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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 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
• Compatibilização entre as diretrizes dos perímetros e ações do Plano de 

Metas



PLANO REGIONAL



DEMANDAS APRESENTADAS PELOS PARTICIPANTES NA 
AUDIÊNCIA COM O CONSELHO PARTICIPATIVO  MUNICIPAL 

SUBPREFEITURA DE PIRITUBA - JARAGUÁ



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 DE PIRITUBA - JARAGUÁ



ID PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

1 353 Centralidade Pirituba

Na Rua Dr. Osvaldo Urioste, próximo a CEI-Escola foi 

colocada muitas faixas pelo Detram, inclusive na frente de 

garagem

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020.

Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado para 

análise CS nº 96.25.00830/20-70

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

2
353 Centralidade Pirituba

356 Eixo Norte-Sul
Maior policiamento no bairro Pereira Barreto

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

Já temos orientação, para quando formos realizar as rondas 

aos próprios municipais, utilizar esse deslocamento como 

patrulhamento nos logradouros escolhidos através da 

Ferramenta Compstat, de forma que acabamos por contribuir 

no policiamentos dos logradouro.

Secretaria Municipal de Segurança Urbana

3 353 Centralidade Pirituba Reforma da pista de skate da Jacinto Alberto

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Esportes e Lazer

4

354 Centralidade Turística 

- Jaraguá

362 Terras Indígenas -

Parque Jaraguá

Requalificação do Córrego Ribeirão Vermelho = 

Canalização e construção de parques ou viário nas suas 

margens

Não há projeto no momento, porém, já foram 

assuntos tratados na Secretaria Estadual sobre a 

canalização do córrego.

Secretaria Municipal das Subprefeituras

5
355 São Domingos-

Pirituba

Recapear e revitalizar uma rua sem saída na Rua José 

Ataliba Ortiz entrada pelo n.º 281, é necessário um olhar 

especial pois existe várias casas mas sem asfalto

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Secretaria Municipal das Subprefeituras



ID PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

6 356 Eixo Norte-Sul
Ampliação ou alargamento da Estrada de Taipas no centro 

comercial até a ligação da estação Jaraguá (CPTM)

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Esta solicitação não está prevista no Plano Regional da 

Subprefeitura de Pirituba - Jaraguá. Cabe a Subprefeitura 

avaliar a  viabilidade de execução da obra pretendida.

Secretaria Municipal Desenvolvimento Urbano

7 356 Eixo Norte-Sul

Demora de intervalos no período noturno, todos os dias 

pelo transporte público prestado pela perua 9011/21 -

estação Jaraguá

Demanda inviável.

lnformamos que a linha em

questão esta programada para realizar 16 partidas nas faixas 

horárias (20h as 24h) com intervalos médios de 15 minutos 

estando dimensionada conforme a demanda.

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

8 356 Eixo Norte-Sul
Instalação de limitador de altura nos acessos aos tuneis da 

Avenida Dr. Felipe Pinel

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

Os locais são sinalizados

Secretaria Municipal  de Mobilidade e Transportes

9 356 Eixo Norte-Sul Iluminação nos entorno da estação Jaraguá

Demanda inviável.

Salientamos que a impossibilidade de atendimento se dá em 

razão da publicação da Portaria da Secretaria Municipal das 

Subprefeituras - SMSUB nº 029 de 05 de maio de 2020, a qual 

proíbe a execução de quaisquer serviços referente a Rede de 

Iluminação Pública do Município de São Paulo.

Secretaria Municipal das Subprefeituras

10
356 Eixo Norte-Sul Alargamento da passagem sobre a estrada de ferro = Rua 

Stefano Mauser

Necessário obter estudo e projeto junto a CPTM.

Secretaria Municipal das Subprefeituras



ID PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

11
357 Vila Aurora Criação de um parque no Jardim Ipanema = Alexis Jafet nx

Rua Vale das Flores 

Pelas características da área entendemos que esta tem perfil 

para Praça.

Secretaria Municipal do Verde e Ambiente

12 357 Vila Aurora
Ruas dos 7 Engenhos os moradores querem que a rua 

seja mão única, devido essa rua ser uma ladeira

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020.

A Subprefeitura Local solicitará via ofício o pedido diretamente 

a CET .

Secretaria Municipal das Subprefeituras

13 357 Vila Aurora

Na rua Lope de Baena, no Jaraguá tem uma praça que 

precisa revitalizar. Os moradores querem, mas tem uma 

pessoa que murou uma parte da praça. Essa praça fica em 

frente ao numero 100. Precisamos do Público para agilizar 

essa praça

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020.

Vamos realizar a manutenção local, porém necessita de 

liberação de Emenda Parlamentar para sua melhoria e 

revitalização.

Secretaria Municipal das Subprefeituras

14 358 Pinheirinho D'Água Conjunto Habitacional Movimento Jardim Rincão

Demanda não inteligível ou genérica.

