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DESAFIOS DA SUBPREFEITURA PINHEIROS 

 Gestão, qualificação e manutenção dos espaços, equipamentos e 

serviços públicos, principalmente nos eixos estruturadores da 

mobilidade; 

 Melhoria da mobilidade e acessibilidade universal dos pedestres; 

 Busca da gestão compartilhada para a solução dos problemas, que 

inclua todos os envolvidos e resolva os conflitos entre moradores, 

população flutuante e atividade econômica instalada; 

 Manutenção da qualidade ambiental da subprefeitura e em 

particular de seus espaços públicos (ruas, praças e parques); 

 Promoção do uso habitacional para todas as faixas de renda. 



 

 

 

OS PLANOS REGIONAIS DAS SUBPREFEITURAS NO PDE 

• O PDE é a lei que define os planos que devem ser feitos para o 

desenvolvimento urbano e rural de São Paulo 

• Dentre eles o PDE estabelece a criação dos Planos Regionais das 

Subprefeituras, orientado 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, 

rios, etc. 

 combinam políticas de diversas secretarias no território, 

como habitação, infraestrutura, equipamentos sociais, 

transportes, meio ambiente, etc.  



 

 

 

COMPOSIÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS DAS SUBPREFEITURAS 

• Diretrizes Macrorregionais e Regionais que contém: 

 as diferenças entre as regiões e suas demandas 

 orientações para as ações das secretarias para cada região 

 contribuem para mapear o Plano de Metas 

• Perímetros de Ação que contém: 

 territórios com maior vulnerabilidade social e ambiental 

 áreas que necessitam de projetos coordenados de intervenção 

 áreas destinadas ao desenvolvimento urbano local 

 locais que requerem ações articuladas de políticas e investimentos 

públicos em: 

 
 Habitação 
 Saneamento 
 Drenagem 
 Áreas verdes  

 Mobilidade 
 Equipamentos públicos e sociais  
 Polos e centralidades - política de 

desenvolvimento econômico sustentável 



 

 

 

CONTEÚDOS DOS PLANOS REGIONAIS DAS SUBPREFEITURAS 

• Quadro Analítico Regional – condições encontradas em 2015 com 

estudos e revisões com participação da sociedade e das 

secretarias 

• Demarcação de 350 Perímetros de Ação para todo o município, 

cada qual com os seus respectivos: 

 descrição e mapeamento da área; 

 caracterização das principais questões necessidades para o 

desenvolvimento da área; 

 objetivos e diretrizes para as intervenções das secretarias 

 Identificação das secretarias e órgãos envolvidos nas ações 

locais. 
 



 

 

 

PLANO DE AÇÃO DAS SUBPREFEITURAS 

• Finalidade do Plano de Ação das Subprefeituras (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 

• Processo de elaboração:  

 Coordenação: Secretaria das Subprefeituras e Subprefeitos 

 Acompanhamento e desenvolvimento: Núcleos Regionais de 

Planejamento  

 Coordenação do Núcleo Regional de Planejamento: representantes  

da Subprefeitura  

 Orientação técnica: SMDU 

 Audiências Públicas: participação dos Conselhos Participativos 

Municipal e entidades da sociedade civil 



 

 

 

CONTEÚDO DO PLANO DE AÇÃO DAS SUBPREFEITURAS 

• Análise dos Perímetros de Ação: 

 diretrizes contidas nos Planos Regionais da Subprefeitura 

 ações previstas no Plano de Metas e seu mapeamento 

 Orçamentos previstos ou estimados – metas 2020 

 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 



 

 

 

REDE DE ESTRUTURAÇÃO LOCAL - PERÍMETROS DE AÇÃO (ART. 26 PDE) 

Objetivos  

 Promover intervenções baseada em projetos urbanísticos que 

integrem as políticas e investimentos públicos; 

 Requalificar os sistemas ambientais considerando as 

infraestruturas de saneamento e drenagem; 

 Aprimorar e articular o sistema de mobilidade local ao sistema de 

transporte coletivo; 

 Garantir a implantação da rede de equipamentos e serviços 

públicos de caráter local (nas áreas de educação, saúde, etc.); 

 Promover o desenvolvimento econômico local – incremento de 

atividades produtivas. 



