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01. Introdução

Nos termos do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor foi definido como instrumento 
básico para orientar a política de desenvolvimento social e de ordenamento da 
expansão urbana do município. Assim sendo, dois artigos sintetizam de maneira 
objetiva os aspectos mais relevantes dessa política urbana:

“Capítulo I – Diretrizes Gerais, o Estatuto da Cidade estabelece os parâmetros que 
devem orientar a construção da política urbana, em todas as instâncias do poder 
público.
Diretrizes constantes no Art. 2º
I - Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;

O processo de urbanização que deu origem à Região Metropolitana de São Paulo 
ocorreu combinando ocupação espacial acelerada, estruturação desordenada e 
altas taxas de crescimento demográfico. Mesmo nos municípios que possuem uma 
base econômica mais consolidada evidencia-se a segregação sócio espacial e isso 
ocorre de maneira mais patente onde os núcleos urbanos foram resultado da ação 
do fracionamento intenso da terra, combinado com a ocupação desregulamentada 
e ausência de infraestrutura. 

Os elementos e forças que estabeleceram esse padrão de ocupação em Ferraz 
de Vasconcelos não mais se fazem presentes com a intensidade do passado, mas 
ainda são atuantes e as consequências de uma base fundiária com altos graus 
de irregularidades são visíveis, gerando assentamentos com índices muito baixos 
de qualidade urbana e ambiental. Sem contar o comprometimento de espaços 
importantes para o abastecimento da população local e regional, tanto de alimentos 
quanto de água. 
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Ferraz de Vasconcelos iniciou no ano de 2014 a revisão de seu Plano Diretor para 
adequar os instrumentos de política urbana previstos pelo Estatuto da Cidade 
à nova etapa de desenvolvimento do município, que terá a médio prazo, pelo 
menos dois novos empreendimentos que seguramente produzirão impactos sobre 
os processos de produção do espaço: a implantação do Corredor Metropolitano do 
BRT e um possível acesso ao Rodoanel.

Além dos fatores de ordem legal implicados, a Revisão do Plano Diretor se faz 
necessária pelos motivos que se seguem:
 - A Lei 175/2006 que instituiu o Plano Diretor Municipal aprovado naquele ano, não 
foi implementada efetivamente, ocasionando um vácuo normativo extremamente 
prejudicial ao Município. Isso impacta de forma direta no padrão dos assentamentos 
residenciais de baixa renda, na organização da cidade para fins de planejamento 
urbano, na dotação de equipamentos públicos, etc.;
- As próprias características de Ferraz, que pertencendo à RMSP e estando conurbado 
com pelo menos quatro municípios dessa aglomeração, sofre interações de grande 
complexidade que foram responsáveis pela ocupação urbana, definindo um papel 
de cidade-dormitório que no estrito senso não é uma vocação, mas resultado do 
processo metropolitano da exclusão não apenas geográfica, mas social. 

Esse quadro exige a implementação de políticas públicas objetivas, exequíveis 
e estratégicas, objetivos maiores que a revisão do Plano Diretor Participativo do 
Município de Ferraz de Vasconcelos persegue. Com ele, o planejamento territorial 
poderá definir as melhores maneiras de se ocupar o sítio do município, prevendo a 
localização de atividades e usos.  Essas definições, elaboradas com a participação 
dos habitantes, entidades e associações, convertem a cidade em benefício para 
todos moradores e usuários, contribuindo para a utilização dos recursos disponíveis 
de forma democrática e sustentável.

01. Introdução
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Como produto da revisão do Plano Diretor de Ferraz de Vasconcelos, o presente 

documento – Relatório 02 -  consiste na leitura técnica do território com base 

no levantamento e sistematização de dados e da análise das principais questões 

sociais além das ambientais e urbanas do território municipal. 

As análises visam identificar e dimensionar características do território, as formas 

de ocupação nas áreas urbana e rural, fatores que exercem pressão social e 

ambiental sobre o desenvolvimento local, demanda por serviços e infraestrutura, 

etc. Esta elaboração fornece em uma sistematização de informações e análises 

técnicas importante para a administração municipal e também para as etapas 

seguintes desta revisão, em que o processo participativo ampliará e consolidará o  

conteúdo de diagnóstico técnico. 

