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OlhoVivoͲSPTrans(SMT)

ProjetodeLeiAlinhamentoViáriodoEixoRioVerdeͲJacuPêssego(SMDUͲSMT)

OOlhoVivoéocanaldecomunicaçãodoCentrodeControleOperacionalqueinformaondeestáoônibus,qual
ohoráriodapróximapartida,avelocidademédiaeotempodepercusodeveículo.ApartirdosdadosdoOlho
Vivo é que os aplicativos de informação sobre linhas de ônibus (como o Cadê o Ônibus? e Moovit) são
desenvolvidos. Além disso, a SPTrans possui diversos canais de comunicação com o público. A Assessoria de
Relacionamento com o Usuário recebe sugestões e reclamações. Entre 2012 e 2015, o total de reclamações

registradas teve queda de 28%, passando de 141.204 para 48.393 com atendimentos realizados.
http://olhovivo.sptrans.com.br/

OprojetodeAlinhamentoViáriodaJacuPêssegoestáemtramitaçãonoLegislativoparaapreciação.Oprojeto
consolida a atualização do plano de melhoramentos previsto para a região, abrangendo alinhamentos
estabelecidosnoPlanoRodoviáriodoMunicípio–PRM,oplanodeviasmarginaisdaAv.NovaTrabalhadorese
intervençõescomplementaresdoProgramadeCorredoresUrbanoscoordenadopelaSPTrans,quemodificama
áreadecoberturadasintervençõesprevistaspelaLeinº16.020,dejulhode2016,eviabilizamaampliaçãoda
malha viária mais hierarquizada e articulada para a operação do tráfego, para a oferta de alternativas de
deslocamento nas viagens pendulares entre residência e emprego, e para o favorecimento das viagens
intrarregionais,condiçãoparaexpansãodaatividadeeconômicalocal.





Gratuidadesnotransportepúblico(SMT)

CentroIntegradodeMobilidadeUrbana(CIMU)(SMT)

As gratuidades no transporte foram ampliadas com o Passe Livre para estudantes. Ao ano, esses benefícios
representammaisde520milhõesdepassagenssubsidiadas,incluindoestudantescommeiatarifa,estudantes
com Passe Livre, pessoas com deficiência, idosos. Apenas para o Passe Livre, são quase 637 mil estudantes
atendidospelobenefício.

OCIMU–CentroIntegradodeMobilidadeUrbana.OCIMUvisaintegrarasáreasdetrânsitoetransportesdo
MunicípiodeSãoPauloatravésdaautomaçãodeprocessosedisponibilizaçãodeinformaçõesempadrãoaberto
e no intervalo de tempo necessário para os diversos atores do sistema, o que proporcionará significativas
melhoriasoperacionaisedegestãoe,porconseguinte,paraadinamizaçãodamobilidadeurbananoMunicípio
de São Paulo. O estagio atual do projeto é o de implantação de pontes de comunicação. Já foi elaborada a
normatizaçãoqueobrigaasempresasabriremseusdados,facilitandoaimplantaçãodesistemadeinformações.



Reajustesdatarifadeônibusabaixodainflação(SMT)
Enquantoatarifafoireajustadaem16,7%entre2011e2015,ainflaçãofoide27%.Domesmomodo,ocusto
com transporte cai para trabalhador que ganha salário mínimo nacional, uma vez que, no mesmo período, o
saláriomínimonacionalcresceu44,58%.

Objetivo17:Reduziraocorrênciadeenchentesealagamentos




EstacionamentosCET(SMT)

AMeta104foiexecutadaem122%ͲMetaestáSuperada

Sãoduasasopçõesdeestacionamento:ofixoeorotativo(ZonaAzul).ACEToferecetrêsestacionamentosfixos.
Todostempreçosmenoresdoqueospraticadospelomercado.Sãoeles:M'BoiMirim(aoladodoterminalde
ônibusJd.Ângela);Pinheiros(aoladodoterminaldeônibuseestaçãodeMetrô);ePraçaRoosevelt(nocentroͲ
próximoateatros,bareserestaurantes).


