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Os Planos Regionais no Plano Diretor 

Estratégico 
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• PDE (lei nº 16.050/14) – Art. 344 a 346  

• Decreto 57.537/16 - institui os Planos Regionais, orienta a elaboração e 

aplicação dos Planos de Ação das Subprefeituras 

 detalham as diretrizes do PDE no território 

 foco nos espaços e áreas públicas  

 demandam a articulação das políticas setoriais no território  

 complementam as proposições do PDE relacionadas às questões 

urbanístico-ambientais em seus aspectos físicos e territoriais 

 demarcam os instrumentos urbanísticos e ambientais previstos no PDE 



Composição dos Planos Regionais 
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• Diretrizes Macrorregionais 

 questões que transpassam os limites regionais 

• Diretrizes Regionais 

 refletem a diversidade entre as regiões 

 diversidade de temas pertinentes ao território, bem como relações 

entre eles 

  orientações para as ações inter-setoriais  para cada região 

  subsidiam a territorialização do Plano de Metas 



Rede de Estruturação Local  

Perímetros de Ação (Art. 26 PDE) 
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• 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 de caráter local 

(educação, saúde, áreas verdes, entre outros) 

 promover o desenvolvimento econômico local – incremento de atividades produtivas 



Rede de Estruturação Local  

Perímetros de Ação (PDE Art.26  Decreto 57.537/16 Art. 6º) 
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• porções do território destinadas ao desenvolvimento urbano local 

• áreas com maior vulnerabilidade social e ambiental 

• áreas com demandas e ações setoriais que necessitam de projetos coordenados de 

intervenção 

• locais que requeiram 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 

 

• Podem ser implementados por Projetos de Intervenção Urbana (PIU) e com 

recursos do FUNDURB 



Perímetros de Ação 

 Plano de Ação das Subprefeituras 

9 

• Quadro Analítico Regional – localização, aspectos físico-territoriais, estrutura viária, 

principais aspectos urbanísticos e ambientais 

• Rede de Estruturação Local com 350 Perímetros de Ação para todo o município 

(incluindo os perímetros macrorregionais).   

• Cada perímetro tem a descrição e mapeamento da área 

 caracterização das principais questões que afetam o desenvolvimento do território 

 os objetivos e as diretrizes para as intervenções inter-secretariais 

 secretarias e órgãos envolvidos nas ações locais 



Planos de Ação das Subprefeituras 
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• Finalidade (Art.9º - Decreto 57.537/16): 

– Os Planos de Ação de cada Subprefeitura têm por finalidade priorizar e detalhar 

as propostas dos respectivos Planos Regionais, compatibilizando o Programa de 

Metas com a territorialização das ações setoriais previstas. 

 Coordenação geral: Secretaria das Subprefeituras e Subprefeitos 

 Coordenação do Núcleo Regional de Planejamento: representantes  da Subprefeitura  

 Orientação técnica: SMDU 

 Acompanhamento: Núcleos Regionais de Planejamento (NPR) 

 Audiências Públicas: participação dos Conselhos Participativos Municipal e entidades da 

sociedade civil 



Subprefeitura Ermelino Matarazzo 

 

Área (km²) : 15,1 

População 2010: 207.509  

Densidade Demográfica (Hab/km²): 137,42 

População em relação ao Município: 1,8% 

Distritos: Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa. 

 



Macrorregião Leste 2 

 

Cidade Tiradentes 

Ermelino Matarazzo 

Guaianases 

Itaquera 

Itaim Paulista 

São Miguel Paulista 

São Mateus 







Descrição: Perímetro ao longo da Avenida Águia de Haia, 

importante conexão norte-sul com várias linhas de ônibus 

que levam ao metrô Artur Alvim e caráter comercial. 

 

Objetivos: Atender demanda de habitação social e 

qualificar mobilidade entre bairros, considerando o caráter 

ambiental. 

 

Diretrizes: Promover melhoramentos do passeio público e 

travessias; Promover habitação à população em 

vulnerabilidade social; Realizar projetos de equipamentos 

em terrenos desapropriados para obras do corredor de 

ônibus. 

 

Secretarias envolvidas: SMPED; SMS; SMADS; SMDHC; 

SEHAB; SIURB; SVMA; SMT 

 

Atores envolvidos: CET; SP TRANS. 









Descrição: 

Perímetro conformado pela linha férrea e a APA do Tietê / 

Rodovia Ayrton Senna; próximo da USP Leste e da fábrica 

de Cimento Liz. 

 

Objetivos: 

Atender demandas de equipamentos públicos, 

saneamento e mobilidade e promover habitação para 

pessoas em situação de vulnerabilidade. 

 

Diretrizes: 

Realizar obras de saneamento e drenagem mitigando 

áreas de risco; Controlar expansão e qualificar margens 

dos córregos; Qualificar passeios e ampliar acessos de 

pedestres; entre outras. 