O relatório técnico está organizado em cinco capítulos com cartografia anexa, a 

saber:

1. Contexto regional e inserção do município de Ferraz de Vasconcelos

Que apresenta a caracterização geral do Município, a localização, divisão 

administrativa e aspectos físico-territoriais e ambientais, as características 

socioeconômicas da população, a ocupação da região leste da RMSP, a formação 

da cidade e ocupação do território municipal.

Abrange informações demográficas, econômicas e sociais relativas ao município 

e discorre de forma sucinta sobre os processos sócio espaciais implicados na 

ocupação do território e Região Metropolitana de São Paulo, adotada neste relatório 

para efeito da análise do contexto regional. Assim, esse capítulo também identifica 

fatores em âmbito regional que exercem impacto sobre a estruturação do território 

de Ferraz de Vasconcelos;

2. Quadro institucional

Que visa a identificação da estrutura institucional da administração municipal 

de Ferraz de Vasconcelos, o quadro atualizado das finanças públicas municipais, 

a distribuição de equipamentos sociais pelo território e síntese da atuação das 

diferentes secretarias municipais. 

02. Apresentação
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Esse capítulo integra também a análise dos planos diretores dos anos de 1969 

(Lei 731) e 2006 (Lei Municipal 175/2006), a análise do Plano Local de Habitação 

de Interesse Social elaborado em 2012 e o quadro síntese de toda normatização 

urbanística municipal. Todas essas informações devem ser apropriadas de maneira 

a auxiliar as políticas públicas locais; 

3. Dinâmica da ocupação atual do Município de Ferraz de Vasconcelos 

Que considera o quadro atual da mobilidade urbana e as dinâmicas das formas 

de ocupação dos espaços urbanos e rurais através de análises e vistorias para a 

caracterização sócio espacial no município;

4. Considerações Finais

Sintetiza os aspectos relevantes das análises e seus resultados para a estruturação 

urbana.

5. Cartografia 
Incorpora o conteúdo cartográfico temático que espacializa potencialidades e 
condicionantes ambientais que balizarão as ações de intervenção no território 
municipal, sejam públicas ou privadas.
Elaborada na escala 1:10000, é constituída por:
Ortofotocarta - Base cartográfica, contendo o limite municipal, a topografia, a 
malha viária urbana, rodovias e pontos notáveis.
Evolução da mancha urbana Identifica os diferentes períodos da ocupação 
urbana.
Hipsometria representa o relevo por faixas de altitude.
Clinografia registra as declividades da superfície do território municipal, expressa 
em percentuais.
Geomorfologia associa a formas do relevo às características do subsolo.
Legislação ambiental espacializa a legislação ambiental federal, estadual e 
municipal aplicável ao território.

Uso do solo: identifica os usos existentes nas áreas urbana e rural.

02. Apresentação
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Considerações Metodológicas

a) Dados e análises
A metodologia utilizada para a elaboração do relatório baseou-se na compilação de 
informações e dados junto à administração municipal, disponibilizados a partir de 
roteiro de solicitações entregue à Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de 
Ferraz de Vasconcelos. A consultoria da FUNDESPA realizou também levantamento 
de dados estatísticos e de mapas disponibilizados em fontes secundárias, além de 
informações obtidas em estudos acadêmicos e pesquisas realizadas na internet. 
De forma complementar, foram feitas visitas de reconhecimento do território do 
município em suas porções urbana e rural.
Uma consideração importante sobre o processo de coleta dos dados refere-se 
ao material disponibilizado pelos órgãos municipais, cujas restrições se deveram 
ou pela inexistência de informações ou pela dificuldade da administração em 
sistematizá-los. Esse aspecto é ainda agravado pelo fato do Plano Diretor de 2006 
não ter elaborado diagnóstico ou material cartográfico que pudesse auxiliar nos 
trabalhos atuais. 
Ressalta-se, ainda, que as oficinas e audiências participativas deverão fornecer dados 
não coletados, de modo que a leitura técnica e a participativa se complementarão 
e juntamente com a leitura dos instrumentos de política urbana, subsidiarão a 
etapa de formulação de estratégias e propostas de revisão. 

