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interrompida em um trecho intermediário por problemas na de-
sapropriação de um imóvel utilizado para cultos religiosos. Para 
viabilizar a complementação dessa obra é necessário resolver o 
impasse ou desviando o traçado da futura avenida e contratar o 
projeto. - Solicitado informações para SIURB/NDAP

Viabilidade orçamentária: Inviável.
Compromisso, se aplicável, e justificativa: Não apli-

cável. Não há recursos disponíveis para tais intervenções no 
exercício de 2022. A demanda será encaminhada à área técnica 
para futuro planejamento. Na Subprefeitura da Freguesia / Bra-
silândia foram priorizadas as seguintes intervenções de urbani-
zação: Jd. Paraná/ Paraná Invasão e Jd. Damasceno.

---
Código da Proposta: 1183
Título: Verba para compra de terrenos e projetos de HIS
Subprefeitura: Campo Limpo
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Habitação
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. Tecnicamente viável mediante 

estudos de viabilidade para aquisição de terrenos e produção 
de UH na Subprefeitura.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Viável. Na Subprefeitura de 

Campo Limpo serão destinados recursos para desapropriações 
necessárias à continuidade de obras de urbanização e aquisi-
ção de terreno, destinados à construção de UH. Das áreas do 
Programa Renova, foram priorizadas as áreas do PAI Pirajussara 
5 por possuírem demanda judicial, para as quais haverá contra-
tação de projeto executivo de urbanização.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Desapropria-
ções para obras de urbanização e aquisição de terrenos para 
produção de UH. Além da contratação de projeto executivo de 
urbanização do PAI Pirajussara 5.

---
Código da Proposta: 1197
Título: Construção de bibliotecas
Subprefeitura: M'Boi Mirim
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Cultura
Viabilidade geral: Inviável
Viabilidade técnica: Inviável. A Secretaria Municipal de 

Cultura (SMC) possui quadro de pessoal reduzido para o desen-
volvimento de projetos, licitação, gerenciamento e fiscalização 
de obras e reformas em seus equipamentos culturais. Atualmen-
te, há uma quantidade significativa de projetos e obras neces-
sários para garantir a segurança do público frequentador dos 
equipamentos culturais, por meio da obtenção de documentos 
como os Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB); 
melhorar as condições de acessibilidade nos equipamentos; 
atender exigências do Ministério Público; e melhorar a estrutura 
física de equipamentos em más condições. Além dessas ações, 
está prevista a ampliação de equipamentos culturais no Pro-
grama de Metas 2021-2024: Inauguração da Casa de Cultura 
Cidade Ademar (meta 54), implantação de 10 salas de cinema 
nos CEUs (meta 53), implantação do Memorial dos Aflitos 
(iniciativa d da meta 19), implantação de quatro Estúdios Cria-
tivos da Juventude (meta 55) e implantação de quatro Distritos 
Criativos (meta 56). Tendo em vista a situação apresentada e 
os novos equipamentos que já constam no planejamento da 
SMC, dentro do Programa de Metas, não é viável tecnicamente 
adotar a proposta.

Viabilidade jurídica: Viável. Juridicamente a proposta não 
apresenta óbice para sua execução.

Viabilidade orçamentária: Viável. Do ponto de vista or-
çamentário, a proposta não apresenta óbice para sua execução.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Não aplicá-
vel. A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) possui quadro de 
pessoal reduzido para o desenvolvimento de projetos, licitação, 
gerenciamento e fiscalização de obras e reformas em seus equi-
pamentos culturais. Atualmente, há uma quantidade significati-
va de projetos e obras necessários para garantir a segurança do 
público frequentador dos equipamentos culturais, por meio da 
obtenção de documentos como os Autos de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB); melhorar as condições de acessibilidade 
nos equipamentos; atender exigências do Ministério Público; e 
melhorar a estrutura física de equipamentos em más condições. 
Além dessas ações, está prevista a ampliação de equipamentos 
culturais no Programa de Metas 2021-2024: Inauguração da 
Casa de Cultura Cidade Ademar (meta 54), implantação de 10 
salas de cinema nos CEUs (meta 53), implantação do Memorial 
dos Aflitos (iniciativa d da meta 19), implantação de quatro 
Estúdios Criativos da Juventude (meta 55) e implantação de 
quatro Distritos Criativos (meta 56). Tendo em vista a situação 
apresentada e os novos equipamentos que já constam no pla-
nejamento da SMC, dentro do Programa de Metas, não é viável 
tecnicamente adotar a proposta.

---
Código da Proposta: 1290
Título: Corredor Verde no local que especifica
Subprefeitura: Ipiranga
Órgão responsável: Secretaria Municipal do Verde e do 

Meio Ambiente
Viabilidade geral: Inviável
Viabilidade técnica: Inviável. Área de canteiro central de 

viário de grande tráfego e ao longo do córrego Ipiranga. No 
entanto, informamos ainda que ao longo de quase todo o tra-
jeto há presença de árvores que cumprem a função de conexão 
entre os dois parques.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Não definida.
Compromisso, se aplicável, e justificativa: Não aplicá-

vel. Área de canteiro central de viário de grande tráfego e ao 
longo do córrego Ipiranga. No entanto, informamos ainda que 
ao longo de quase todo o trajeto há presença de árvores que 
cumprem a função de conexão entre os dois parques.

---
Código da Proposta: 1291
Título: Coibir descarte irregular de lixo
Subprefeitura: Ipiranga
Órgão responsável: Secretaria Municipal das Subprefei-

turas
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. Proposta viável, que vai ga-

rantir uma maior ação por parte dos órgãos envolvidos.
Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Viável. As ações de limpeza 

são executadas rotineiramente pela Subprefeitura, estando 
amparadas pelo orçamento municipal.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Executar os 
serviços de Zeladoria Urbana na região da Subprefeitura, que 
inclui ações de Limpeza e combate ao descarte irregular de lixo. 
As ações efetuadas serão reportadas periodicamente na etapa 
de monitoramento, em 2022.

---
Código da Proposta: 1297
Título: Aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana 

na cidade de São Paulo
Subprefeitura: Ermelino Matarazzo
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Segurança 

Urbana
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. O último concurso para GCM 

ocorreu em 2013, ou seja, sem contratação de novos servidores. 
Tal proposta se encaixa no cenário atual da Guarda Civil Metro-
politana, tendo em vista as baixas por aposentadorias, óbitos, 
exonerações, licenças e exonerações a pedido, contribuindo 
para a defasagem do efetivo e insuficiente para atender as 
demandas da Cidade de São Paulo. Atualmente contamos com 
um efetivo de faixa etária elevada e a contratação de novos 
guardas contribuirá com as rotinas de trabalho na área de se-

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Mobilidade 
e Transportes

Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. O Referido empreendimento 

já foi enquadrado como Polo Gerador de Tráfego e para ele foi 
emitida a Certidão de Diretrizes SMT nº077/16, definindo medi-
das de mitigação de impacto para o tráfego gerado pelo empre-
endimento. Algumas melhorias chegaram a ser implementadas 
na região. Porém, tendo em vista as questões apontadas na 
solicitação, a CET fará novas vistorias de campo para traçar um 
diagnóstico das medidas que ainda precisam ser implementa-
das, para posterior execução.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Não definida. Esta demanda 

está contemplada na proposta orçamentária da SMT para 2022
Compromisso, se aplicável, e justificativa: Conduzir 

diagnóstico das condições de tráfego da região das Avenidas 
Tucuruvi e Nova Cantareira e implementar as medidas de enge-
nharia de tráfego que se fizerem necessárias.