PERÍMETROS DE AÇÃO 

148 - Vila Madalena 

149 - Eixo Praça Panamericana 
/Cidade Universitária 

150 - Centralidade Arcoverde e 
Teodoro Sampaio 

151 - Plano de Drenagem e 
Reestruturação Viária 

155 - Eixos Comerciais 

428 - Brooklin e Vila Cordeiro 

429 - Ecobairro 

430 - Eixos de Mobilidade e 
Acessibilidade 



PROGRAMA DE METAS 

REFORMA EQUIPAMENTO DE SAÚDE 

•UBS Dr. Manoel Joaquim Pera 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE WI-FI 

•Beco do Batman 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 
•Gestão de atividades e eventos p/ Vila Madalena; 

•Varrição e coleta de lixo pós-eventos; 

•Reciclagem de materiais e descarte seletivo. 

PERMEABILIDADE 
•Aumentar as áreas permeáveis.  

DRENAGEM 
•Solucionar pontos de alagamento na Rua Harmonia e 

no Beco do Batman; 

•Qualificar a infraestrutura de macro e micro drenagem. 

SISTEMA VIÁRIO 
•Priorizar o pedestre, ciclista e transporte público; 

•Resolver conflitos usos locais e fluxo de passagem; 

•Qualificar pontos de conexão. 

HABITAÇÃO 
•Mapear os edifícios subutilizados e/ou abandonados. 

ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Aumentar a arborização, qualificar o paisagismo e criar 

áreas de permanência e convivência; 

•Sinalizar principais equipamentos e referências urbanas 

 

 

 

148 - VILA MADALENA 



148 – VILA MADALENA 



PROGRAMA DE METAS 

REQUALIFICAÇÃO DE CICLOVIA 

•Praça Panamericana 

•Av. Prof. Fonseca Rodrigues 

•Av. Prof. Manuel José Chaves 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE WI-FI 

•Praça Panamericana 

 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 

•Dar transparência a planos, programas e projetos; 

•Estudar medidas e promover ações que reduzam os 

acidentes de trânsito 

PERMEABILIDADE 

•Aumentar as áreas permeáveis. 

SISTEMA VIÁRIO 

•Priorizar pedestre, ciclista e transporte público; 

•Qualificar pontos de conexão; 

•Compatibilizar o tempo dos sinais de trânsito e o 

dimensionamento das faixas de pedestres. 

SISTEMA CICLOVIÁRIO 

•Qualificar, ampliar e conectar a estrutura cicloviária. 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

•Aumentar a arborização e qualificar o paisagismo; 

•Criar áreas de permanência e convivência. 

 

 

149 - EIXO PRAÇA PANAMERICANA / CIDADE UNIVERSITÁRIA 



149 – EIXO PRAÇA 
PANAMERICANA / CIDADE 

UNIVERSITÁRIA  



PROGRAMA DE METAS 

IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA 
•Rua do Sumidouro/Rua Eugênio de Medeiro /Rua Capri  

•Rua Henrique Schaumann 

•Av. Rebouças 

REQUALIFICAÇÃO DE CICLOVIA 
•Rua Artur de Azevedo 

•Av. Faria Lima  

•Rua João Moura 

REQUALIFICAÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS 
•Rua Teodoro Sampaio  

•Rua Cardeal Arcoverde 

REQUALIFICAÇÃO  CALÇADAS 
•Rua Teodoro Sampaio  

•Rua Oscar Freire 

•Rua Vinicius de Moraes 

REQUALIFICAÇÃO CORREDOR/FX ÔNIBUS 
•Av Dr. Arnaldo 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE WI-FI 
•Largo da Batata / Praça dos Omaguas  / Biblioteca Alceu 

Amoroso Lima / Praça Benedito Calixto 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 
•Dar transparência a planos, programas e projetos; 

•Manutenção/gestão compartilhada do Largo da Batata; 

PERMEABILIDADE 
•Aumentar as áreas permeáveis 

SISTEMA VIÁRIO 
•Disciplinar o uso e os conflitos pela utilização do viário; 

•Reduzir acidentes de trânsito na Teodoro Sampaio e 

Cardeal Arcoverde; 

•Regular  a interface entre o lote/edificação e a calçada. 

