa de UBS. 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

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia)

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


Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

7

282 Parque Edu Chaves

291 Região de Furnas

393 Vila Albertina, Morro 

do Piolho e Arredores

Fora de perímetro

Não identificado

Mais suporte para a saúde 

(melhor atendimento nas UBS). 

Unidade de Saúde no Bairro 

Cachoeira.

A Secretaria Municipal de Saúde tem revisado fluxos e processos de atendimento em

Unidades Básicas de Saúde, de modo a torná-lo mais eficaz e adequado. Atualmente, a

subprefeitura de Jaçanã/Tremembé conta com 11 Unidades Básicas de Saúde, uma

Unidade Integrada UBS/AMA e em fevereiro de 2020 foi inaugurada a Unidade de Pronto

Atendimento (UPA) Jaçanã. Contudo, a SMS 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.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Saúde)

8

285 Rua Maria Amália 

Lopes Azevedo e Córrego 

Tremembé

Devolutiva à população sobre a 

implementação dos 

compromissos de Governo 

Aberto, suas etapas e previsão.

Eventos públicos sobre a implantação do 2.º Plano de Ação em Governo Aberto foram 

realizados. O primeiro evento ocorreu em 03/09/2019 e o segundo intitulado de Balanço 

do 1º  ano da Implementação do 2º Plano de Ação em Governo Aberto da Cidade de São 

Paulo está em fase de organização, e será divulgado em nossas redes sociais e site  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/governo_aberto_na_cidade_d

e_sao_paulo/index.php?p=260987

Além disso, informamos que todas as reuniões do Fórum de Gestão Compartilhada 

(órgão colegiado, composto por organizações da Sociedade Civil e Governo, responsável 

por acompanhar o Plano de Ação em Governo Aberto) são abertas ao público e 

acontecem mensalmente no Edifício Matarazzo (Viaduto do Chá, 15 - Centro, São Paulo 

SP). O calendário das reuniões pode ser encontrado neste link: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/governo_aberto_na_cidade_d

e_sao_paulo/index.php?p=260993.

Por fim, no site da Supervisão para Assuntos de Governo Aberto disponibilizamos 

publicamente uma série de documentos sobre a implementação dos compromissos que 

permitem o acompanhamento deste processo. Eles podem ser encontrados no seguinte 

link:https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/governo_aberto_na_cidad

e_de_sao_paulo/index.php?p=260991

(Secretaria de Governo Municipal)

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/governo_aberto_na_cidade_de_sao_paulo/index.php?p=260991


Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

9
285 Maria Amália Lopes Azevedo 

e Córrego Tremembé

Reforma e construção de calçadas na Rua 

Marcia Amália Lopes de Azevedo. A partir 

da Avenida Nova Cantareira até o Horto 

Florestal e também na Rua do Horto. Obs. 

Esta obra foi construída parcialmente o 

que desejamos é que esta obra chegue 

até o Horto Florestal.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021  

-

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

10
285 Rua Maria Amália Lopes 

Azevedo e Córrego Tremembé

Apresentação do Polo de Ecoturismo à 

comunidade e conselhos regionais sobre 

sua abrangência e implementação pela 

Secretaria de Turismo/Secretaria de 

Trabalho

Ação dentro do programa Investe Turismo. A Investe Turismo é um 

programa a nível federal entre o Ministério do Turismo, Embratur e 

Sebrae para apoio e fomento ao turismo em 30 rotas turísticas do 

Brasil. Dentro do Estado de São  Paulo está sendo trabalhado o 

litoral norte e a capital: Centro Histórico e os Polos de Ecoturismo 

Parelheiros e Cantareira.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento de 

2020 

(Secretaria Municipal de Turismo)

11
285 Rua Maria Amália Lopes 

Azevedo e Córrego Tremembé

Apresentação do Polo de Ecoturismo à 

comunidade e conselhos regionais sobre 

sua abrangência e implementação pela 

Secretaria de Turismo/Secretaria de 

Trabalho

O Polo de Ecoturismo da Cantareira foi inaugurado oficialmente em 

janeiro de 2020 e é possível obter mais informações diretamente no 

Horto Florestal - Parque Alberto Lofgren Horto Florestal

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

12
285 Rua Maria Amália Lopes 

Azevedo e Córrego Tremembé

Desassoreamento do córrego Tremembé 

na Ponte da Rua Pedro Presdeschi com a 

Praça Mariquinha Sciascia. 