---
Código da Proposta: 992
Título: Reforma Geral do Hospital São Luís Gonzaga
Subprefeitura: Jaçanã / Tremembé
Órgão responsável: Secretaria Municipal da Saúde
Viabilidade geral: Inviável
Viabilidade técnica: Inviável. O hospital São Luiz Gonza-

ga é uma unidade conveniada com a Secretaria Municipal de 
Saúde pertencente a Irmandade Santa Casa de Misericórdia, o 
que impede a Secretaria de reformar a unidade. A despeito des-
te fato, por meio de emendas parlamentares e doações houve 
reforma em diversas unidades de internação e, com a cessação 
de uso do espaço do terreno foi possível a construção da UPA 
Jaçanã que acrescentou um novo pronto-socorro na região.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Inviável. Consideradas as 

prioridades sinalizadas pelas áreas técnicas e dados os limites 
orçamentários para o exercício de 2022, a proposta mostra-se 
inviável, do ponto de vista orçamentário, para este exercício. 
Além disso, por se tratar de uma unidade pertencente à Santa 
Casa de Misericórdia, não está sob a governabilidade da SMS 
providenciar esta reforma. Apesar disso, há a previsão de refor-
ma de 7 hospitais municipais no âmbito do Programa de Metas 
2021-2024 (Meta 4c).

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Não aplicá-
vel. O hospital São Luiz Gonzaga é uma unidade conveniada 
com a Secretaria Municipal de Saúde pertencente a Irmandade 
Santa Casa de Misericórdia, o que impede a Secretaria de re-
formar a unidade. A despeito deste fato, por meio de emendas 
parlamentares e doações houve reforma em diversas unidades 
de internação e, com a cessação de uso do espaço do terreno 
foi possível a construção da UPA Jaçanã que acrescentou um 
novo pronto-socorro na região.

---
Código da Proposta: 1002
Título: Construção da Ponte Veleiros/Jurubatuba
Subprefeitura: Capela do Socorro
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana e Obras
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. A ligação do Jardim Veleiros 

com o Jardim Jurubatuba pela ponte sobre o canal do Rio 
Guarapiranga tem interesse viário estritamente local pela pouca 
profundidade das ruas dos dois bairros. Intervenção prevista no 
plano diretor, integrante de eixo viário e de mobilidade. viável 
com desapropriações/remoções. O estudo preliminar indicou 
a necessidade de desapropriação parcial de 7 contribuintes, 
sendo 2 com benfeitorias. A partir do valor venal, foi estimado 
o valor total de desapropriação de aproximadamente R$ 10 
milhões. Pelo levantamento preliminar, não identificamos fa-
mílias vulneráveis no local, porém, caso sejam identificadas na 
etapa de projeto, poderá incidir atendimento provisório (bolsa 
aluguel) e definitivo (reassentamento) pela Administração, mas 
não temos dados adicionais no momento.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Viável. Intervenção incluída na 

PLOA 2022 e PPA 2022-2025.
Compromisso, se aplicável, e justificativa: Contratação 

de projetos.
---
Código da Proposta: 1047
Título: Medidas para desafogar trânsito na Vila Curuçá e 

Itaim Paulista
Subprefeitura: Itaim Paulista
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Mobilidade 

e Transportes
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. A proposta é viável. A implan-

tação é realizada diretamente pela SPTrans ou pela SPObras.
Viabilidade jurídica: Viável. A proposta é viável. A implan-

tação é realizada diretamente pela SPTrans ou pela SPObras.
Viabilidade orçamentária: Viável. Esta demanda está 

contemplada na proposta orçamentária da SMT para 2022
Compromisso, se aplicável, e justificativa: Contratar e 

iniciar execução de projetos executivos e licenciamento ambien-
tal para construção do corredor de ônibus Itaim Paulista – São 
Mateus. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - ODS 9.1 / 
11.2 Programa de Metas - Meta 46.

---
Código da Proposta: 1058
Título: Construção de uma unidade da UPA no distrito do 

Itaim Paulista
Subprefeitura: Itaim Paulista
Órgão responsável: Secretaria Municipal da Saúde
Viabilidade geral: Inviável
Viabilidade técnica: Viável. Já temos a proposta de cons-

trução de UPA na região do Jardim Helena e outra na região 
do Atualpa.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Inviável. Consideradas as 

prioridades sinalizadas pelas áreas técnicas para o exercício de 
2022, e dados os limites orçamentários para investimentos dis-
ponibilizados pela Secretaria Municipal da Fazenda, a proposta 
mostra-se inviável, do ponto de vista orçamentário, para este 
exercício. Apesar disso, há a previsão de reforma, no âmbito 
do Programa Avança Saúde (financiado com recursos do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID), da AMA/UBS Jardim 
das Oliveiras, na subprefeitura de Itaim Paulista.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Não aplicá-
vel. Consideradas as prioridades sinalizadas pelas áreas técni-
cas para o exercício de 2022, e dados os limites orçamentários 
para investimentos disponibilizados pela Secretaria Municipal 
da Fazenda, a proposta mostra-se inviável, do ponto de vista 
orçamentário, para este exercício. Apesar disso, há a previsão 
de reforma, no âmbito do Programa Avança Saúde (financiado 
com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
- BID), da AMA/UBS Jardim das Oliveiras, na subprefeitura de 
Itaim Paulista.

---
Código da Proposta: 1168
Título: Urbanização do Córrego Rio das Pedras e continu-

ação da Via Pública
Subprefeitura: Freguesia / Brasilândia
Órgão responsável: Secretaria Municipal das Subprefei-

turas
Viabilidade geral: Inviável
Viabilidade técnica: Inviável. Proposta inviável, sendo ne-

cessário estudo de trânsito e estudo técnico para implantação.
Viabilidade jurídica: Inviável. Impasse jurídico com desa-

propriação. Trata-se de obra da SIURB (do antigo GEPROCAV) 

---
Código da Proposta: 962
Título: Início das obras da Rua santo André Avelino
Subprefeitura: São Mateus
Órgão responsável: Secretaria Municipal das Subprefei-

turas
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. Proposta viável, não há restri-

ção técnica para atendimento, que vai proporcionar um melhor 
atendimento aos moradores da região.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Não definida. As obras da 

Rua Santo André Avelino estão amparadas pelo orçamento 
municipal.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Contratação 
do projeto executivo de drenagem e pavimentação da Rua san-
to André Avelino, para 2022.