META 104 Ͳ Intervir em 79 pontos de alagamentos por meio do Programa de Redução de
AlagamentosͲPRA
RelatodaMeta104
OProgramadeReduçãodeAlagamentosestácom52obrasconcluídaspelaSIURB.SãoR$103,5milhõesem
investimentos, e mais de 2,5 milhões de pessoas beneficiadas. Outras 32 intervenções foram concluídas por
SMSP.

RegulamentaçãodoTransportedeCarga(SMT)
Desdeagostode2015,comacriaçãodaDivisãodeTransportedeCargas(DSVͲ3,osetordetransportedecargas
passouaterumcanaldecomunicaçãodiretacomopoderpúblicomunicipal.
A administração municipal promoveu a revisão da regulamentação do transporte de carga, o abastecimento
noturno, disciplinando a circulação de 190 mil caminhões que circulam diariamente pela cidade. A
regulamentação prevê ainda, a uniformização dos horáriosdetrânsito de caminhões nasMarginais, Zonasde
Máxima Restrição de Circulação e demais Vias Estruturais Restritas; revisão da legislação para cargas
superdimensionadas;
PesquisaOrigem/DestinodeCargas;
DesenvolvimentodeSistemadeBusinessInteligence;
Alémdisso,oPlanodeMobilidadeestabeleceincentivosàimplataçãodeterminaiseminiterminaisdecarga.

Casos como da Rua Reverendo Izaac da Silveira, em Ermelino Matarazzo, e da Rua Afuá, Itaim Paulista, ou o
LargoSãoRafael,naMoocaeRuaSantaCruz,noIpiranga,sãoexemplosdepontoshistóricosdealagamentos
queforameliminadoscomasobrasPRA.Nes
OProgramacompreendeaexecuçãodeserviçosparareduçãodospontosdealagamentoemargensdecórrego
comsituaçãocríticaquantoàinterdiçãodetráfegoeerosãoousolapamento.Oslocaisdeexecuçãodosserviços
foramdefinidosepriorizadosemestudosrealizadospelaSIURB,SMSP,SubprefeituraseCET.Oprogramaestá
organizado em lotes regionais que reúnem intervenções em ruas / logradouros por subprefeitura: Lote I Ͳ Sul
(Capela do Socorro, Ipiranga, Jabaquara, Santo Amaro); Lote II Ͳ Oeste/Centro/ Sudeste (Móoca, Lapa, Sé,
Pinheiros);LoteIIIͲNorte/Noroeste(CasaVerde,FreguesiadoÓ,Jaçanã/Tremembé,VilaMaria/VilaGuilherme,
Pirituba, Santana); Lote IV Ͳ Leste (Ermelino Matarazzo, Itaquera, Itaim Paulista, São Miguel); Lote IV Ͳ Leste
(ErmelinoMatarazzo,Itaquera,ItaimPaulista,SãoMiguel).
Definiçãodetermostécnicosparaameta

Revisãodaregulamentaçãodaatividadedemotofrete(SMT)
O Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação para a Mobilidade tem desenvolvido cursos com esta
finalidade.TambémfoicriadaaCâmaraTemáticadeMotofrete,juntoaoConselhoMunicipaldeTransportee
Trânsito.


Apoioàexpansãodaredemetroviária(SMT)
Apesar de não serem objeto de governabilidade específica do Município de São Paulo, a abertura de novas
linhas tem importante influência no desempenho da rede municipal interligada de transporte público,
sobretudo no carregamento das linhas de ônibus. A Prefeitura tem trabalhado de forma articulada com o
GovernodoEstadodeSPcomoobjetivodeampliararedeMetroviáriadacidade.APMSPrealizouumrepasse
deR$74,9milhõeseseguenegociandocomaSecretariadeTransportedoEstado.DestacaͲseaindaaparceria
firmadaentreogovernodoestadodeSãoPauloeaprefeituradacapitalpaulistaparaaexecuçãodasobrasde
adequaçõesviáriasparaimplantaraslinhas15ͲPratae17ͲOurodoMetrô.


