
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metas 2017-2020 para a Prefeitura Regional do Jabaquara 

 

 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
 
 

Metas 2017-2020 Quantidade que será entregue na Região 

Organizar as equipes do SAMU em 125 

bases descentralizadas integradas às 

unidades identificadas, conforme nível de 

complexidade, atendendo as diretrizes da 

Portaria nº 2657 GM/ MS, na perspectiva da 

constituição das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS). 

5(100%) 

Capacitar as unidades de urgência e 

emergência (158) de gestão municipal em 

conformidade com as linhas de cuidado 

prioritárias da Rede de Urgência e 

Emergência - RUE (Acidente Vascular 

Cerebral, Infarto Agudo do Miocárdio e 

Trauma). 

11(100%) 

Padronizar e implantar a classificação de 

risco em todas as unidades de acolhimento 

de urgência (158) de gestão municipal, de 

forma ininterrupta. Programa de Metas da 

Cidade de São Paulo 2017 | 2020 3.9 

Prefeitura Regional V 

 

 

 

11(100%) 

Implantar 12 serviços de urgência e 

emergência, ampliando a rede de unidades 

disponíveis 

1 

Reformar e/ou Readequar as 33 unidades 

da Rede de Urgência e Emergência levando 

em consideração critérios de acessibilidade 

e segurança do paciente, na perspectiva da 

constituição das Redes de Atenção à Saúde 

2 



(RAS) Programa de Metas da Cidade de São 

Paulo 2017 | 2020 3.12 Prefeitura Regional 

Valor 

Nº de Unidades Habitacionais entregues 

para atendimento da demanda de habitação 

de interesse social, via aquisição ou locação 

social. 

1.486 

 

 

 

 

 

Nº de famílias beneficiadas por 

procedimentos de regularização fundiária 

em assentamentos precários passíveis de 

regularização e em consolidação, por meio 

de aprovação municipal do parcelamento, 

licenciamento ambiental, registro do 

parcelamento e entrega de títulos. 

 

 

 

 

 

 

249 

Implantar o Programa Saúde, Proteção e 

Defesa Civil na Escola e o Grupo de Defesa 

Civil Escola em 180 escolas articulando 

órgãos do Sistema Municipal de Defesa Civil 

e priorizando escolas municipais localizadas 

em áreas de risco alto e muito alto. 

3 

Percentual de áreas inundáveis controladas Sim 

Elaborar 20 Planos de Bacias para o 

município, contendo o estudo das bacias 

hidrográficas e propostas de intervenção 

para melhoria da drenagem urbana 

Sim 

Implantação de intervenções de 

macrodrenagem- Bacia do Riacho do 

Ipiranga 

2 

Realizar 480 vistorias em equipamentos 

públicos municipais antigos e emblemáticos 

que não atendem as normas vigentes de 

acessibilidade 

12 

 
 
 
 
 
 
 