---
Código da Proposta: 963
Título: Mais iluminação, pavimentação e melhorias no 

transporte público em toda a região
Subprefeitura: Parelheiros
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Mobilidade 

e Transportes
Viabilidade geral: Inviável
Viabilidade técnica: Inviável. Parelheiros é um distri-

to localizado na zona sul do município de São Paulo. Tem a 
maior parte da área coberta por reservas ambientais da mata 
atlântica — nele, se localiza a Área de Proteção Ambiental 
Capivari-Monos e parte da Área de Proteção Ambiental Ilha 
do Bororé-Colônia. Em Parelheiros, também se localiza a aldeia 
indígena guarani Krukutu. Tem a totalidade de seu território 
em área de proteção aos mananciais, compreendendo re-
manescentes importantes de Mata Atlântica e as áreas mais 
preservadas do Município de São Paulo. Inclui parte das bacias 
hidrográficas das Represas Guarapiranga e Billings. É cortado 
por ferrovia de escoamento da produção agrícola ao porto de 
Santos e um ramal suburbano desativado. A região é atendida 
por transporte coletivo por linhas que realizam integração com 
os Terminais Parelheiros e Varginha, servidos por linhas com 
destino aos principais polos de interesse da região, como Santo 
Amaro, sistema metro ferroviário, Pinheiros, Moema, Ibirapuera 
e região central, dentre outros. Informamos abaixo as linhas 
que atendem à região: Essas linhas são monitoradas constan-
temente e na constatação de alteração na demanda, os ajustes 
necessários são providenciados. Além disso, tendo em vista que 
a região abriga importante potencial hídrico do município de 
São Paulo e Reserva Indígena, tais características devem ser 
protegidas e ter uma gestão integrada, de forma a coibir sua 
ocupação irregular para preservar os recursos ambientais. Dessa 
forma, para qualquer solicitação de transporte coletivo na 
região os estudos devem ser submetidos à análise dos órgãos 
envolvidos: SEHAB, SVMA, SMUL, CETESB e Instituto Florestal. 
No que se refere à distribuição dos pontos de embarque no 
território, a SPTrans já possui critérios técnicos que definem 
as distâncias máximas entre pontos de ônibus, a depender de 
determinados parâmetros da região, como a topografia, por 
exemplo. De todo modo, serão feitas vistorias em campo para 
verificar se a localização de algum ponto de embarque da 
região precisa ser alterada. Parelheiros é um distrito localizado 
na zona sul do município de São Paulo. Tem a maior parte da 
área coberta por reservas ambientais da mata atlântica — nele, 
se localiza a Área de Proteção Ambiental Capivari-Monos e 
parte da Área de Proteção Ambiental Ilha do Bororé-Colônia. 
Em Parelheiros, também se localiza a aldeia indígena guarani 
Krukutu. Tem a totalidade de seu território em área de proteção 
aos mananciais, compreendendo remanescentes importantes 
de Mata Atlântica e as áreas mais preservadas do Município de 
São Paulo. Inclui parte das bacias hidrográficas das Represas 
Guarapiranga e Billings. É cortado por ferrovia de escoamento 
da produção agrícola ao porto de Santos e um ramal suburbano 
desativado. A região é atendida por transporte coletivo por 
linhas que realizam integração com os Terminais Parelheiros e 
Varginha, servidos por linhas com destino aos principais polos 
de interesse da região, como Santo Amaro, sistema metro ferro-
viário, Pinheiros, Moema, Ibirapuera e região central, dentre ou-
tros. Informamos abaixo as linhas que atendem à região: Essas 
linhas são monitoradas constantemente e na constatação de 
alteração na demanda, os ajustes necessários são providencia-
dos. Além disso, tendo em vista que a região abriga importante 
potencial hídrico do município de São Paulo e Reserva Indígena, 
tais características devem ser protegidas e ter uma gestão inte-
grada, de forma a coibir sua ocupação irregular para preservar 
os recursos ambientais. Dessa forma, para qualquer solicitação 
de transporte coletivo na região os estudos devem ser subme-
tidos à análise dos órgãos envolvidos: SEHAB, SVMA, SMUL, 
CETESB e Instituto Florestal. No que se refere à distribuição dos 
pontos de embarque no território, a SPTrans já possui critérios 
técnicos que definem as distâncias máximas entre pontos de 
ônibus, a depender de determinados parâmetros da região, 
como a topografia, por exemplo. De todo modo, serão feitas vis-
torias em campo para verificar se a localização de algum ponto 
de embarque da região precisa ser alterada.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Inviável.
Compromisso, se aplicável, e justificativa: Não aplicá-

vel. No que se refere à distribuição dos pontos de embarque 
no território, a SPTrans já possui critérios técnicos que definem 
as distâncias máximas entre pontos de ônibus, a depender de 
determinados parâmetros da região, como a topografia, por 
exemplo. De todo modo, serão feitas vistorias em campo para 
verificar se a localização de algum ponto de embarque da re-
gião precisa ser alterada.

---
Código da Proposta: 987
Título: Prolongar ciclovia da Radial Leste no trecho entre 

Itaquera e Guaianases
Subprefeitura: Guaianases
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Mobilidade 

e Transportes
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. Tendo em vista o compro-

misso do Programa de Metas de atingir ao menos 80% das 
Subprefeituras com conexão cicloviária com a região do centro 
expandido da cidade, será necessário estudar conexões ciclovi-
árias para as Subprefeituras que ainda não possuem conecti-
vidade ou estruturas cicloviárias existentes, como é o caso da 
Subprefeitura de Guianases. Embora haja estudos para conectar 
essa Subprefeitura, não necessariamente isso será feito por 
meio da Radial Leste.

Viabilidade jurídica: Não definida. A proposta é viável. 
Deverá ser observada a a obrigatoriedade de submissão de 
novas rotas a execução de audiências públicas (art. 7º da Lei nº 
16.885/2018). Será necessário verificar se o trecho encontra-se 
sobre domínio público municipal ou se trata de leito ferroviário 
desativado, de titularidade da União.

Viabilidade orçamentária: Viável. Esta demanda está 
contemplada na proposta orçamentária da SMT para 2022

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Elaborar 
plano e projetos para implantação das primeiras estruturas 
cicloviárias da Subprefeitura de Guaianases. Obejitvo de dese-
volvimento sustentavel - ODS 9.1 / 11.2 Programa de metas 
- Meta 43.

---
Código da Proposta: 990
Título: Ações para redimensionamento de tráfego nas Av. 

Tucuruvi e Nova Cantareira
Subprefeitura: Santana / Tucuruvi

Básica e a demanda para CEO na região da STS São Miguel 
revela necessidade maior no DA de São Miguel do que no DA 
Jd. Helena, não justificando, desta forma a implantação de mais 
1 CEO nessa localidade. Além disso, o território da Subprefeitura 
de São Miguel Paulista conta com 14 UBS com saúde Bucal, 
sendo que, destas, 5 estão no DA Jd. Helena, 3 no DA São Mi-
guel e 6 no DA Vila Jacuí; e possuem como referência o Centro 
Especializado de Odontologia de São Miguel (CEO). O CEO São 
Miguel fica bem localizado e de fácil acesso a 4Km do DA Jd. 
Helena. O mesmo possui 8 cadeiras odontológicas, com todas 
as especialidades ofertadas, temos atualmente 2 endodontistas, 
1 semiologista, 1 ortodontista, 1 periodontista, 1 cirurgião oral 
menor, 2 profissionais para atendimento de pacientes com 
necessidades especiais e 5 protesistas. Em relação a fila de es-
pera de Especialidades Odontológicas na Subprefeitura de São 
Miguel, temos 4970 pacientes aguardando para especialidade, 
sendo que a maior fila é para próteses (3059). Esta demanda 
será atendida em 100% das UBS a partir de agosto de 2021. 
Diante do exposto entendemos que o CEO de São Miguel supre 
a demanda do território.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Inviável. Consideradas as 