Secretaria Municipal de Habitação

15 358 Pinheirinho D'Água Reforma estrutural do parque Pinheirinho

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

Parque contemplado no Programa de Metas 2019-2020

Secretaria Municipal do Verde e Ambiente



ID PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

16
358 Pinheirinho D'Água

Fora de perímetro

Sinalização no retão, pois há muitos acidentes com motos, 

carros e micro ônibus

Demanda não inteligível ou genérica.

Secretaria Municipal de  Mobilidade e Transportes

17
358 Pinheirinho D'Água

Fora de perímetro

Segurança no retão, visto que o número de assalto é 

frequente.

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

Com base  nas informações do Compstat, será feito  análise 

dos índices dos crimes de oportunidade na região, para 

planejamento de futuras rondas no local.

Secretaria Municipal de Segurança Urbana

18
358 Pinheirinho D'Água

Fora de perímetro

Revitalização do Parque ao lado da etec, já que o 

patrimônio está definhando, banheiros e bebedouros 

quebrados, não tem segurança a noite para cuidar do 

patrimônio

Demanda não inteligível ou genérica.

Não foi possível localizar a área proposta.

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente

19 358 Pinheirinho D'Água Concessão do Parque Pinheirinho d`água

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Verde e Meio Ambiente



ID PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

20

359 Vila Mirante -

Brasilândia

353 Centralidade Pirituba

Fora de perímetro

Trata-se de uma "artéria" do transito local de nossa 

região. Rua Professor José Lourenço, Adele Zarcur, 

Georgio Levt, Rua Dr. joão Arruda. "Pavimentação" 

nessa trajetória passa-se 8 linhas de ônibus também em 

média circula-se diariamente 2000 veículos nos dias 

menos transitáveis. Merece uma real atenção interliga 

Pirituba à Freguesia do Ó

Demanda não inteligível ou genérica

Secretaria Municipal  de Mobilidade e Transportes

21

362 Terras Indígenas -

Parque Jaraguá

356 Eixo Norte-Sul

357 Vila Aurora

358 Pinheirinho D'Água

361 Taipas - Cantareira

419 Taipas - Brasilândia

110 Parque Brasilândia

Fora de perímetro

Uma casa de cultura, Jaraguá não tem nada para os 

jovens e tem muitas pessoas pedindo

Demanda inviável

A criação de novos equipamentos culturais nesta região não 

está, neste momento, contemplado no planejamento e 

orçamento desta secretaria.

Secretaria Municipal de Cultura

22
362 Terras Indígenas -

Parque Jaraguá

No geral mais segurança no bairro com atenção aos 

locais mais frageis da periferia, região do Pico do jaraguá

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

Já temos orientação, para quando formos realizar as rondas 

aos próprios municipais, utilizar esse deslocamento como 

patrulhamento nos logradouros escolhidos através da 

Ferramenta Compstat, de forma que acabamos por contribuir 

no policiamentos dos logradouros

Secretaria Municipal  de Segurança Urbana



ID PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA  SECRETARIA

23

362 Terras Indígenas -

Parque Jaraguá

Construção de piscinão na cabeceira do córrego 

Ribeirão Vermelho 
Esse piscinão consta do PDMAT mas não temos projeto nem 

programação de obras; convém consultar o DAEE

24 Fora de perímetro
Sinalização nas redondezas da etc jaraguá, pois há um 

grande tráfego de alunos

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020.

Pedido cadastrado no sistema CS da CET enviado para análise 

CS nº 96.25.00836/20-57

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

25 Fora de perímetro
Montar uma base comunitária no local do Parque 

Pinheirinho ao lado da Etec Jaraguá.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Secretaria Municipal de Cultura

26 Subprefeitura como um todo
Precisamos de árvores, repor as que foram cortadas e 

caídas

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Secretaria Municipal das Subprefeituras

27 Subprefeitura como um todo
Jardinagem nas calçadas, falta flores para deixar o 

bairro mais bonito e agradável

Demanda inviável

Necessita de um plano das secretarias que compete o 

atendimento, para enviar viabilidade financeira para atender.

Secretaria Municipal das Subprefeituras



ID PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

28

Subprefeitura como um 

todo

Implantação de mais lixeiras nos postes nos locais de 

movimento(escolas, avenidas, próximo a comércios) com 

placas de conscientização

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020.

Já foi solicitado às empresas que atuam na região uma maior 

atenção para esta questão.

Secretaria Municipal das Subprefeituras

29

Subprefeitura como um 

todo

Melhoria do esporte nos espaços públicos , investir mais 

em esporte

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

30

Subprefeitura como um 

todo
Melhoria da cultura nos espaços públicos

Demanda não inteligível ou genérica.

Não foi possível compreender qual a demanda em questão. 

Necessário apontar especificamente de quais equipamentos a 

demanda se trata assim como quais seriam as características 

dessa melhoria.

Secretaria Municipal de Cultura

31

Subprefeitura como um 

todo
Construção do prédio da subprefeitura

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

Objeto de um PMO encaminhado Junho/2020, previsão de 

iniciar obras Setembro de 2020.

