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OsnovostrechosdasAv.BelmiraMarin,EstradaAgamenon/Baronesa,EstradaGuarapiranga/Guaviritubaestão
emprocessodelicitaçãoelicenciamento.JáAv.CarlosCaldeiraFilhoeEstradaM’BoiMirim/Cachoeirinhaestão
comobrascontratadaseprojetobásicopronto.

AMeta95foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META95ͲImplantarhoráriodefuncionamento24hnotransportepúblicomunicipal

Osprojetosforam revisadosdemodoadiminuironúmerodedesapropriações tornandoͲoseconomicamente
viáveis. Essas desapropriações envolvem a construção de novas unidades habitacionais. Para isso, prevê
recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Minha Casa Minha Vida, e da Prefeitura de São
Paulo.Definiçãodetermostécnicosparaameta

RelatodaMeta95
Ofuncionamento24horasnotransportepúblicomunicipalfoiimplantadoemfevereirode2015,com50linhas
estruturais e 101 linhas locais funcionando da meiaͲnoite às 04:00 horas da madrugada. As linhas estruturais
têmintervalode15minutoseaslinha

PlanoViárioSul:PlanodeobrasviáriaslocalizadasnaregiãodoextremosuldacidadedeSãoPaulo.

Viagens Programadas: 2.671 viagens/dia Frota Programada: 482 ônibus/dia Km Programada: 3.524 km/dia
MédiadePassageirosTransportados:Útil:26.038/Sábado:42.733/Domingo:42.002Ͳmédiareferenteaomês
deabrilde2016.

AMeta100foiexecutadaem73%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação

OplanejamentopreviuqueosônibusnoturnospercorressemomesmotrajetodaslinhasdoMetrôetambémos
bairrosseguindomodelosdereferênciainternacionalefacilitandoaorientaçãodousuáriopelacidade.

META100ͲConcluirobrasdocomplexoNovaRadial

Definiçãodetermostécnicosparaameta

RelatodaMeta100

Linha noturna: linha de ônibus com programação de partidas no período noturno. Linha diuturna: linha de ônibus com operação
initerrupta(24h).

EstãoconcluídosoViadutoItaquera,canalizaçãodoCórregoLaranjaͲAzeda,interligaçõesentreAv.Itaquera,Av.
JoséPinheirosBorgeseAv.MiguelInácioCuri,passagememdesnívelnaRadialLeste,rotatóriaealargamento
de pista no cruzamento da Av. Miguel Inácio Curi e Av. Engenheiro Adervan Machado, duas alças de acesso
entreaAv.JacuͲPêssegoeNovaRadial,epassarelasobretrilhos,próximoàestaçãoArturAlvim.

AMeta96foiexecutadaem282%ͲMetaestáSuperada
META96ͲImplantar150kmdefaixasexclusivasdeônibus

Concluído o primeiro trecho de canalização do Córrego Verde, junto ao Rio Jacu. Demais trechos passam por
readequaçãodeprojeto.

RelatodaMeta96

OParqueLinearRioVerdepossuiumaáreaimplantadaquejáatendeapopulação.Definiçãodetermostécnicospara
ameta

ASecretariaMunicipaldeTransportesimplantou423,3kmdefaixasexclusivasàdireitanoviáriodestinadasao
transporte coletivo. Somados aos 90 km já existentes, a cidade passou a contar com 513,3 km de trajetos
específicosparaosônibus.Atédezembro2012,acidadepossuíasomente90kmdefaixasexclusivas.Seguindoa
políticadevalorizaçãodotransportepúblico,aAdministraçãovemimplementandoumagrandemalhaemtodas
as regiões. Num primeiro momento, a meta de implementação era de 150 km. Diante dos resultados
expressivos em benefício dos usuários de transporte público municipal o programa foi ampliada e tornouͲse
permanente.

AMeta101foiexecutadaem45%ͲMetaestáEmandamento
META 101 Ͳ Projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir a ponte
RaimundoPereiradeMagalhães
RelatodaMeta101
Projetobásicoconcluído,audiênciaspúblicasrealizadas.Alicitaçãojáfoiconcluídaeocontratoassinado.

Quem optou pelo transporte público na cidade teve um ganho individual médio de 38 minutos/dia e uma
reduçãodeatéquatrohorasporsemanaemsuasviagens.

Previsto recurso do FUNDURB no valor de R$ 10 milhoes. Também prevê recursos da Operação Urbana
ConsorciadaÁguaBranca.