prioridades sinalizadas pelas áreas técnicas e dados os limites 
orçamentários para o exercício de 2022, a proposta mostra-se 
inviável, do ponto de vista orçamentário, para este exercício.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Não aplicá-
vel. A indicação de implantação de mais 1 CEO é importante 
para que as demandas por diferentes especialidades odonto-
lógicas sejam atendidas. Porém, a regionalização dos Centros 
de Especialidades Odontológicas é realizada por Supervisão 
Técnica de Saúde (STS) para regular vagas mais próximas da re-
sidência do usuário. Atualmente, temos o CEO São Miguel com 
8 equipamentos odontológicos, 13 profissionais de 20h e com 
capacidade de ampliação em mais 11 profissionais. A compara-
ção entre a oferta pela Atenção Básica e a demanda para CEO 
na região da STS São Miguel revela necessidade maior no DA 
de São Miguel do que no DA Jd. Helena, não justificando, desta 
forma a implantação de mais 1 CEO nessa localidade. Além 
disso, o território da Subprefeitura de São Miguel Paulista conta 
com 14 UBS com saúde Bucal, sendo que, destas, 5 estão no DA 
Jd. Helena, 3 no DA São Miguel e 6 no DA Vila Jacuí; e possuem 
como referência o Centro Especializado de Odontologia de São 
Miguel (CEO). O CEO São Miguel fica bem localizado e de fácil 
acesso a 4Km do DA Jd. Helena. O mesmo possui 8 cadeiras 
odontológicas, com todas as especialidades ofertadas, temos 
atualmente 2 endodontistas, 1 semiologista, 1 ortodontista, 
1 periodontista, 1 cirurgião oral menor, 2 profissionais para 
atendimento de pacientes com necessidades especiais e 5 pro-
tesistas. Em relação a fila de espera de Especialidades Odonto-
lógicas na Subprefeitura de São Miguel, temos 4970 pacientes 
aguardando para especialidade, sendo que a maior fila é para 
próteses (3059). Esta demanda será atendida em 100% das 
UBS a partir de agosto de 2021. Diante do exposto entendemos 
que o CEO de São Miguel supre a demanda do território.

---
Código da Proposta: 906
Título: Aumentar as equipes de ESF (Estratégia Saúde da 

Família) em Perus e Anhanguera
Subprefeitura: Perus
Órgão responsável: Secretaria Municipal da Saúde
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. A região, com população 

aproximada de 110.000 habitantes, possui grandes vazios assis-
tenciais e de difícil acesso aos equipamentos de saúde devido, 
principalmente, às barreiras geográficas. Atualmente temos 31 
ESF no território, com a possibilidade de ampliação de 2 ESF na 
UBS Morada do Sol, 3 ESF na UBS Morro Doce após a mudança 
de imóvel. Para as demais unidades, somente será possível a 
ampliação das ESF após reformas de ampliação dos imóveis. O 
Programa de Metas 2021-2024 prevê, no escopo da meta 09, a 
implantação de 40 ESF, com regionalização a ser definida.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Viável. A meta 9 do Programa 

de Metas 2021-2024 (PdM) prevê a ampliação da cobertura da 
atenção básica com a implantação de 40 equipes de Estratégia 
de Saúde da Família, de responsabilidade da SMS. A regio-
nalização da meta priorizará os distritos mais vulneráveis no 
âmbito da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Implantação 
de 40 equipes de Estratégia Saúde da Família. Programa de 
metas - Meta 9 Ampliar cobertura de ESF.

---
Código da Proposta: 908
Título: Saneamento básico e asfalto na região da Chácara 

Flórida
Subprefeitura: M'Boi Mirim
Órgão responsável: Secretaria Municipal das Subprefei-

turas
Viabilidade geral: Inviável
Viabilidade técnica: Inviável. Proposta inviável, consi-

derando que para execução de pavimentação e saneamento 
básico, será necessário definição do arruamento definitivo das 
ruas existentes na região compreendida pela Chácara Florida.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Inviável. Não há previsão 

orçamentária para execução da proposta em 2022.
Compromisso, se aplicável, e justificativa: Não apli-

cável. Proposta inviável, considerando que para execução de 
pavimentação e saneamento básico, será necessário definição 
do arruamento definitivo das ruas existentes na região compre-
endida pela Chácara Florida.

---
Código da Proposta: 924
Título: Construção de moradias sociais e de Cj.Habitacional 

próximo à Av.Roberto Marinho
Subprefeitura: Santo Amaro
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Habitação
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. Tecnicamente viável e em an-

damento mediante provisão habitacional via Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada (OUCAE). O Conjunto Habitacional 
Estevão Baião, no distrito de Campo Belo, encontra-se em fase 
de trabalho social de pós-ocupação em acompanhamento pela 
SEHAB.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Viável. Para o exercício de 

2022 há a previsão de licitação de projetos de unidades habita-
cionais nas áreas 1, 2, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
29 30, 31, 33, 34, 35, 43, 61 e 62 da OUCAE.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Licitação dos 
projetos das áreas mencionadas para produção de unidades 
habitacionais na Subprefeitura. Obejitvo de desevolvimento 
sustentavel - ODS 11.1 Programa de metas - Meta 12.

---
Código da Proposta: 938
Título: Construção/transformação de UPA
Subprefeitura: Santana / Tucuruvi
Órgão responsável: Secretaria Municipal da Saúde
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. Está prevista a construção da 

UPA - Santana
Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Viável. Já há a previsão, no 

âmbito do Programa Avança Saúde (financiado com recursos 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID) para a 
implantação da UPA-Santana, a partir da reforma de um PS.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Implantar a 
UPA Santana na subprefeitura Santana / Tucuruvi. Programa de 
metas - Meta 4.
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consideram-se os seguintes custos: 34.10.14.422.3013.6178.33
503900.00 – Contratação de OSC Custo anual: R$ 1.737.060,00 
2053 - Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira 
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00 
- Tesouro Municipal 2.659.776,00 -227.922,00 2.431.854,00 
33903000 - Material de Consumo 02 - Transferencias Federais 
1.000,00 0,00 1.000,00 33903000 - Material de Consumo 00 
- Tesouro Municipal 30.000,00 36.226,00 66.226,00 33903900 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02 - Transferencias 
Federais 7.990.629,00 -552.994,15 7.437.634,85 33903900 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00 - Tesouro 
Municipal 15.000,00 3.409.903,00 3.424.903,00 33909200 - 
DEA 00 - Tesouro Municipal 0,00 7.775,32 7.775,32 44905200 
- Material Permanente 00 - Tesouro Municipal 100.000,00 
-8.125,32 91.874,68 Total 2.053 10.796.405,00 2.664.862,85 
13.461.267,85 Processo SEI: 6074.2019/0000239-6 33.90.36.00 
– Locação do Imóvel Custo anual: R$ 96.000,00 Processo SEI: 
6074.2017/0000260-0 33.90.47.00 – Pagamento de IPTU R$ 
12.100,00 Processo SEI: 6074.2017/0000260-0 33.90.37.00 – 
Vigilância R$ 264.346,00 Processo SEI: 6074.2017/00002376 
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros R$ 83.126,00 
Processos SEI: 6074.2017/0000018-7 6074.2017/0000294-
5  6 0 7 4 . 2 0 1 8 / 0 0 0 3 2 3 9 - 0  6 0 7 4 . 2 0 1 8 / 0 0 0 3 2 5 1 - 0 
6074.2018/00023243 Considerando apenas os itens acima indi-
cados, o custo anual seria de R$ 2.192.632,00. Seguindo os pa-
râmetros orçamentários estabelecidos, o valor da implantação 
de um novo equipamento dessa natureza supera a capacidade 
orçamentária da Secretaria Municipal de Direitos