SISTEMA CICLOVIÁRIO 
•Qualificar, ampliar e conectar a estrutura cicloviária. 

ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Qualificar o Largo da Batata; 

•Aumentar a arborização, qualificar o paisagismo e criar 

áreas de permanência e convivência; 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
•Atender a demanda atual e projetada. 

SINALIZAÇÃO 
•Sinalizar principais equipamentos e referências urbanas 

HABITAÇÃO 
•Mapear edifícios subutilizados e/ou abandonados  

 

 

 

150 - CENTRALIDADE ARCOVERDE E TEODORO SAMPAIO 



150 – CENTRALIDADE ARCOVERDE E TEODORO SAMPAIO 



PROGRAMA DE METAS 

IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA 
•Rua Henrique Schaumann 

REQUALIFICAÇÃO DE CICLOVIA 
•Rua João Moura 

•Rua Galeno de Almeida / Rua Lisboa /  Rua Ásia 

REQUALIFICAÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS 
•Rua Teodoro Sampaio  

•Rua Cardeal Arcoverde 

•Rua Heitor Penteado 

REQUALIFICAÇÃO  CALÇADAS 
•Av. Paulo VI 

•Rua Oscar Freire 

REQUALIFICAÇÃO DE CORREDOR E FAIXA 
DE ÔNIBUS 
•Rua Heitor Penteado 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE WI-FI 
•Praça Harmonia dos Sentidos 

•Beco do Batman 

RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM 
•Praça das Corujas 

 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 
•Escoamento de águas pluviais; 

•Educação ambiental e reconhecimento da 

biodiversidade local;  

• Inventariar e diagnosticar as nascentes e córregos  

PERMEABILIDADE 
•Aumentar áreas permeáveis, inclusive no sistema viário 

DRENAGEM 
•Qualificar a infraestrutura de macro e micro drenagem 

e estudar a adoção de jardins de chuva, biovaletas e 

calçadas como soluções para a micro drenagem. 

SISTEMA VIÁRIO 
•Nas intervenções no sistema viário, garantir a 

segurança e conforto dos pedestres; 

•Resolver conflitos usos locais e fluxo de passagem; 

•Qualificar pontos de conexão; 

•Regular  a interface entre o lote/edificação e a calçada. 

ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Aumentar a arborização, qualificar o paisagismo e criar 

áreas de permanência e convivência. 

 
 

 

 

151 - PLANO DE DRENAGEM E REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA 



151 – PLANO DE 
DRENAGEM E 
REESTRUTUAÇÃO VIÁRIA 



PROGRAMA DE METAS 

REQUALIFICAÇÃO  CALÇADAS 
•Rua João Cachoeira 

 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 
•Dar transparência a planos, programas e projetos; 

•Gerenciamento/manutenção vias públicas  e calçadas. 

PERMEABILIDADE 
•Aumentar as áreas permeáveis. 

SISTEMA VIÁRIO 
•Nas intervenções no sistema viário, garantir a 

segurança e conforto dos pedestres; 

•Disciplinar o uso e os conflitos pela utilização do viário; 

•Qualificar pontos de conexão; 

•Regular  a interface entre o lote/edificação e a calçada. 

ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Aumentar a arborização, qualificar o paisagismo e criar 

áreas de permanência e convivência; 

•Articular os pontos de conexões (diurnos e noturnos) 

ao comércio e serviço da centralidade, bem como aos 

equipamentos e espaços público. 