As faixas exclusivas também contribuem para organizar o fluxo do trânsito na cidade, já que  delimitam os
espaçosparaosrespectivosveículos.
As diretrizes do Plano Diretor Estratégico estabeleceram a prioridade do transporte público. A meta previu a
instalaçãodemais150kmdefaixasàdireitaemeixosdetransportecujafrequênciadosônibusestejamacima
de40ônibusporsentidonohoráriopico.

Nomomento,aprefeituraestárespondendoquestionamentosparalicenciamentoambientaldaobra.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

AMeta102foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída


Definiçãodetermostécnicosparaameta
Faixaexclusiva deônibus àdireita: Faixa detrânsito reservada ao tráfego exclusivode ônibusemtempo integral ouemhoráriospréͲ
determinados.

META102ͲAmpliaroProgramadeProteçãoàVidaatendendoas32subprefeiturascomaçõesde
segurançaedeeducação
RelatodaMeta102

AMeta97foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META97ͲImplantarumaredede400kmdeviascicláveis
RelatodaMeta97
A cidade de São Paulo possui 477,7 km de vias com tratamento cicloviário permanente, sendo 447,4 km de
Ciclovias/Ciclofaixase30,3kmdeCiclorrotas.Parausufruirdaintegraçãomodalociclistacontacom6247vagas
emBicicletáriospúblicos,e121Parac

O Programa de Proteção à Vida (PPV) foi implantado nas 32 subprefeituras e compreende um conjunto de
medidas criadas para melhorar a segurança viária a partir de novos conceitos sobre mobilidade urbana. A
proposta conscientizou e motivou todos no trânsito na prática de atitudes de respeito e urbanidade no
compartilhamentodoespaçoviário,especialmentecomrelaçãoaosmaisvulneráveiscomopedestreseciclistas.
As reduções das velocidades máximas permitidas no perímetro urbano da capital paulista teve por objetivo
melhorar as condições de segurança de todos os usuários, ao mesmo tempo em que reduziu o número de
feridosemortosemacidentesdetrânsito.

ARedeEstruturalCicloviáriafoicompostapordiferentestiposdeinfraestrutura,todasdevidamentesinalizadas
com placas e pinturas de solo (sinalização vertical e horizontal), entre elas estão as ciclovias, ciclofaixas,
ciclorrotas,calçadascompartilha

Reduzirem10%/anoonúmerodeacidentesdetrânsitocompedestres,ampliandooprogramadeproteçãoao
pedestre para toda a cidade, enfatizando corredores de ônibus periféricos, subcentros comerciais e polos
geradores de pedestres (regiões com alto índice de atropelamentos) com a implementação de ações de
educação,engenhariaefiscalização.

A meta incluiu a instalação de estacionamentos para bicicletas e a implantação de um sistema de
compartilhamentoquepodesergerenciadopeloBilheteÚnico.

Meta já foi repactuada com a secretaria para "Ampliar o Programa de Proteção à Vida atendendo as 32
subprefeiturascomaçõesdesegurançae/oudeeducação"



Definiçãodetermostécnicosparaameta



ProgramadeProteçãoaoPedestre:programacujoobjetivoécriaraculturaderespeitoaopedestre,resgatandoosvaloresdeproteção
aopedestre,demaneiraaampliarasegurançadestesereduzirosíndicesdeacidentalidadeporatropelamentos

Definiçãodetermostécnicosparaameta
RotadeBicicletaouCiclorrota:Ruasjáutilizadasporciclistasquecirculamnosbordosdaviajuntocomotráfegogeralequerecebem
sinalizaçãoverticalehorizontalespecifica(placasepinturadesolo)alertandoosmotoristassobreapresençaeaprioridadeaserdadaao
tráfegociclístico,alémdaadoçãodavelocidadeveicularem30km/h..
Ciclovia:Pistaparausoexclusivoparacirculaçãodebicicletas,segregadafisicamentedorestantedavia,dotadadesinalizaçãoverticale
horizontalespecifica(placasepinturadesolo).Podeestarsituadanacalçada,nocanteirocentraldeumaviaounaprópriapistaonde
circulaotráfegogeral.
Ciclofaixa:Faixaparausoexclusivoparacirculaçãodebicicletassemsegregaçãofísicaemrelaçãoaorestantedaviaecaracterizadapor
sinalizaçãoverticalehorizontalespecifica(placasepinturadesolo).NormalmentesituaͲsenosbordosdapistaporondecirculaotráfego
geral,maspodetambémsituarͲsenacalçadaenocanteirocentral.
Calçada Compartilhada: Calçadas onde é autorizada a circulação montada de bicicletas e que recebem sinalização vertical (placas)
regulamentandoestasituação.