---
Código da Proposta: 1553
Título: Abertura da Avenida Mar Vermelho, situada no 

Parque Savoy City
Subprefeitura: Itaquera
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana e Obras
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. O alargamento da Av. Mar 

Vermelho integra o plano viário/urbanístico desenvolvido para 
a Macroárea de Estruturação Metropolitana Arco Jacú-Pêssego, 
aprovado pela lei 16.495/16. O plano urbanístico em questão 
encontra-se previsto no PDE (Plano Diretor Estratégico) e tem 
por objetivo orientar o desenvolvimento urbano bem como 
recuperar a qualidade dos sistemas ambientais dos rios, cór-
regos e áreas vegetadas articulando-os adequadamente com 
os sistemas de mobilidade . O referido plano urbanístico foi 
desenvolvido pela SPUrbanismo. Para a ligação viária desde a 
Av. Itaquera até a Av. Prof. Afonso de Sampaio e Souza ( pro-
posta 1553) a SPUrbanismo desenvolveu projeto funcional que 
contempla corredor de onibus e ciclovia. A implantação desse 
sistema viário requer as seguintes intervenções : - alargamento 
da Rua Pedro de Labatut (extensão aproximada: 478,00m) - 
alargamento da Rua Marino Silvani (extensao aproximada: 
250,00) - alargamento da Av. Alziro Zarzur (extensão aproxi-
mada 510,00m) - alargamento da Av. Mar Vermelho ( extensão 
aproximada: 310,00m) - abertura de via entre Av. Mar Vermelho 
e Rua Joaquim Meira de Siqueira (extensão aproximada : 
260,00m) - alargamento da Rua Joaquim Meira de Siqueira (ex-
tensão aproximada 1,220,00m) - intervenções junto ao Córrego 
Pelegrino - pontilhões - desapropriações Trata-se, certamente, 
de sistema viário de grande importância para a malha viária 
local e para o sistema de transporte publico da cidade.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Viável. Há disponibilidade 

orçamentária para a realização dos estudos, conforme o Com-
promisso.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Estudos para 
contratação da elaboração de projetos básicos e executivos.

---
Código da Proposta: 1565
Título: Implantação de ciclofaixas e ciclovias
Subprefeitura: São Mateus
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Mobilidade 

e Transportes
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. Para 2022, está prevista a 

elaboração de diagnóstico de viabilidade e a elaboração de 
projetos de novas estruturas cicloviárias para as seguintes vias 
da Subprefeitura de São Mateus: Av. Forte do Leme (entre a R. 
Forte da Ribeira e a R. Oberon); Av. Satélite (entre a R. Cadência 
e a R. João de Matos, passando por pequeno trecho na Av. Sa-
popemba); R. André de Almeida (entre a Av. Ragueb Chohfi e a 
Av. Arquiteto Vilanova Artigas); Av. Luis Pires de Minas (entre a 
Av. Rio das Pedras e a Praça Catas Altas); e nas Avenidas Minis-
tro José Américo de Almeida - Riacho dos Machados - Engenho 
Novo (entre a Adutora do Rio Claro e a Av. Arquiteto Vilanova 
Artigas). Tais projetos ainda serão discutidos com a sociedade 
civil, conforme determina a legislação. As demais vias solicita-
das no pedido serão objeto de estudos para a ampliação da 
rede cicloviária em implantações futuras. Quanto à regulamen-
tação do Programa Bike SP, já há tratativas internas para tal, de 
forma que já consta como compromisso para o ano de 2021 no 
âmbito do Orçamento Cidadão de 2021.

Viabilidade jurídica: Viável. A proposta é viável. Deverá 
ser observada a obrigatoriedade de submissão de novas rotas a 
execução de audiências públicas (art. 7º da Lei nº 16.885/2018).

Viabilidade orçamentária: Viável. Esta demanda está 
contemplada na proposta orçamentária da SMT para 2022

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Consolidar 
estudo e contratar projetos para 9 quilômetros de novas estru-
turas cicloviárias para Subprefeitura de São Mateus. Obejitvo 
de desevolvimento sustentavel - ODS 9.1 / 11.2 Programa de 
metas - Meta 43.

---
Código da Proposta: 1591
Título: Construção da sede da Subprefeitura Cidade Tira-

dentes, entre outras
Subprefeitura: Cidade Tiradentes
Órgão responsável: Secretaria Municipal das Subprefei-

turas
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Inviável. Proposta inviável, depende 

de estudo prévio, referente às condições do terreno, tais como 
estudo de contaminação do solo, topografia e domínio da área.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Inviável. Consideradas as 

prioridades sinalizadas pelas áreas técnicas e dados os limites 
orçamentários para o exercício de 2022, a proposta mostra-se 
inviável, do ponto de vista orçamentário, para este exercício.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Inauguração 
da unidade Descomplica SP – Cidade Tiradentes, na localidade 
proposta no PDM 2021-2024. Programa de Metas - Meta 72.

---
Código da Proposta: 1597
Título: Programa de Reurbanização de Favelas, em local 

que especifica
Subprefeitura: Cidade Tiradentes
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Habitação
Viabilidade geral: Inviável
Viabilidade técnica: Viável. Tecnicamente viável mediante 

estudos aprofundados, avaliando as necessidades e possibilida-
des de urbanização e reassentamento das famílias.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Inviável. Consideradas as 

prioridades sinalizadas pelas áreas técnicas e dados os limites 
orçamentários para o exercício de 2022, a proposta mostra-se 
inviável, do ponto de vista orçamentário, para este exercício. 
Para este ano foi priorizada na subprefeitura a intervenção de 
urbanização do Jardim Vitória I, II. Além da regularização fundi-
ária de diversos bairros.

Código da Proposta: 1433
Título: Três propostas para Mobilidade Urbana
Subprefeitura: Guaianases
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Mobilidade 

e Transportes
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. Projeto básico elaborado, 

viável para licitação do projeto executivo e posterior execução 
das obras. Haverá necessidade de desapropriação de imóveis 
residenciais e comerciais.

Viabilidade jurídica: Viável. A proposta é viável. A implan-
tação é realizada diretamente pela SPTrans ou pela SPObras.