ModernizaçãodaFrota(SMT)
AfrotadoSistemadeTransporteColetivosobrePneusécompostaporônibusbiarticulados,articulados,padrão,
básico e miniônibus. Além disso, possui a frota de ônibus mais moderna do Brasil, com idade média desses
veículos de 5 anos. A cidade também tem investido em tecnologias embarcadas, exigindoͲse que os novos
ônibusestejamequipadoscomarͲcondicionado,pontospararecargadecelular,GPS,câmeradebordoeWiͲFi.
Alémdisso,osveículosnovossãoadmitidosmedianteapresentaçãodecertificaçãoISO9001eISO14001.


RegulamentaçãodaExploraçãoEconômicadoUsoIntensivodoViárioUrbano(SMT)
Emmaiode2016odecretodeRegulamentaçãoNº56.981de2016daExploraçãoEconômicadoUsoIntensivo
do Viário Urbano foi publicado, prevendo três novas atividades: o transporte individual remunerado de
passageirosdeutilidadepública(exemplo:Easy,Calify,Uber,99),acaronasolidária(exemplo:BlaBlaCar)eode
compartilhamentodeautomóveissemcondutor(exemplo:ZazCar).Odecretoestabelecequeasempresasque
prestamserviçopormeiodeplataformastecnológicasterãodesecredenciarcomoOperadorasdeTecnologia
deTransporteCredenciadas(OTTCs),tendoqueutilizarcréditos,emquilômetros,paraoperarem.


ZonaAzulDigital(SMT)
AZonaAzuléoestacionamentorotativo,nasruas,surgidoemmeadosdadécadade1970.Em2016,teveinício
o processo de implantação do sistema digital que funciona por meio de aplicativo. Esse sistema permite ao
motorista consultar as vagas disponíveis onde deseja estacionar. O pagamento pode ser feito com cartão de
créditoemtemporealouantecipadamenteempontosfixoscredenciados.


ProgramadeReduçãodeAlagamentos–PRA:prevêminimizaralagamentosemváriospontosdacidade,emfunçãodeinsuficiênciasdo
sistemaexistentededrenagemoudemargensdecórregoscomsolapamentos.AsobraseserviçosprevistosnoPRAsãopontuaisede
rápidaimplantação,servindocomocomplementoaosmacroͲprogramasdedrenagemdacidade.

AMeta105foiexecutadaem60%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 105 Ͳ Realizar intervenções de controle de cheias em bacias dos córregos: Ponte Baixa,
Zavuvus, Sumaré/Água Preta, Aricanduva, Cordeiro, Praça da Bandeira, Av. Anhaia Mello,
Freitas/CapãoRedondo,Paraguai/Éguas,RiachodoIpiranga,Tremembé,Ribeirã...
RelatodaMeta105
As obras de drenagemdoscórregos Ponte Baixa, Cordeiro (1ªfase), Sumaré/Água Preta foram concluídas. Os
doispiscinõesconstruídosnoCórregoCordeirominimizaramoproblemadeenchentes.Elesforamfechadose

duasnovaspraçasforamimplantadassobreosreservatórios.NaregiãodoCórregoPonteBaixa,oalargamento
do canal de 4 para 16 metros em 3 quilômetros também já colaborou para a diminuição das enchentes na
avenidaGuidoCaloi,nastravessiasdasruasFredericoGrotte,JoséBarrosMagaldi,AmitabaeDanielKlein.No
finaldenovembrofoientregueaampliaçãodegaleriasetúneisdeescoamentodeáguadachuvanoscórregos
Água Preta e Sumaré. Mesmo durante a fase de construção, a obra ajudou a região a não registrar casos de
enchentes ou alagamentos desde dezembro de 2015, principalmente, durante as fortes chuvas de verão no
iníciode2016.
Outras três obras de macrodrenagem estão em início: Córrego Zavuvus (Zona Sul), Córrego Aricanduva (Zona
Leste)eTremembé(ZonaNorte).Eembreve,estarãoemcursoasobrasoscórregosIpiranga,Paraguai/Éguas,
Freitas,CapãoRedondoeCordeiroͲ2ªfase(ZonaSul),PaciênciaePerus(ZonaNorte),jácontratados.Atéofinal
destagestão,13empreendimentosdemacrodrenagemestarãoconcluídosoucontratados,totalizandomaisde
R$3bilhões.Issorepresentaráumaumentonacapacidadedereservaçãode52%,passandode4,8milhõesde
m³para7,3milhõesdem³.
EmrelaçãoaoreservatóriodaAnhaiaMello,emmar/2013,GovernodoEstadoePrefeiturafizeramacordopara
construção.AprefeiturafezsuapartecedendooterrenoeoEstadoarcariacomaobra,comacondiçãodeque
sobreopiscinãofosseconstruídoumcampodefutebol,poissetratadeáreadeumclubeescola.Noentanto,o
Governo estadual cancelou PPP responsável por um pacote de sete piscinões, que incluía a obra na Anhaia
Mello. A empresa vencedora foi considerada inedônea pelo TCE. Tratativas não foram retomadas. No
Anhangabaú, a licitação para a elaboração do projeto executivo será feita em breve. O alto custo de
desapropriações, e pendências do Governo Federal na liberação de recursos do PAC, atrasaram obras de
reservatóriosecanalizações.
1. PONTE BAIXA (Subprefeitura do M'Boi Mirim) Ͳ Canalização de 3.080m do Córrego e implantação de 1
reservatório.
2. ZAVUVUS (Subprefeituras deSanto Amaro e Cidade Ademar) Ͳ Canalização de 3.520m do Córrego Zavuvus
comimplantaçãode2reservatórioseumparquelinearde200.000m².
3.SUMARÉEÁGUAPRETA(SubprefeituraLapa)ͲCanalizaçãode8.800mdoCórrego.