Desassoreamento para aumento da vazão 

da água que forma uma piscina na Rua 

Manoel Muniz Anjos (cep: 02372-040). 

A SIURB tem obras de controle de cheias no córrego Tremembé.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021  

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

13
285 Rua Maria Amália Lopes 

Azevedo e Córrego Tremembé

Reforma da Praça Mariquinha Sciascia, 

com instalação de banheiro público.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

14

285 Rua Maria Amália Lopes 

Azevedo e Córrego Tremembé 

291 Região de Furnas

Melhoria sinalização trânsito (Av. Ushikich

Kama e ao entorno do CEU Jaçanã. 

Acesso Rodovia Fernão Dias (Ushikich

Kama 15555)

Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado para análise CS

nº 96.25.00821/20-80

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - CET)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

15

285 Rua Maria Amália 

Lopes Azevedo e 

Córrego Tremembé

291 Região de Furnas

Área de lazer para as crianças na 

Alfredo Avila Rua do Corrego. 

Temos área.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Esportes e Lazer)

16

285 Rua Maria Amália 

Lopes Azevedo e 

Córrego Tremembé

291 Região de Furnas

Rotatória da Mario Lago.

Demanda não inteligível ou genérica         

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)

17

285 Rua Maria Amália 

Lopes Azevedo e 

Córrego Tremembé

291 Região de Furnas

Regularização fundiária de 28 

áreas. Projeto Renova Gabriel 

Ribeiro. Projeto Alfredo Avila. 

Area R4 de alto risco, valor da 

obra 26 milhões.

O PDM 2017-2020 prevê regularizar até o final de 2020 pouco mais de 6.000 (seis mil) 

imóveis na Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé. No que diz respeito ao Renova SP, 

ele não se encontra dentro do plano de metas a ser executado ate o final da gestão.

Demanda em estudo para  p planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Habitação)

18

285 Rua Maria Amália 

Lopes Azevedo e 

Córrego Tremembé 

291 Região de Furnas

Fora do perímetro

Córrego Piqueri muro Gabião.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

19

285 Rua Maria Amália 

Lopes Azevedo e 

Córrego Tremembé

291 Região de Furnas

Fora de perímetro

Melhoria na sinalização do 

entorno das ruas da região do 

Jardim Fontalis/ Furnas/ CEU 

Jaçanã

Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado para análise CS nº

96.25.00832/20-04

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – CET)

20

285 Rua Maria Amália 

Lopes Azevedo e 

Córrego Tremembé

291 Região de Furnas

Fora de perímetro

Melhoria na estrutura (via e 

sinalização no entorno da 

Fernão Dias (conhecido como 

12)

Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)

21

285 Rua Maria Amália 

Lopes Azevedo e 

Córrego Tremembé

291 Região de Furnas

Fora de perímetro

Melhoria da Av. Sezefredo 

Fagundes até a Serra. 

Neste ano foram realizados na Avenida Sezefredo Fagundes 4 serviços de galeria, 5 

serviços de logradouro, 60 serviços de tapa buraco, roçadas nas margens, limpeza 

mecanizada de BLs, manejo arbóreo (poda e remoção de árvores) e limpeza manual 

de córrego que a atravessa. A referida Avenida é bastante extensa e necessita de 

ações frequentes, principalmente em seu trecho de serra, sendo que os trabalhos de 

zeladoria são realizados trimestralmente ou conforme a necessidade de intervenção.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento de 2020

(Secretaria Municipal de Subprefeituras)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

22 291 Região de Furnas

Construção de unidade mista 

Jardim Fontalis na Av. Ushikichi 

Kamia com a Rua Porfírio Vera 

Cruz, já que a mesma 

inaugurada em outubro de 2019 

não suporta as demandas.

Atualmente, a subprefeitura de Jaçanã/Tremembé conta com 11 Unidades Básicas de

Saúde, uma Unidade Integrada UBS/AMA e em fevereiro de 2020 foi inaugurada a

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaçanã. Contudo, 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.

(Secretaria Municipal de Saúde)

23 291 Região de Furnas
Instalação de uma AME nas 

Furnas (AME e AMA).

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.