Viabilidade orçamentária: Viável. Esta demanda está 
contemplada na proposta orçamentária da SMT para 2022

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Contratar e 
iniciar execução de projetos executivos e licenciamento ambien-
tal para construção do corredor de ônibus Itaim Paulista – São 
Mateus e para construção do terminal de ônibus Itaim Paulista. 
Obejitvo de desevolvimento sustentavel - ODS 9.1 / 11.2 Pro-
grama de metas - Meta 46 e 47.

---
Código da Proposta: 1531
Título: Construção da UBS VILA VERDE na região de Ita-

quera
Subprefeitura: Itaquera
Órgão responsável: Secretaria Municipal da Saúde
Viabilidade geral: Inviável
Viabilidade técnica: Viável. A Coordenadoria Regional 

de Saúde Leste está averiguando a existência e condições de 
terreno na região. No entanto, houve ampliação de equipes ESF 
na região, com o objetivo de ofertar cobertura de assistência à 
população. Também houve ampliação do quadro da equipe de 
Atenção Básica na UBS mista de Vila Santana.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Inviável. Consideradas as 

prioridades sinalizadas pelas áreas técnicas e dados os limites 
orçamentários para o exercício de 2022, a proposta mostra-se 
inviável, do ponto de vista orçamentário, para este exercício. 
Apesar disso, há a previsão de reforma, no âmbito do Programa 
Avança-Saúde (Financiado com recursos do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento - BID), de 7 UBS localizadas na 
subprefeitura de Itaquera até 2023, sendo elas: a AMA/UBS 
Vila Itapema, UBS Dr. Júlio de Gouveia, UBS Itaquera, UBS Jd. 
São Pedro, UBS Jardim Marília, UBS Vila Regina, UBS Vl. Nossa 
Sra. Aparecida.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Não aplicá-
vel. Consideradas as prioridades sinalizadas pelas áreas técni-
cas e dados os limites orçamentários para o exercício de 2022, 
a proposta mostra-se inviável, do ponto de vista orçamentário, 
para este exercício. Apesar disso, há a previsão de reforma, no 
âmbito do Programa Avança-Saúde (Financiado com recursos 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID), de 7 UBS 
localizadas na subprefeitura de Itaquera até 2023, sendo elas: a 
AMA/UBS Vila Itapema, UBS Dr. Júlio de Gouveia, UBS Itaquera, 
UBS Jd. São Pedro, UBS Jardim Marília, UBS Vila Regina, UBS Vl. 
Nossa Sra. Aparecida.

---
Código da Proposta: 1547
Título: Criar a casa da mulher brasileira na Zona Leste de 

São Paulo
Subprefeitura: Ermelino Matarazzo
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania
Viabilidade geral: Inviável
Viabilidade técnica: Viável. Tecnicamente, a proposta é 

viável considerando o escopo do trabalho da Secretaria Muni-
cipal de Direitos Humanos e Cidadania e a existência de uma 
Casa da Mulher Brasileira, inaugurada em 2019, com recursos 
federais.

Viabilidade jurídica: Viável. Segundo a Portaria SMDHC 
15/2021, a construção de uma nova Casa da Mulher Brasileira 
está dentro do escopo de responsabilidade da Secretaria Muni-
cipal de Direitos Humanos e Cidadania.

Viabilidade orçamentária: Inviável. A abertura de um 
novo equipamento de Direitos Humanos demanda a ava-
liação dos seguintes custos: 33.50.39.00 – Contratação de 
uma OSC para a gestão do equipamento (inclui custos de 
recursos humanos) 33.90.37.00 – Contratação de serviço de 
vigilância 33.90.39.00 – Contratação de serviço de limpe-
za 33.90.39.00 – Contratação de serviço de telefonia fixa 
33.90.39.00 – Contratação de energia elétrica 33.90.30.00 
– Material de consumo (café, produtos alimentícios, material 
de escritório) 33.90.30.00 – Contratação de água e esgoto 
33.90.30.00 – Locação, instalação e manutenção de apare-
lhos purificadores de água 33.90.36.00 – Locação do Imóvel 
44.90.52.00 – Material permanente (micro-ondas, geladeira, 
barras de apoio para garantir a acessibilidade) Tomando como 
base para o custo o Centro de Acolhimento Provisório para 
Mulheres em Situação de Violência, o qual visa garantir o abri-
gamento de mulheres em situação de violência por um período 
de 15 dias, prorrogável por mais 15, oferecendo atendimento 
psicológico, social e encaminhamento para orientação jurídica, 
consideram-se os seguintes custos: 34.10.14.422.3013.6178.33
503900.00 – Contratação de OSC Custo anual: R$ 1.737.060,00 
2053 - Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira 
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00 
- Tesouro Municipal 2.659.776,00 -227.922,00 2.431.854,00 
33903000 - Material de Consumo 02 - Transferencias Federais 
1.000,00 0,00 1.000,00 33903000 - Material de Consumo 00 
- Tesouro Municipal 30.000,00 36.226,00 66.226,00 33903900 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02 - Transferencias 
Federais 7.990.629,00 -552.994,15 7.437.634,85 33903900 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00 - Tesouro 
Municipal 15.000,00 3.409.903,00 3.424.903,00 33909200 - 
DEA 00 - Tesouro Municipal 0,00 7.775,32 7.775,32 44905200 
- Material Permanente 00 - Tesouro Municipal 100.000,00 
-8.125,32 91.874,68 Total 2.053 10.796.405,00 2.664.862,85 
13.461.267,85 Processo SEI: 6074.2019/0000239-6 33.90.36.00 
– Locação do Imóvel Custo anual: R$ 96.000,00 Processo SEI: 
6074.2017/0000260-0 33.90.47.00 – Pagamento de IPTU R$ 
12.100,00 Processo SEI: 6074.2017/0000260-0 33.90.37.00 – 
Vigilância R$ 264.346,00 Processo SEI: 6074.2017/00002376 
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros R$ 83.126,00 
Processos SEI: 6074.2017/0000018-7 6074.2017/0000294-
5  6 0 7 4 . 2 0 1 8 / 0 0 0 3 2 3 9 - 0  6 0 7 4 . 2 0 1 8 / 0 0 0 3 2 5 1 - 0 
6074.2018/00023243 Considerando apenas os itens acima indi-
cados, o custo anual seria de R$ 2.192.632,00. Seguindo os pa-
râmetros orçamentários estabelecidos, o valor da implantação 
de um novo equipamento dessa natureza supera a capacidade 
orçamentária da Secretaria Municipal de Direitos.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Não aplicá-
vel. A abertura de um novo equipamento de Direitos Humanos 
demanda a avaliação dos seguintes custos: 33.50.39.00 – Con-
tratação de uma OSC para a gestão do equipamento (inclui 
custos de recursos humanos) 33.90.37.00 – Contratação de 
serviço de vigilância 33.90.39.00 – Contratação de serviço de 
limpeza 33.90.39.00 – Contratação de serviço de telefonia fixa 
33.90.39.00 – Contratação de energia elétrica 33.90.30.00 – 
Material de consumo (café, produtos alimentícios, material 
de escritório) 33.90.30.00 – Contratação de água e esgoto 
33.90.30.00 – Locação, instalação e manutenção de apare-
lhos purificadores de água 33.90.36.00 – Locação do Imóvel 
44.90.52.00 – Material permanente (micro-ondas, geladeira, 
barras de apoio para garantir a acessibilidade) Tomando como 
base para o custo o Centro de Acolhimento Provisório para 
Mulheres em Situação de Violência, o qual visa garantir o abri-
gamento de mulheres em situação de violência por um período 
de 15 dias, prorrogável por mais 15, oferecendo atendimento 
psicológico, social e encaminhamento para orientação jurídica, 

Solidária e Direitos Humanos; VI- Casa de Acolhimento para mu-
lheres em situação de violência; VII- Casa da Mulher Brasileira.