b) Elaboração dos mapas 
O conjunto cartográfico é uma exigência básica para o planejamento urbano e 
os mapas temáticos são representações gráficas que servem para identificar de 
maneira apropriada os diferentes aspectos do espaço geográfico do município. 
Tanto a base cartográfica quanto os mapas temáticos foram elaborados a partir 
de bases cartográficas georreferenciadas da EMPLASA, com o suporte do software 
QGIS e a descrição das fontes utilizadas para elaboração dos mapas encontra-se 
nas legendas dos mesmos.
É necessário ressaltar que o material cartográfico disponibilizado pelo município 
se mostrou limitado a apenas um mapa, baseado numa junção de leis para 
representação do zoneamento urbanístico. A própria base cartográfica da cidade 
foi atualizada sem a precisão requerida, impedindo seu aproveitamento. Para a 
revisão do Plano Diretor foi elaborado um novo conjunto de mapas, inédito para o 
Município, que identificou e sistematizou os aspectos físico ambientais e legais de 
Ferraz de Vasconcelos para se constituir de fato em instrumento de planejamento 
estratégico local, tanto de sua área urbana, como da rural.
  

02. Apresentação
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Lista de Siglas

APA  Área de Proteção Ambiental 

APA-E  Área de Proteção Ambiental Estadual 

APA-M Área de Proteção Ambiental Municipal 

APM  Área de Proteção aos Mananciais 

APP  Área de Preservação Permanente 

APRM  Área de Proteção e Recuperação de Mananciais 

CBH  Comitê de Bacia Hidrográfica 

CCI  Centro de Controle de Intoxicações 

CCZ  Centro de Controle de Zoonoses

CDHU  Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 

CEA  Centro de Educação Ambiental 

CET  Companhia de Engenharia de Tráfego 

CETESB  Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

CFEM   Compensação Financeira pela Exploração 

CONAMA  Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CONDEPHAAT Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

  Artístico e Turístico do Estado de São Paulo 

CONSEMA Conselho Estadual do Meio Ambiente 

CPTM  Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

DAEE  Departamento de Águas e Energia Elétrica 

EMPLASA  Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 

EMTU  Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo 

FUNDESPA Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IF   Instituto Florestal 

IGC   Instituto Geográfico e Cartográfico 

IPT   Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 

IPTU   Imposto Predial e Territorial Urbano 

MZ   Macrozona

PD   Plano diretor

PLHIS  Plano local de habitação de interesse social

RPPN   Reserva Particular do Patrimônio Natural 

UBS   Unidade Básica de Saúde UC 

ZEE   Zoneamento Ecológico Econômico 

ZEPAG  Zona Especial de Produção Agrícola e Extração Mineral
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1. Caracterização Geral do Município
1.1 Dados Sócioeconômicos da População

Tabela 1 - Siglas: Reg. Gov. 

O município de Ferraz de Vasconcelos está localizado na Sub - região Leste da 

Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com o IBGE, Ferraz possui uma 

área de 29,564 km2, contando com uma população de 178.160 habitantes. (Fonte: 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014; SEADE – Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados).

O município está inserido também na região do Alto Tietê - Cabeceiras, assim 

denominada devido a localização geográfica dos municípios em relação ao rio 

do mesmo nome. Além de Ferraz de Vasconcelos, essa região é formada pelos 

seguintes municípios: 

Arujá, Biritiba-Mirim, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, 

Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. 
(Fonte: FUSP, Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, pag II, 2002)
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Legenda

Densidade Demográfica
Preliminar (habitantes/Km2)

     133.58 7956.43

   7970.76 12381.88

 12431.55 17492.66

 17529.92 22719.18

 22843.77 68155.32

1. Caracterização Geral do Município
1.1 Dados Sócioeconômicos da População

Fonte: IBGE, sinopse por setores, censo 2010;

Média de Moradores por 
domicílio ocupado

 2.73  a  3.24

 3.26  a  3.41

 3.42  a  3.58

 3.6  a  3.77

 3.79  a  4.41

Fonte: IBGE, sinopse por setores, censo 2010;
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Estado de São Paulo, RMSP e município de Ferraz de Vasconcelos 