Secretaria Municipal das Subprefeituras



ID PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

32 Subprefeitura como um 

todo
Volta da GCM para Pirituba

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020

Secretaria Municipal de Segurança Urbana

33
Subprefeitura como um 

todo
Colocar semáforos sonoros para cegos 

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao 

Planejamento de 2020.

Temos estudos e projetos em andamento sobre Rotas 

Acessíveis, que incluem as botoeiras sonoras. Porém, a 

coordenação é da SMPED

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

34
Área não identificada 

(Jaraguá)

Placas de sinalização nos rios, ruas , parques, campos, 

vielas, ruas de terra e canalização

Demanda não inteligível ou genérica.

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes



ID PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

35
Subprefeitura como um todo Indicar praças para wifi livre

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/no

ticias/?p=279947

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

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


DEMANDAS  IMPORTANTES PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS SETORIAIS 

E 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



ID PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

36 353 Centralidade Pirituba

Solicitação de orçamento próprio para o espaço cultural 

Brito Broca, prédio anexo a biblioteca.

Solicitação de 

Demanda inviável.

O espaço em que são desenvolvidas atividades culturais em 

anexo  biblioteca Brito Broca trata-se de espaço cedido a 

coletivo cultural via termo de colaboração que não envolve 

repasse de recursos conforme o acordado entre esta secretaria, 

o servidor gestor da biblioteca e o coletivo cultural ocupante. 

Sendo assim, não existe possibilidade de criação de orçamento 

próprio para o mesmo, o que não impede a circulação de 

programação e atividades propostas pela Secretaria Municipal 

de Cultura no espaço citado.

Secretaria Municipal  de Cultura

37 355 São Domingos-Pirituba
Necessário um trabalho de conscientização para o lixo e 

lixo reciclado

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente

38 355 São Domingos-Pirituba

Ruas esburacadas demais, necessário efetuar 

recapeamento em ruas muito movimentadas e que não 

são vias principais

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021

Secretaria Municipal das Subprefeituras



ID PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

39 357 Vila Aurora

Ruas dos 7 Engenhos no jaraguá está com muitos 

buracos. A rua está cheia de remendo e passa nesta rua 

5 linhas de ônibus.

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021Sera feito 

verificação da possibilidade de execução de serviços de 

recapeamento e de inserir na previsão orçamentaria de 2021, 

Iluminção necessario encaminhar demanda para ILUME.

Secretaria Municipal das Subprefeit

40 358 Pinheirinho D'Água
Recapeamento das Ruas Engenheiro Dolabela, e Alto 

do Rio Bravo (Recapeamento com sinalização)

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

41 358 Pinheirinho D'Água Aumento da atividade cultural no parque Pinheirinho

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Secretaria Municipal de Cultura



ID PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

42 Subprefeitura como um todo colocar nome na praças da região

Demanda não concerne à Secretarias

Responsabilidade da Câmara Municipal de São Paulo, votação 

dos Vereadores.

Secretaria Municipal das Subprefeituras

43 Subprefeitura como um todo
Aumento da equipe de zeladoria urbana no orçamento 

da subprefeitura, para as devidas manutenções

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020Já faz parte 

do planejamento, necessita de desbloqueio de recursos.

Secretaria Municipal das Subprefeituras

44 Subprefeitura como um todo
Orçamento para o espetáculo A Paixão de Cristo 

(realizada na região de Taipas

Demanda não concerne à Secretaria.

Eventos que não são promovidos por essa gestão ou que não 

estabelecem parcerias com o poder público para sua realização 

não serão contemplados com recursos públicos oriundos desta 

secretaria.

Secretaria Municipal de Cultura

45 Subprefeitura como um todo recapear ruas que não são vias principais

Demanda em estudo para o Planejamento de 2021.

Secretaria Municipal das Subprefeituras



ID PERÍMETRO DEMANDA RESPOSTA DA SECRETARIA

46 Subprefeitura como um todo
Pintura nos muros do bairro dando assim uma cara 

mais nova e revitalizando

Demanda já contemplada parcial ou totalmente ao Planejamento 

de 2020.

Foi realizado um projeto de grafite na Estação do Jaraguá 

Secretaria Municipal das Subprefeituras

47 Subprefeitura como um todo Artes nos parques, como brincadeiras e leituras

Demanda não inteligível ou genérica.

Não foi possível compreender qual a demanda em questão. 

Necessário a definição de quais atividades são demandadas 

assim como quais seriam os parques a recebe-las. Também 

informamos que há o Bosque Municipal de Leitura Parque Rodrigo 

de Gásperi, opção de lazer, cultura e leitura no parque localizado 

na Avenida Miguel de Castro, 321 - Vila Pereira Barreto - 02950-

000 - Distrito de Pirituba

Secretaria Municipal de Cultura

48
Fora de perímetro Recapeamento da Rua Dr. André Costa 

Será feita a verificação da possibilidade de execução e de inserir 

na previsão orçamentaria de 2021.

49
Não identificado

Há praça com Mato Grande é preciso cortar pedimos 

a ajuda da Prefeitura para fazer a limpeza da quadra

Demanda acrescentada ao Planejamento de 2020.

Necessário colocar o endereço para atendimento.

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.