Viabilidade orçamentária: Inviável. A Casa da Mulher 
Brasileira já existente foi implantada com recursos de Emenda 
Federal. Considerando o custo alto para implantação da CMB 
(indicado abaixo), bem como a restrição orçamentária da 
SMDHC, torna-se inviável, hoje, o atendimento deste proposta. 
2053 - Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira 
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00 
- Tesouro Municipal 2.659.776,00 -227.922,00 2.431.854,00 
33903000 - Material de Consumo 02 - Transferencias Federais 
1.000,00 0,00 1.000,00 33903000 - Material de Consumo 00 
- Tesouro Municipal 30.000,00 36.226,00 66.226,00 33903900 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02 - Transferencias 
Federais 7.990.629,00 -552.994,15 7.437.634,85 33903900 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00 - Tesouro 
Municipal 15.000,00 3.409.903,00 3.424.903,00 33909200 - 
DEA 00 - Tesouro Municipal 0,00 7.775,32 7.775,32 44905200 
- Material Permanente 00 - Tesouro Municipal 100.000,00 
-8.125,32 91.874,68 Total 2.053 10.796.405,00 2.664.862,85 
13.461.267,85

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Não aplicá-
vel. A Casa da Mulher Brasileira já existente foi implantada com 
recursos de Emenda Federal. Considerando o custo alto para 
implantação da CMB (indicado abaixo), bem como a restrição 
orçamentária da SMDHC, torna-se inviável, hoje, o atendimento 
deste proposta. 2053 - Manutenção e Operação da Casa da 
Mulher Brasileira 33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica 00 - Tesouro Municipal 2.659.776,00 -227.922,00 
2.431.854,00 33903000 - Material de Consumo 02 - Transfe-
rencias Federais 1.000,00 0,00 1.000,00 33903000 - Material 
de Consumo 00 - Tesouro Municipal 30.000,00 36.226,00 
66.226,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 02 - Transferencias Federais 7.990.629,00 -552.994,15 
7.437.634,85 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica 00 - Tesouro Municipal 15.000,00 3.409.903,00 
3.424.903,00 33909200 - DEA 00 - Tesouro Municipal 0,00 
7.775,32 7.775,32 44905200 - Material Permanente 00 - Te-
souro Municipal 100.000,00 -8.125,32 91.874,68 Total 2.053 
10.796.405,00 2.664.862,85 13.461.267,85

---
Código da Proposta: 1361
Título: Proibição e fiscalização de Empresas que causam 

grandes impactos e resíduos
Subprefeitura: Sapopemba
Órgão responsável: Secretaria Municipal das Subprefei-

turas
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. Proposta viável, a Subprefei-

tura que já tem ações que são permanentes e rotineiras e as 
demais ações em conjunto dependem de outros órgãos.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Viável. Trata-se de atividade 

já abarcada pelas ações de fiscalização, não implicando em 
dispêndio orçamentário adicional.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: A Subprefei-
tura vai reforçar a fiscalização sobre empresas potencialmente 
poluidoras e apresentar os dados e informações referentes às 
ações de fiscalização periodicamente, na etapa de monitora-
mento dos compromissos em 2022. Programa de metas - Meta 
69.

---
Código da Proposta: 1375
Título: Executar o projeto Arco Leste e o projeto Arco Tietê
Subprefeitura: Itaquera
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Licencia-

mento
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. A proposta já está em anda-

mento, sendo elaborada pela SP Urbanismo sob coordenação 
de SMUL.

Viabilidade jurídica: Viável.
Viabilidade orçamentária: Viável. Os recursos serão 

oriundos do FUNDURB
Compromisso, se aplicável, e justificativa: Não aplicá-

vel. A proposta já está em andamento, sendo elaborada pela SP 
Urbanismo sob coordenação de SMUL.

---
Código da Proposta: 1377
Título: Três propostas para Mobilidade Urbana
Subprefeitura: Itaquera
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Mobilidade 

e Transportes
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. Projeto básico elaborado para 

o corredor Itaim Paulista – São Mateus e para o terminal de 
ônibus Itaim Paulista, viável para licitação do projeto executivo 
e posterior execução das obras (no pós-2022). Haverá necessi-
dade de desapropriação de imóveis residenciais e comerciais.

Viabilidade jurídica: Viável. A proposta é viável. A implan-
tação é realizada diretamente pela SPTrans ou pela SPObras.

Viabilidade orçamentária: Não definida. Esta demanda 
está contemplada na proposta orçamentária da SMT para 2022

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Contratar e 
iniciar execução de projetos executivos e licenciamento ambien-
tal para construção do corredor de ônibus Itaim Paulista – São 
Mateus e para construção do terminal de ônibus Itaim Paulista.

---
Código da Proposta: 1384
Título: Implantação base comunitária GCM em local que 

especifica
Subprefeitura: Cidade Tiradentes
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Segurança 

Urbana
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. A Implantação de Base Fixa 

é inviável, mas pode ser atendida a solicitação com rondas 
motorizadas com baseamentos temporários em horários es-
tratégicos, criação de código para o posto de serviço, contato 
com a subprefeitura local para operações de Zeladoria, poda 
de árvores e corte de grama e colocação de equipamentos e 
brinquedos infantis, contato com a comunidade local para me-
lhor atender a demanda com viaturas, contato com a PM para 
auxílio na segurança.

Viabilidade jurídica: Viável. Em análise ao contido nos 
autos, relativamente aos aspectos jurídicos, não vislumbramos 
óbices ao atendimento da proposta em referência haja vista 
estar inserida dentro do escopo, atribuições e competências 
da Guarda Civil Metropolitana - GCM nos termos da legislação 
vigente, porém, considerando os apontamentos realizados 
quanto ao critério técnico, manifestamo-nos pela inviabilidade 
da propositura em tela.

Viabilidade orçamentária: Viável. Com base na análise 
técnica da proposta em si, demonstrada a inviabilidade, não há 
o que se falar em despesas. Quanto ao policiamento motorizado 
realizado na região, proposto pela Unidade, em substituição ao 
policiamento com Base comunitária fixa, não trará oneração 
para o Município, uma vez que tal atividade já faz parte das 
atribuições da Guarda Civil Metropolitana

Compromisso, se aplicável, e justificativa: A Unidade 
Regional se propõe a atender esta demanda com patrulha-
mentos motorizados e baseamentos temporários em horários 
estratégicos, criação de código para o posto de serviço, contato 
com a subprefeitura local para operações de Zeladoria, poda 
de árvores e corte de grama e colocação de equipamentos e 
brinquedos infantis, contato com a comunidade local para me-
lhor atender a demanda com viaturas, contato com a PM para 
auxílio na segurança.