Gráfico 1 - Densidade Demográfica - 2014

1. Caracterização Geral do Município
1.1 Dados Sócioeconômicos da População

Gráfico 2 - Taxa Geométrica de crescimento população/ano - 2010/2014

Gráfico 3 - Grau de urbanização - 2014

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatéstica - IBGE. - Fundação Seade

Gráfico 4 - Índice de Envelhecimento - 2014
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1. Caracterização Geral do Município
1.1 Dados Sócioeconômicos da População

Gráfico 5 - População com Menos de 15 anos - 2014

Gráfico 6 - População com 60 anos e mais - 2014

Gráfico 7 - Razão de Sexos - 2014

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatéstica - IBGE. / Fundação Seade

Estado de São Paulo, RMSP e município de Ferraz de Vasconcelos 
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1991

1996

2000
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2010

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Ferraz de Vasconcelos

1992 1998 2000 2004 2008

96.166

121.309

142.377

168.897

168.306

31.588.925

33.844.339

37.032.403

39.827.570

41.262.199

146.825.475

156.032.944

169.799.170

183.987.291

190.755.799

Ano Ferraz de Vasconcelos São Paulo         Brasil

50.000.000

37.600.000

25.000.000

12.250.000

0
São Paulo

1992 1998 2000 2004 2008

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0 Brasil
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Tabela 2 - Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, 
Contagem Populacional 1996,  Censo Demográfico 2000, 
Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010;
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Agropecuária

Indústria

Serviços

1.200.000

900.000

600.000

300.000

0

Ferraz de Vasconcelos

Produto Interno Bruto (Valor Adicionado)

562

580.734

1.138.936

11.265.005

193.980.716

406.723.721

105.163.000

539.315.998

1.197.774.001

Variável  Ferraz de Vasconcelos        São Paulo           Brasil

500.000.000

375.000.000

250.000.000

125.000.000

0
São Paulo

1.200.000.000

900.000.000

600.000.000

300.000.000

0
Brasil

     

Receitas

Despesas

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

Ferraz de Vasconcelos

Despesas e Receitas orçamentárias

150.072.127.32

121.744.365.94

78.137.416.296,94

67.648.215.059,05

270.856.088.564,26

232.720.145.984,84

Variável   Ferraz de Vasconcelos            São Paulo            Brasil

80.000.000.000

60.000.000.000

40.000.000.000

20.000.000.000

0 São Paulo

280.000.000.000

210.000.000.000

140.000.000.000

70.000. 000.000

0
Brasil

Dados econômicos

Tabela 4 - Fontes: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Registros Administrativos 2009. 
NOTA 1 : Os totais de Brasil e Unidades da Federação são a soma dos valores dos municípios. NOTA 2: Atri-
bui-se a expressão dado não informado as variáveis onde os valores dos municípios não foram informados. 
NOTA 3: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável.
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1.1 Dados Sócioeconômicos da População

Gráfico 9
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Tabelas 11 a, 12a e 
13 a - Fonte: (1) Mi-
nistério da Educação, 
Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas 
Educacionais - INEP 
- Censo
Educacional 2012. 
NOTA: Atribui-se 
zeros aos valores 
dos municipios onde 
não há ocorrência da 
variável.

Gráficos 11, 12 e 13
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1 - São Paulo
2 - Arujá
3 - Barueri
4 - Biritiba Mirim
5- Caieiras
6 - Cajamar
7 - Carapicuíba
8 - Cotia
9 - Diadema
10 - Embu
11 - Embu-Guaçu
12 - Ferraz de Vasconcelos
13 - Francisco Morato

14 - Franco da Rocha
15 - Guararema
16 - Guarulhos
17 - Itapecerica da Serra
18 - Itapevi
19 - Itaquaquecetuba
20 - Jandira
21 - Juquitiba
22 - Mairiporã
23 - Mauá
24 - Mogi das Cruzes
25 - Osasco
26 - Pirapora do Bom Jesus

27 - Poá
28 - Ribeirão Pires
29 - Rio Grande da Serra
30 - Salesópolis
31 - Santa Isabel
32 - Satana de Parnaíba
33 - Santo André
34 - São Bernardo do Campo
35 - São Caetano do Sul
36 - São Lourenço da Serra
37 - Suzano
38 - Taboão da Serra
39 - Vargem Grande Paulista