PlanodeMobilidade(SMT)
OPlanodeMobilidadedeSãoPaulo–PlanMob/SP2015éoinstrumentodeplanejamentoegestãodoSistema
Municipal de Mobilidade Urbana, ou seja, dos meios e da infraestrutura de transporte de bens e pessoas no
município,paraospróximos15anos.
O plano foi elaborado pela Prefeitura do Município de São Paulo  com participação da população. Foram 48
atividadespresenciaiscomapopulação,entreencontros,reuniões,plenáriastemáticas,eaudiênciapública,que
envolverão1.770participantes,econtouaindacom7.530contribuiçõespelainternet.

4.ARICANDUVA(SubprefeituraAricanduvaeSãoMateus)ͲImplantaçãode2reservatórioseumparquelinear
de360.000m²naáreadoCórrego.
5.PRAÇADABANDEIRA(SubprefeituraSé)ͲImplantaçãodoreservatóriodoAnhangabaú.
6.ANHAIAMELLO(SubprefeituraVilaPrudente/Sapopemba)ͲImplantaçãode2reservatórios
7.RibeirãoPerus(SubprefeituraPerus)ͲCanalizaçãode110mdoCórregocomimplantaçãode5reservatóriose
umparquelinearde1.100.000m².
8. Riacho do Ipiranga (Subprefeitura Ipiranga) Ͳ Canalização de 2.200 m do Córrego com implantação de um
reservatório.



RevisãodoscritériosdePolosGeradoresdeTráfego(SMT)
AanálisedePolosGeradoresdeTráfegoéumaatividadederotinarealizadaporSMT/CET,comoobjetivode
diminuiroimpactoqueempreendimentosdegrandeportecausamsobreotráfegodasviasquelhesdãoacesso.
A nova legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – LPUOS apresenta estratégia para controle de
circulaçãoviária, polos geradores de tráfego eestacionamentos,e atribuià ComissãodeAnálise Integradade
Edificações e Parcelamento do Solo – CAIEPS a emissão do parecer relativo aos casos de empreendimentos
classificados como polos geradores de tráfego, mantida a competência da Comissão Técnica de Legislação
Urbanística–CTLUparaoscasosdeusos.Alémdisso,onovoCódigodeObraseEdificaçõesdacidadetambém
dispoesobreosPolosGeradoresdeTráfego.

9.Paciência(SubprefeituraJaçana/Tremembé)ͲCanalizaçãode2.400mcomimplantaçãodeumreservatóriono
CórregoPaciência.
10.Tremembé(SubprefeituraJaçana/Tremembé)ͲCanalizaçãode2.500mcomimplantaçãode6reservatórios
noCórrego.
11.MorrodoSͲFreitas/CapãoRedondo(SubprefeituraCampoLimpo)Ͳ
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