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Número de famílias beneficiadas com obras de urbanização de assenta-
mentos precários.

INDICADOR

BENEFICIAR 27.000 FAMÍLIAS COM URBANIZAÇÃO BENEFICIAR 27.000 FAMÍLIAS COM URBANIZAÇÃO 
EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOSEM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INICIATIVAS

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

SEHAB 

A estimativa de famílias beneficiadas pelas obras de urbanização de as-
sentamentos precários é calculada multiplicando-se o total de famílias do 
assentamento (descontadas as remoções necessárias) pelo percentual do 
avanço da obra.

a) Urbanizar assentamentos precários, garantindo a seus moradores o acesso à 
cidade formal, com especial atenção às áreas de mananciais sujeitas à regula-
mentação específica;

b) Aprimorar o sistema habitacional (HabitaSampa).

ODS VINCULADOS

Promover o acesso à moradia, à urbanização e à regularização fundiária 
para famílias de baixa renda.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

META 13META 13

CONTEXTO

O Programa de Urbanização de Favelas é 
desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo e 
tem como foco a urbanização de áreas de-
gradadas, ocupadas desordenadamente e 
sem infraestrutura, abrangendo ainda lote-
amentos irregulares e precários. A urbani-
zação é indispensável para a regularização 
fundiária dessas áreas que, por sua vez, é 
fundamental para promover a inserção des-
sa população no contexto legal da cidade. 
O objetivo é transformar favelas e lotea-
mentos irregulares em bairros, garantindo 
a seus moradores o acesso à cidade formal, 
com ruas asfaltadas, saneamento básico, 
iluminação e serviços públicos. 

Entre 2017 e 2020, 14.931 famílias foram 
beneficiadas com obras de urbanização em

assentamentos precários, sendo 9.391 de-

REGIONALIZAÇÃO (PROJEÇÃO QUADRIÊNIO)

las em áreas de mananciais. De março de 
2020, início da pandemia de Covid-19, 
até o final de 2020, 1.885 famílias foram 
beneficiadas com ações de urbanização. 
O Programa de Urbanização de Favelas é 
desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo 
e tem como foco a urbanização de áreas 
degradadas, ocupadas desordenadamen-
te e sem infraestrutura, abrangendo ainda 
loteamentos irregulares e precários. A ur-
banização é indispensável para a regulari-
zação fundiária dessas áreas que, por sua 
vez, é fundamental para promover a inser-
ção dessa população no contexto legal da 
cidade. O objetivo é transformar favelas e 
loteamentos irregulares em bairros, garan-
tindo a seus moradores o acesso à cidade 
formal, com ruas asfaltadas, saneamento 
básico, iluminação e serviços públicos.

Planejamento regionalizado da Meta 13.  
O local das entregas poderá ser alterado, 
observando a demanda das políticas públicas  
e o atendimento às necessidades da população.