 

Secretarias envolvidas: 

SMPED; SMS; SMADS; SMC; SMDU; SEME; SEHAB; 

SIURB; SVMA; SMT; SME. 

 

Atores envolvidos: 

SP Obras; SP TRANS; SP Urbanismo.USP; CPTM; IPT; 

Sabesp. 









Descrição: Porção sul da linha 12-Safira na divisa com a 

subprefeitura da Penha, engloba fábricas e ocupações. 

 

Objetivos: Qualificar áreas livres como parques e 

equipamentos públicos, fomentar economia e emprego 

locais , qualificar mobilidade entre bairros e atender 

demanda habitacional. 

 

Diretrizes: Qualificar mobilidade de pedestres e transporte 

público com implantação de corredor de ônibus e 

travessias sobre a linha férrea; Fomentar empregos locais 

e prover habitação; entre outros.  

 

Secretarias envolvidas: SMPED; SMS; SMADS; SMC; 

SEME; SEHAB; SIURB; SDTE; SVMA; SMT; SME. 

 

Atores envolvidos: CPTM. Ministério das Cidades 









Descrição: Estende-se no sentido norte-sul no distrito de 

Ermelino Matarazzo. 

 

Objetivos: Atender a demanda por equipamentos e 

serviços públicos sociais de saúde, de educação, de 

assistência social, de cultura, de abastecimento (por 

exemplo, feiras livres e mercados municipais) e de lazer e 

esportes;  

 

Diretrizes: Qualificar mobilidade local e entre bairros 

conectando os equipamentos existentes e previstos (CEU 

e Centro Cultural); Implantar corredor de ônibus e 

travessias sobre córrego; entre outras. 

 

Secretarias envolvidas: SMPED; SMS; SMADS; SMSP; 

SMC; SEME; SIURB; SDTE; SVMA; SMT; SME 

 

Atores envolvidos: CPTM; Desenvolve SP. 









Descrição: Região onde se localiza o córrego Mongaguá 

o distrito de Ermelino Matarazzo. 

 

Objetivos: Responder carências de equipamentos e 

habitação qualificando o espaço livre e fomentar a 

economia local. 

 

Diretrizes: Qualificar transporte público; promover 

regularização fundiária e habitação para população em 

situação de risco; entre outras. 

 

Secretarias envolvidas: SDTE; SEHAB; SEME; SIURB; 

SMADS; SMC; SMDU; SME; SMPED; SMS; SMSP; SMT. 

 

Atores envolvidos: CET; SP TRANS; SP Urbanismo.IPT. 









Descrição: O perímetro compreende a extensão do 

córrego Ponte Rasa e seu entorno imediato.  

 

Objetivos: Promover atendimento habitacional com 

saneamento básico e tratamento das margens do córrego, 

atender demanda por equipamentos e espaços livres. 

 

Diretrizes: Despoluir córrego e requalificar margens; 

Estudar expansão do Parque Tiquatira; entre outras. 

 

Secretarias envolvidas: SDTE; SEHAB; SEME; SIURB; 

SMADS; SMC; SMDU; SME; SMPED; SMS; SMT; SVMA. 

 

Atores envolvidos: CET; SP TRANS; SP Urbanismo.IPT 









Descrição: O perímetro está localizado a oeste do distrito 

de Ponte Rasa e abrange a região do Jardim Popular.  

 

Objetivos: Atender demanda por equipamentos públicos e 

espaços livres qualificando o território, fomentar a 

economia local e a geração de empregos. 

 

Diretrizes: Qualificar passeios e fomentar deslocamentos 

não motorizados; Implantar corredor de ônibus na Avenida 

Calim Eid; Qualificar espaços públicos existentes. 

 

Secretarias envolvidas: SDTE; SEHAB; SEME; SIURB; 

SMADS; SMC; SME; SMPED; SMS; SMSP; SMT; SVMA. 

 

Atores envolvidos: CET; SP TRANS. 









Descrição: Perímetro engloba o Centro Histórico da 

Penha e se estende até a Subprefeitura de Ermelino 

Matarazzo. 

 

Objetivos: Fomentar a economia local e a geração de 

empregos, qualificar os espaços livres e melhorar a 

acessibilidade local e regional. 

 

Diretrizes: Alargar Av. Amador Bueno da Veiga e qualificar 

conexão entre modais de transporte; Qualificar vias com 

iluminação; entre outras. 

 

Secretarias envolvidas: SDTE; SIURB; SMPED; SMSP; 

SMT.SMT. 

 

Atores envolvidos: CET; Ilume; SP TRANS; SP 

Urbanismo.ELETROPAULO. 









Descrição: Compreende as Subprefeituras de Ermelino 

Matarazzo e São Miguel Paulista. 