 

 
 

 

 

155 - EIXOS COMERCIAIS 



155 –EIXOS COMERCIAIS 



PROGRAMA DE METAS 

IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA 
•Av Jornalista Roberto Marinho 

REQUALIFICAÇÃO DE CICLOVIA 
•Av. Eng. Luís Carlos Berrini 

REQUALIFICAÇÃO DE CORREDOR E FAIXA  
DE ÔNIBUS 
•Av. Santo Amaro 

REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA 
•Av. Santo Amaro 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE WI-FI 
•UBS Integral Jardim Edite 

•Praça Acibe Balan Camasmie 

•Praça Arlindo Rossi 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 
•Gerenciamento e manutenção de vias públicas e 

calçadas; e de uso e ocupação das áreas públicas; 

•Reciclagem de materiais e descarte seletivo. 

PERMEABILIDADE 
•Criar áreas permeáveis no sistema viário. 

DRENAGEM 
•Estudar a adoção de jardins de chuva, biovaletas e 

calçadas como soluções para a micro drenagem. 

SISTEMA VIÁRIO 
•Nas intervenções no sistema viário, garantir a 

segurança e conforto dos pedestres; 

•Disciplinar o uso e os conflitos pela utilização do viário; 

•Fechar avenidas p/ uso exclusivo de lazer aos domingos 

e feriados, principalmente a Avenida Luís Carlos Berrini. 

SISTEMA CICLOVIÁRIO 
•Qualificar, ampliar e conectar a estrutura cicloviária. 

ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Aumentar a arborização, qualificar o paisagismo e criar 

áreas de permanência e convivência; 

•Encontrar áreas para implantação de Ecoponto; 

•Dar suporte técnico para a qualificação e a 

potencialização dos espaços de utilização comum 

situados no Complexo Habitacional Jardim Edite. 

 

 

 

 

428 – BROOKLIN E VILA CORDEIRO 



428 – BROOKLIN E 
VILA CORDEIRO 



PROGRAMA DE METAS 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE WI-FI 
• Praça do Por do Sol 

REQUALIFICAÇÃO DE CORREDOR E FAIXA 
DE ÔNIBUS 
• Rua Cerro Corá 

• Rua Heitor Penteado 

REQUALIFICAÇÃO  CALÇADAS 
• Praça Carlos Monteiro Brisola - Rua Françóis Clovet. 

RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM 
• Praça das Corujas 

 

DIRETRIZES PRE 
PLANOS E PROGRAMAS 
• Inventariar e diagnosticar as nascentes e córregos e 

propor medidas para a sua recuperação e preservação; 
PERMEABILIDADE 
•Proteger/recuperar/preservar nascentes e cursos 

d´água existentes; 
•conexões entre nascentes e praças , ao longo dos 

córregos, criando caminhos verdes. 
DRENAGEM 
•Estudar a adoção de jardins de chuva, biovaletas e 

calçadas como soluções para a micro drenagem. 
SISTEMA VIÁRIO 
•Disciplinar o uso e os conflitos pela utilização do viário; 
•Regular  a interface entre o lote/edificação e a calçada; 
•Promover ações que reduzam os riscos de acidentes de 

trânsito, especialmente nas ruas Caminha de Amorim e 
Nazaré Paulista. 

SISTEMA CICLOVIÁRIO 
•Qualificar, ampliar e conectar a estrutura cicloviária; 
ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Viabilizar a implantação do Ecobairro (Plano de Bairro); 
•Facilitar a criação, manutenção e implantação de 

pomares, hortas e composteiras comunitárias. 
SINALIZAÇÃO 
•Sinalizar principais equipamentos e referências urbanas 
 

 

 

 

429 - ECOBAIRRO 



429 - ECOBAIRRO 



PROGRAMA DE METAS 

IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA 
• Av. Brasil  

• Rua Henrique Schaumann 

• Av. Rebouças 

REQUALIFICAÇÃO DE CICLOVIA 
• Av. Faria Lima / Av. Pedroso de Morais / Av. Prof. 