1. Caracterização Geral do Município
1.2 Limites Municipais

Contexto regional e inserção do município

Mapa 1
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1. Caracterização Geral do Município
1.2 Limites Municipais

Quanto às divisas municipais (Notas 1 e 2)

  

1 - Com o Município de São Paulo: 

Começa no morro do Correia; segue pelo espigão que deixa, à direita, as águas do 

rio Guaió e Ribeirão Itaim, e, à esquerda, as águas dos rios Aricanduva e Itaquera 

e Ribeirão Lajeado e córrego Itaim, até alcançar a cabeceira do córrego Itaquera-

Mirim, pelo qual desce até o eixo da estrada municipal Ferraz de Vasconcelos - 

Guaianazes e que passa pela Vila Santo Antônio; daí, vai em reta de rumo Norte 

até o córrego Santo Antônio, pelo qual sobe até sua cabeceira setentrional, no 

divisor Itaquera - Lajeado; alcança na contravertente a cabeceira do córrego Água 

Limpa, pelo qual desce até sua foz no Ribeirão Lajeado; desce por este ribeirão 

até a foz do córrego Artur Freire, pelo qual sobe até sua cabeceira no divisor 

Lajeado - Itaim; continua por este divisor até a cabeceira do córrego Paulo Erfut 

ou São João, pelo qual desce até sua foz no córrego Itaim; daí, vai pelo contraforte 

fronteiro até o divisor Itaim - Três Pontes, segue por este divisor até a cabeceira 

sudocidental do córrego A. Soares; desce pelo córrego A. Soares até sua foz no 

ribeirão Três Pontes.

2 - Com o Município de Poá:

Começa na foz do córrego A. Soares no ribeirão Três Pontes, pelo qual sobe até 

a junção de seus galhos ocidental e oriental; sobe pelo galho oriental até sua 

cabeceira no espigão Três Pontes - Itaim; alcança, na contravertente, a cabeceira 

do córrego Martinelli, pelo qual desce até sua foz no Ribeirão Itaim; sobe pelo 

Ribeirão Itaim até a foz do córrego Paredão, pelo qual sobe até sua cabeceira 

ocidental; prossegue pelo divisor entre as águas do ribeirão Itaim, à direita, e as 

do córrego Cambiri, à esquerda, até cruzar com o contraforte que morre no córrego 

Cambiri, na foz do córrego da Escola; continua por esse contraforte em demanda 

da referida foz; sobe pelo córrego da Escola até sua cabeceira meridional; daí, 

segue pelo divisor entre o córrego Cambiri, à esquerda até o contraforte que finda 

no ribeirão Guaió na foz do córrego Guaiozinho; continua por esse contraforte em 

demanda da referida foz. 
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1. Caracterização Geral do Município
1.2 Limites Municipais

3 - Com o Município de Suzano:

Começa na foz do córrego Guaiozinho, no rio Guaió, pelo qual sobe até a foz do 

córrego da Estiva ou Tecelão. 

4 - Com o Município de Mauá 

Começa no rio Guaió, na foz do córrego da Estiva ou Tecelão; daí segue pelo 

contraforte fronteiro até o morro do Correia, onde tiveram início estas divisas 

(Fonte: IGC, 224, disponível em http://www.igc.sp.gov.br/produtos/arquivos/municipios_sp_divisas.pdf)

NOTAS:

1 - Redação dada pela Lei Estadual nº 8.092, de 28/02/ 1964. 