(Secretaria Municipal de Saúde)

24
291 Região de Furnas

Fora de perimetro

instalação de um parque de área 

de preservação ambiental na 

periferia (Fontalis/ Flor de Maio)

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente)

25
Subprefeitura como um 

todo

Melhoria no trânsito e 

sinalização desses locais. 

Placas de proibido estacionar, 

maõs na contramão para 

melhorar a mobilidade de ônibus 

e carros.

Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

26
Subprefeitura como um 

todo

Questão de nível de município. 

No ano de 2017 a 2018, vimos 

que a prefeitura deixou de 

investir em zeladoria, com isso 

estamos sofrendo com as 

enchentes, a prefeitura deve 

manter um investimento 

prioritário. 

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

27
Subprefeitura como um 

todo

Melhoria das praças e instalação 

de mais áreas verdes com áreas 

de lazer.

Em 2020 foram implantadas/revitalizadas áreas de lazer com brinquedos em 9

praças, aparelhos de ginástica em 01 praça, 01 reforma de quadra e poda de árvores

sempre que necessário.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento de 2020 –

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

28
Subprefeitura como um 

todo

Sinalização em escolas (faixa de 

pedestres/semáforos)

Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes 



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

29
Subprefeitura como um 

todo

Expansão do plano de coleta do 

cata-bagulho.

O plano de trabalho é apresentado pela empresa à AMLURB, a qual faz um estudo e

aprova o mesmo, sem termos a oportunidade de alterações, durante sua vigência.

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

30
Subprefeitura como um 

todo

Mais ações na área de moradia 

social

Não consta neste departamento informações sobre entregas de uh na referida

subprefeitura para 2020. Será encaminhado para coordenadoria responsável para

verificação da viabilidade da ação. - Demanda em estudo para o Planejamento de

2021

(Secretaria Municipal de Habitação)

31
Subprefeitura como um 

todo

Reavaliação do Programa de 

calçadas 

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras)

32 Fora de perímetro
Construção UBS JD. Cabuçu. 

2014. AE Prédio de Furnas.

Atualmente, a subprefeitura de Jaçanã/Tremembé conta com 11 Unidades Básicas de

Saúde, uma Unidade Integrada UBS/AMA e em fevereiro de 2020 foi inalada a

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaçanã. Contudo, 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.

Demanda não inteligível ou genérica.

(Secretaria Municipal de Saúde)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

33 Fora de perímetro

Ações de melhoria no Jardim 

modelo/ jardim cabuçu, ao lado 

da Rodovia Fernão Dias (não 

legível) como lazer. Melhoria da 

(ilegível). Bairro extremamente 

de vulnerabilidade social de 

crianças e adolescentes.

Demanda não inteligível ou genérica

(Secretaria Municipal das Subprefeituras)

34 Fora de perímetro

Quais são os planos de ação 

para a Serra da Cantareira, no 

que se refere a desmatamento e 

de que forma o governo federal 

pode contribuir com isso.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente)

35 Fora de perímetro

Quais são os planos de ação 

para a Serra da Cantareira, no 

que se refere a desapropriação, 

construções irregulares e de que 

forma o governo federal pode 

contribuir com isso.

Estudos em andamento para o Parque Fazenda Santa Maria.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente)



Nº Perímetro Demanda Resposta da Secretaria

36 Fora de perímetro

Quais são os planos de ação para a Serra 

da Cantareira, no que se refere a animais 

sendo afugentados do seu habitat e de que 

forma o governo federal pode contribuir 

com isso.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

(Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente)

37 Fora de perímetro

O ponto de ônibus da Rua General 

Gerônimo Furtado, 763 está dando 

complicação. Os ônibus seguem parando, 

mesmo depois da desativação do ponto 

(há 2 anos). O ponto certo é na Rua Miguel 

Arrojado Lisboa, 24. Se puxar ele mais pra 

frente, na altura do núm,ero 138, pode 

evitar acidentes.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento de 

2020 – ponto de parada instalado em JAN/2017 visando melhorar o 

atendimento aos usuários e reequilibrar o distanciamento médio

(Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SPTrans)



Fonte:

As respostas das Secretarias apresentadas neste 

powerpoint foram fornecidas à Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Urbano  - SMDU pela Secretaria 

do Governo Municipal – SGM.