Fonseca Rodrigues  

• Av. Hélio Pellegrino  

• Av. Eng. Luís Carlos Berrini  

• Av. Rebouças 

REQUALIFICAÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS 
•Rua Teodoro Sampaio 

•Rua Cardeal Arcoverde 

REQUALIFICAÇÃO  CALÇADAS 
• Av. Brigadeiro Luiz Antônio  

• Rua Joaquim Floriano 

• Av. Nove de Julho 

• Rua Tabapuã 

• Rua Teodoro Sampaio 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE WI-FI 
• Bibliotca Alceu Amoroso Lima (R. Henrique Schaumann) 

• Praça Panamericana 

• Biblioteca Álvaro Guerra (Av. Pedroso de Morais) 

• Largo da Batata 

 

 

DIRETRIZES PRE 
PLANOS E PROGRAMAS 
•Dar transparência a planos, programas e projetos; 

•Gerenciamento/manutenção vias públicas  e calçadas. 

PERMEABILIDADE 
•Aumentar a arborização e as áreas permeáveis 
SISTEMA VIÁRIO 
•Nas intervenções no sistema viário, garantir a 

segurança e conforto dos pedestres; 

•Disciplinar o uso e os conflitos pela utilização do viário; 

•Fechar avenidas p/ uso exclusivo de lazer aos domingos 

e feriados; 

•Reduzir os acidentes de trânsito, principalmente nas 

avenidas Rebouças, Brigadeiro Faria Lima, 

Bandeirantes, Nove de Julho e nas ruas Teodoro 

Sampaio e Cardeal Arcoverde; 
SISTEMA CICLOVIÁRIO 
•Qualificar, ampliar e conectar a estrutura cicloviária. 
ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Criar sistema de Corredores Verdes; 
•Criar áreas de permanência e convivência no espaço 

público. 
CORREDOR DE ÔNIBUS 
•Qualificar e ampliar faixas exclusivas e corredores de 

ônibus. 
 

 

 

430 - EIXOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 



430 – EIXOS DE MOBILIDADE 
E ACESSIBILIDADE 



 

 

 

PRIORIZAÇÃO DOS PERÍMETROS 

• O Núcleo Regional de Planejamento – NPR, em reuniões 

realizadas nos meses de novembro à dezembro de 2019, 

baseado em estudos técnicos, elencou os seguintes 

perímetros de ação: 

 430 - Eixos de Mobilidade e Acessibilidade 

 428 - Brooklin e Vila Cordeiro 

 150 - Centralidade Arcoverde / Teodoro Sampaio 

 



Entregas específicas previstas para Pinheiros (2019-2020) 

2.1 
Construir e recuperar 57 mil m² de calçadas 
promovendo a qualidade, acessibilidade e 
segurança 

3.2 
Realizar inspeção especial em 1 pontes, 
viadutos, passarelas e/ou túneis 

3.3 
Recuperar 2 pontes, viadutos, passarelas 
e/ou túneis 

9.1 
Reduzir em 12,6% (2,77 km²) as áreas 
inundáveis (3 obras na subprefeitura) 

11.3 
Requalificar 1,2 km da Avenida Santo 
Amaro com obras de urbanização  

12.2 
Requalificar 16,9 km de infraestrutura 
cicloviária 

13.1 Criar 60 vagas em Repúblicas 



Entregas específicas previstas para Pinheiros (2019-2020) 

22.5 
Implantar internet de alta velocidade em 100% 
das unidades escolares (9) 

29.1 Atender 4.091 empreendedores 

29.2 
Atender 98 beneficiários com programas de 
qualificação profissional e inserção no mercado 
de trabalho formal 

36.1 
Triplicar os pontos de WiFi Livre (criando mais 7 
pontos) 

13.2 
Promover 98 saídas com autonomia, da 
população de rua acolhida na rede 
socioassistencial 

14.3 Ampliar 257 vagas em creches. 

22.1 Reformar ou reequipar 21 unidades escolares 

22.2 Reformar 11 equipamentos de saúde. 

22.3 Revitalizar 2 equipamentos de cultura 
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