2 - Os incisos XX e XXIII do artigo 2º da Lei nº 3.198, de 13/12/1981, criaram 

respectivamente os Distritos de Santa Margarida Paulista e Santo Antônio Paulista 

no município de Ferraz de Vasconcelos: “XX - o Distrito de Santa Margarida Paulista, 

com sede no Bairro Santa Margarida e com território pertencente ao Município de 

Ferraz de Vasconcelos, tendo as seguintes divisas: 

a) com o Distrito de Ferraz de Vasconcelos: começa no eixo da Rua Belvedere, 

onde esta é cortada pela divisa intermunicipal Ferraz de Vasconcelos - Poá; segue 

pelo eixo desta rua até seu entroncamento com o eixo da Rua Manoel de Abreu, 

pelo qual continua até seu entroncamento com o eixo da Rua Dezenove; segue 

pelo eixo desta até seu entroncamento com o eixo da ex - Rua 21, atual Rua Raul 

Guerra; segue pelo eixo desta até encontrar o galho sudoriental do córrego Itaim, 

pelo qual desce até a foz do córrego do Paulo Erfut ou São João; 

b) com os Municípios de São Paulo e Poá: prevalecem as divisas descritas pela 

Lei nº 8.092, de 28 de fevereiro de 1964, no tocante ao Município de Ferraz de 

Vasconcelos com os outros Municípios referidos nesta alínea;” “XXIII - o Distrito 

de Santo Antônio Paulista, com sede no Bairro de Santo Antônio e com território 

pertencente ao Município de Ferraz de Vasconcelos, tendo as seguintes divisas: 
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1. Caracterização Geral do Município
1.2 Limites Municipais 

a) com o Distrito de Ferraz de Vasconcelos: começa no ponto onde o prolongamento 

do eixo da Rua 3, da Vila Yolanda, corta a divisa Ferraz de Vasconcelos - São Paulo; 

segue pelo eixo da Rua 3 até entroncar com o eixo da Estrada Municipal, pelo 

qual segue até o eixo da Rua Caramuru; segue pelo eixo desta até a confluência 

do eixo da Avenida Santos Dumont com o eixo da Rua Caetano Rubio; segue pelo 

eixo desta rua até encontrar a linha da Rede Ferroviária Federal S. A. (antiga 

Estrada de Ferro Central do Brasil), pela qual segue até encontrar a divisa Ferraz 

de Vasconcelos - São Paulo; 

b) com o Município de São Paulo: prevalece a divisa descrita pela Lei nº 8.092, de 

28 de fevereiro de 1964, no tocante ao Município de Ferraz de Vasconcelos com o 

de São Paulo”

Referência bibliográfica

IGC, disponível em http://www.igc.sp.gov.br/produtos/arquivos/municipios_sp_divisas.pdf
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Mapa 2 - Foto: Google 2014

1. Caracterização Geral do Município
1.2 Limites Municipais

  Divisas Municipais
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1. Caracterização Geral do Município
1.3 Divisão Administrativa

Divisão territorial 
de Ferraz de Vasconcelos

No que diz respeito à divisão 
territorial datada de 1/07/1983, 
o município é constituído de 03 
distritos: 

Ferraz de Vasconcelos;
Santa Margarida Paulista;
Santo Antônio Paulista;

Permanecendo em divisão 
territorial datada de 2009.
Inicialmente o distrito foi 
criado com a denominação de 
Ferraz de Vasconcelos, por Lei 
Estadual n.º 233, de 24-12-
1948, subordinado ao município 
de Poá. Foi desmembrado 
do município de Poá em 
30/12/1953, pela Lei Estadual 
de nº 2.456. Em 1/07/1960 
o município é constituído de 
distrito sede.

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, 2014.

Mapa 3 - Foto aérea: Google 2014
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1. Caracterização Geral do Município
1.3 Divisão Administrativa

Aspectos físico-territoriais

De acordo com levantamento UIT¹ da EMPLASA, o município pode ser dividido 

territorialmente, em 06 partes, levando em consideração Zonas OD (ver análise de 

pesquisas EMTU), zoneamento municipal, abairramento, distritos e demais unidades 

de planejamento e informação. Levando em consideração essas características, é 

possível entender as dinâmicas territoriais pelas quais o município se formou.

Seriam as divisões:

• UIT 1 – Ferraz de Vasconcelos;

• UIT 2 – Santo Antônio Paulista;

• UIT 3 – Santos Dumont;

• UIT 4 – Bandeirante;

• UIT 5 – Santa Margarida Paulista;

• UIT 6 – Paiol Velho.

¹Segundo metodologia desenvolvida pela EMPLASA, “ unidades de Informações 

Territorialidades (UITs) correspondem a polígonos territoriais delimitados com 

base nas características funcionais e urbanas predominantes em cada município. 