AMeta98foiexecutadaem101%ͲMetaestáSuperada

AMeta103foiexecutadaem28%ͲMetaestáEmandamento
META103ͲConstruiraAlçadoAricanduva
RelatodaMeta103
AalçatemporobjetivopermitiroacessoàMarginalTietêevitandoaentradanobairrodaPenha.Projetobásico
daobraconcluído.
O Decreto de Utilidade Pública (DUP) foi emitido, os dois imoveis em desapropriação aguardam parecer do
peritoparadefiniçãodovalordasáreas naarbritagemjudicial.Otramiteparadesapropriação atrasouoinício
dasobras.
Definiçãodetermostécnicosparaameta



META98ͲModernizararedesemafórica

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforamrealizadas
nosúltimosquatroanosequecontribuempararealizaçãodo
objetivodemelhoraramobilidadeurbanauniversal,dando
prioridadeaosmeiospúblicosdetransporte.

RelatodaMeta98
Atémaiode2016,foramrealizadas4.840reformasdecruzamentose,ainstalaçãode1.171NoBreaks,391GPRS
e744ControladoresSemafóricos.
OProjetoDNASemafóricoimplementoudiversasfacilidadesnosistema:
Ͳrealizadaintegraçãodoprocessodefalhasemafórica
ͲdesenvolvidosistemadeobtençãodeindicadoresBIͲSMEE
ͲdesenvolvidoIndicadordeQualidadeSemafórico



ͲconcluídaaintegraçãodossistemasSMEEcomas empresascontratadas(gestãodefalhas,bancodoDNAe
sistemadecomunicaçãocomacentral)
Definiçãodetermostécnicosparaameta
AutomaçãoSemafórica:programaçãosemafóricadoscruzamentosconectadaaosistemadecontrolecentralizadooperandoemtempo
real.

AMeta99foiexecutadaem61%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 99 ͲProjetar, licitar, licenciar e garantir afontede financiamento para aexecuçãodo Plano
ViárioSul
RelatodaMeta99
Entreabrilenovembrode2014,foraminauguradosdoispontilhõesnaAvenidaM’BoiMirimsobreorioEmbu
Mirim,nazonasuldacidade.Aobraintegraoprogramadeurbanizaçãoereestruturaçãodosistemaviárioda
regiãosuldeSãoPaulo.Comasuaentrega,otrânsitoquefluíanosdoissentidosporumasófaixaparacada
direção,passouausarseisfaixasderolamento,trêsparacadasentido.Areformadoviárioatendeaumadas
principaisemaisantigasdemandasdapopulaçãolocal,demaisde330milpessoas.Juntas,aspontesreceberam
uminvestimentodeR$24,9milhões.

Plano de melhoramentos da Av. Santo Amaro, entre Av. Pres. J.Kubitschek e Av.dos Bandeirantes
(OUCFL)(SIURB)
OplanodemelhoramentospúblicosnaAvenidaSantoAmaro,desdeaAvenidaPresidenteJuscelinoKubitschek
atéaAvenidadosBandeirantespassaaintegraroprogramadeinvestimentosdaOperaçãoUrbanaConsorciada
Faria Lima, abrangendo a pavimentação de vias e espaços públicos, corredor de ônibus, drenagem urbana,
enterramentoderedes,iluminação,sinalização,semáforos,mobiliáriourbano,comunicaçãovisual,paisagismoe
ajardinamento.Estáemandamentooprojetoexecutivo,efoidadoinícioparaserviçospreliminares.


Obrasemergenciaisdeviário(SIURB)
ArecuperaçãodaPontedoPiqueriapóscolisãodecaminhãobasculantefoiconcluída;arecuperaçãodaPonte
GovernadorOrestesQuércia(Estaiadinha)depoisdeincêndiosemmoradiasinstaladassobaestruturadaponte
foiconcluída;pontilhãodaruaSantaCruzjuntoàavenidaRicardoJafetfoirestaurado;areconstruçãodaPonte
daVilaAny,divisaGuarulhos/ItaimPaulistaestáemobras.OpontilhãodaAvenidaTenenteAmaroFelicíssimo
da Silveira, também conhecido como pontilhão do Parque Novo Mundo foi recuperado; A ponte do
Tamanduateí,tambémconhecidacomoponteLindóia,foireconstruídaearecuperaçãodoViadutoSantoAmaro
estáemandamento.

OPlanoViárioSulfoiconcluídoeprevêimplantaçãode27kmdenovoscorredores,einvestimentodeR$1,35
bilhões.
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