---

gurança urbana em situações corriqueiras de enfrentamento, já 
que a atuação da GCM se estende a escolas, parques, unidades 
de saúde, patrimônios e na ordem pública, concluimos que a 
proposta neste momento é extremamente viável e necessária 
objetivando a reposição do efetivo em transição para a apo-
sentadoria.

Viabilidade jurídica: Viável. Em análise ao contido nos 
autos, relativamente aos aspectos jurídicos, não vislumbramos 
óbices ao atendimento da proposta no que tange a realização 
de concurso público para aumentar o efetivo da Guarda Civil 
Metropolitana. Dessa forma, manifestamo-nos pela viabilidade 
parcial da propositura em tela.

Viabilidade orçamentária: Viável. Já se encontra em 
andamento o processo SEI 6029.2021/0007156-6, cuja proposta 
é a abertura de concurso público de ingresso para provimento 
de 1.700 (Mil e Setecentos ) cargos de Guarda Civil Metropoli-
tano - 3ª Classe, sendo 567 ingressos a partir de janeiro/2022 
,567 ingressos a partir de janeiro/2023 , 566 ingressos a partir 
de janeiro/2024.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Abertura de 
concurso público de ingresso para provimento de 567 cargos 
de Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe no exercício de 2022.

---
Código da Proposta: 1319
Título: Drenagem na Ponte antiga do Jd. Aracati
Subprefeitura: M'Boi Mirim
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana e Obras
Viabilidade geral: Viável
Viabilidade técnica: Viável. Pela avaliação preliminar, 

a intervenção necessária é a execução de bocas de lobo e 
tubulação adicionais ao sistema existente e furos no tabuleiro 
da ponte. Será feita vistoria para melhor avaliação e definição.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Viável. Viável
Compromisso, se aplicável, e justificativa: Pela avalia-

ção preliminar, a intervenção necessária é a execução de bocas 
de lobo e tubulação adicionais ao sistema existente e furos no 
tabuleiro da ponte. Será feita vistoria para melhor avaliação e 
definição.

---
Código da Proposta: 1329
Título: CRAS Raposo Tavares
Subprefeitura: Butantã
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social
Viabilidade geral: Inviável
Viabilidade técnica: Inviável. De acordo com o Decreto 

Municipal Nº 58.103 DE 26 de Fevereiro de 2018 que dispõe 
sobre a organização da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social – SMADS, as Supervisões de Assistên-
cia Social – SAS, com os respectivos Centros de Referência de 
Assistência Social – CRAS, Centros de Referência Especializados 
de Assistência Social – CREAS e Centros de Referência Espe-
cializados para População em Situação de Rua –CENTRO POP 
correspondem à divisão territorial das Subprefeituras. O distrito 
de Raposo Tavares é atendido pela SAS Butantã cujo Centro de 
Referência de Assistência Social é o CRAS – Butantã localizado 
a Avenida Junta Mizumoto, 591/591ª.

Viabilidade jurídica: Inviável. De acordo com o Decreto 
Municipal Nº 58.103 DE 26 de Fevereiro de 2018 que dispõe 
sobre a organização da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social – SMADS, as Supervisões de Assistên-
cia Social – SAS, com os respectivos Centros de Referência de 
Assistência Social – CRAS, Centros de Referência Especializados 
de Assistência Social – CREAS e Centros de Referência Espe-
cializados para População em Situação de Rua –CENTRO POP 
correspondem à divisão territorial das Subprefeituras. O distrito 
de Raposo Tavares é atendido pela SAS Butantã cujo Centro de 
Referência de Assistência Social é o CRAS – Butantã localizado 
a Avenida Junta Mizumoto, 591/591ª.

Viabilidade orçamentária: Inviável. Não há previsão 
orçamentária para a proposta em questão.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Não aplicá-
vel. De acordo com o Decreto Municipal Nº 58.103 DE 26 de 
Fevereiro de 2018 que dispõe sobre a organização da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, 
as Supervisões de Assistência Social – SAS, com os respectivos 
Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social – CREAS e Cen-
tros de Referência Especializados para População em Situação 
de Rua –CENTRO POP correspondem à divisão territorial das 
Subprefeituras. O distrito de Raposo Tavares é atendido pela 
SAS Butantã cujo Centro de Referência de Assistência Social 
é o CRAS – Butantã localizado a Avenida Junta Mizumoto, 
591/591ª.

---
Código da Proposta: 1343
Título: CAPS 3 em Vila Prudente
Subprefeitura: Vila Prudente
Órgão responsável: Secretaria Municipal da Saúde
Viabilidade geral: Inviável
Viabilidade técnica: Inviável. Atualmente o território 

conta com 1 CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD) para 25 UBS, 
com cerca de 500 mil habitantes. Trata-se também de reivindi-
cação do Movimento de Saúde, tendo sido aprovado na última 
Conferência Municipal de Saúde (2019). Para a Coordenadoria 
de Saúde Sudeste há um projeto de abertura de um CAPS IJ na 
região do Cangaíba, futuramente.

Viabilidade jurídica: Não definida.
Viabilidade orçamentária: Inviável. Está previsto na meta 

08 do Programa de Metas 2021-2024 a implantação de seis 
novos Centros de Atenção Psicossocial, de responsabilidade 
da SMS, com a regionalização ainda a definir, condicionada à 
avaliação técnica.

Compromisso, se aplicável, e justificativa: Não aplicá-
vel. Atualmente o território conta com 1 CAPS Álcool e Drogas 
(CAPS AD) para 25 UBS, com cerca de 500 mil habitantes. 
Trata-se também de reivindicação do Movimento de Saúde, 
tendo sido aprovado na última Conferência Municipal de Saúde 
(2019). Para a Coordenadoria de Saúde Sudeste há um projeto 
de abertura de um CAPS IJ na região do Cangaíba, futuramente.

---
Código da Proposta: 1344
Título: Casa da Mulher Brasileira na Zona Leste
Subprefeitura: Vila Prudente
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania
Viabilidade geral: Inviável
Viabilidade técnica: Viável. Tecnicamente, a proposta é 

viável considerando o escopo do trabalho da Secretaria Muni-
cipal de Direitos Humanos e Cidadania e a existência de uma 
Casa da Mulher Brasileira, inaugurada em 2019, com recursos 
federais.

Viabilidade jurídica: Viável. Segundo a Portaria SMDHC 
15/2021, a construção de uma nova Casa da Mulher Brasileira 
está dentro do escopo de responsabilidade da Secretaria Muni-
cipal de Direitos Humanos e Cidadania. PORTARIA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC Nº 
15 DE 1 DE MARÇO DE 2021 Tipifica os equipamentos públicos 
da Rede de Atendimento de Direitos Humanos no município de 
São Paulo. CAPÍTULO I – DA COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATEN-
DIMENTO DE DIREITOS HUMANOS Art. 9° Compõem a Rede de 
Atendimento de Direitos Humanos os equipamentos tipificados 
como: I- Núcleo de Direitos Humanos; II- Centros de Referência, 
Promoção e Defesa dos Direitos e da Cidadania; III- Serviço 
de Apoio a Familiares e Pessoas Desaparecidas; IV- Serviço de 
Inclusão Social e Produtiva; V- Centro Público de Economia 