 

Caracterização: Importante eixo de ligação entre a Zona 

Leste e o Centro de São Paulo, existe um corredor previsto 

que ligará com o também previsto corredor da Avenida 

Marechal Tito procurando solucionar o problema do 

gargalo viário. 

 

Objetivos: Qualificar os espaços livres e de comércio 

melhorando a mobilidade de acordo com o PLANMOB. 

 

Diretrizes: Qualificar Avenida São Miguel com 

arborização, mobiliário e ciclovia; Suprir demanda de 

equipamentos e fomentar economia local. 

 

Secretarias envolvidas: SDTE; SMSP; SMT. 

 

Atores envolvidos: CET; SP Obras; SP TRANS; Ilume. 









Descrição: 

Extensão da Estrada de Mogi das Cruzes até entrando na 

Subprefeitura de Itaquera. 

 

Objetivos: 

Atender as demandas por equipamentos públicos e áreas 

livres e promover a recuperação dos cursos d’água. 

 

Diretrizes: 

Qualificar mobilidade de veículos e pedestres; Garantir a 

manutenção do comércio; entre outras. 

 

Secretarias envolvidas: 

SDTE; SEME; SIURB; SMADS; SMC; SME; SMPED; SMS; 

SMSP; SMT; SVMA. 

 

Atores envolvidos: 

SP Obras. 









Descrição: 

Arredores da linha 12-Safira compreendendo as 

Subprefeituras de São Miguel, Itaim Paulista e Ermelino 

Matarazzo. 

 

Objetivos: 

Melhorar a acessibilidade e qualificar o espaço livre, 

promover conservação do patrimônio e estimular o 

comércio local. 

 

Diretrizes: 

Promover transposições e equipamentos junto à linha 

férrea para conservação do patrimônio; entre outras. 

 

Secretarias envolvidas: 

SDTE; SEME; SIURB; SMDU; SMPED; SMS; SMSP; 

SMT.SMT 

 

Atores envolvidos: 

FUNDURB; CET; SP Obras; SP Urbanismo; Ilume.USP; 

CETESB; CPTM; Sabesp; CONDEPHAAT.Ministério das 

Cidades. 









Descrição: 

Perímetro localizado na porção nordeste do distrito de 

Ermelino Matarazzo. 

 

Objetivos: 

Atender demanda por habitação e equipamentos públicos, 

induzir a economia local, qualificar o espaço público e 

resolver problemas de saneamento e coleta de resíduos. 

 

Diretrizes: 

Qualificar córrego Mongaguá e suas transposições para 

lazer; Prover habitação para população em situação de 

vulnerabilidade; Recuperar nascente do córrego; entre 

outras. 

 

Secretarias envolvidas: 

SDTE; SEHAB; SEME; SES; SIURB; SMADS; SMC; 

SMDU; SME; SMPED; SMS; SMSP; SMT; SVMA. 

 

Atores envolvidos: 

- 









Priorização dos Perímetros 
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O Núcleo Regional de Planejamento – NPR, em reuniões realizadas nos 

meses de outubro à dezembro de 2019, baseado em estudos técnicos, 

elencou os seguintes perímetros de ação: 

1. ID 240 – Jardim Keralux. 

2. ID 254 – Córrego Ponte Rasa 



Descrição: 

Perímetro conformado pela linha férrea e a APA do Tietê / 

Rodovia Ayrton Senna; próximo da USP Leste e da fábrica 

de Cimento Liz. 

 

Objetivos: 

Atender demandas de equipamentos públicos, 

saneamento e mobilidade e promover habitação para 

pessoas em situação de vulnerabilidade. 

 

Diretrizes: 

Realizar obras de saneamento e drenagem mitigando 

áreas de risco; Controlar expansão e qualificar margens 

dos córregos; Qualificar passeios e ampliar acessos de 

pedestres; entre outras. 

 

Secretarias envolvidas: 

SMPED; SMS; SMADS; SMC; SMDU; SEME; SEHAB; 

SIURB; SVMA; SMT; SME. 

 

Atores envolvidos: 

SP Obras; SP TRANS; SP Urbanismo.USP; CPTM; IPT; 

Sabesp. 





Descrição: O perímetro compreende a extensão do 

córrego Ponte Rasa e seu entorno imediato.  

 

Objetivos: Promover atendimento habitacional com 

saneamento básico e tratamento das margens do córrego, 

atender demanda por equipamentos e espaços livres. 

 

Diretrizes: Despoluir córrego e requalificar margens; 

Estudar expansão do Parque Tiquatira; entre outras. 

 

Secretarias envolvidas: SDTE; SEHAB; SEME; SIURB; 

SMADS; SMC; SMDU; SME; SMPED; SMS; SMT; SVMA. 

 

Atores envolvidos: CET; SP TRANS; SP Urbanismo.IPT 





Contato 
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Coordenadoria de Planejamento Urbano  

SMDU/PLANURBE 

Fone: 3113-7894 7893 