São compatíveis com as unidades censitárias e outros compartimentos territoriais 

adotados no âmbito dos planejamentos estadual e municipal, tais como: Zonas OD, 

zoneamento municipal, abairramento, distritos e demais unidades de planejamento 

e informação.” 

Fonte: http://www.uitgeo.sp.gov.br/municipio_Uits.aspx?sCodIbge=3515707&sMunicipio=FERRAZ%20DE%20
VASCONCELOS
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UIT 1

UIT 2

UIT 3

UIT 6

UIT 
5

UIT 4

UIT 1 Ferraz de Vasconcelos

UIT 2 Santo Antônio Paulista

UIT 3 Santos Dumont

UIT 4 Bandeirante

UIT 5 Sta. Margarida Paulista

UIT 6 Paiol Velho

Mapa 4 - Foto aérea: Google 2014 / Fundespa 2015
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UIT 1 – Ferraz de Vasconcelos
Esta porção territorial está situada no centro do município de Ferraz de Vasconcelos 
e suas principais atividades urbanas como prefeitura, câmara municipal, fórum, 
delegacia, hospital, centros de saúde, biblioteca, centro cultural, centros esportivos 
e o comércio principal. O padrão socioespacial é em sua grande maioria horizontal, 
destinada a população de renda média na área mais central, mas atendendo a uma 
urbanização bastante precária na medida em que se afasta da área mais central e 
mais antiga do município, principalmente na divisa com o município de São Paulo e 
ao sul de Ferraz de Vasconcelos, fato problemático pois a urbanização mais intensa 
ocorre na porção pertencente à área de proteção ambiental.

1. Caracterização Geral do Município
1.3 Divisão Administrativa

Mapa 5 - Foto aérea: Google 2014

Fonte: Emplasa - Ferraz de Vasconcelos, segundo 
unidades de informações territorializadas (UITS)
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UIT 2 – Santo Antônio Paulista

Esta porção territorial esta situada a oeste do centro do município de Ferraz de 

Vasconcelos e ao norte da ferrovia da linha 11 – coral da CPTM, abriga a estação 

Antonio Gianetti e muitas funções urbanas de comércio e serviços no entorno 

da estação, como a ETEC Ferraz de Vasconcelos, um polo de comércio e alguns 

serviços básicos para a população. 

A UIT também oferece postos de trabalho aos seus moradores pois conta com 

algumas indústrias na porção norte, o que não a define como uma UIT autossuficiente 

neste setor, mas contribui para que seu território não seja caracterizado apenas 

como dormitório. O padrão socioespacial é bastante diversificado, visto que 

coexistem comércio, serviços e residencias nas ruas próximas a estação ferroviária. 

É possível notar um grande dinamismo na área com tendência à expansão e          

adensamento

1. Caracterização Geral do Município
1.3 Divisão Administrativa

Mapa 6 - Foto aérea: Google 2014

Fonte: Emplasa - Ferraz de Vasconcelos, segundo 
unidades de informações territorializadas (UITS)
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UIT 3 – Santos Dumont

Esta porção territorial está situada ao norte da ferrovia, linha 11-Coral da CPTM 

e se configura como a parte mais antiga do município de Ferraz de Vasconcelos, 

como o bairro do Tanquinho. Abriga importantes equipamentos e serviços

municipais e a ocupação é bastante consolidada em bairros de padrão de 

renda média com, predomínio de baixa renda na medida em que se afasta da 

parte mais antiga da cidade, próxima da ferrovia. Ainda é possível observar a 

presença de focos de vegetação nessa UIT, geralmente associadas às drenagens 

do município.

1. Caracterização Geral do Município
1.3 Divisão Administrativa

Mapa 7 - Foto aérea: Google 2014

Fonte: Emplasa - Ferraz de Vasconcelos, segundo 
unidades de informações territorializadas (UITS)
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UIT 4 – Bandeirante;

Esta porção territorial está situada à noroeste do centro do município e se 

configura como um território industrial, onde estão presentes a maioria das 

indústrias de Ferraz de Vasconcelos. Devido a proximidade com locais de trabalho, 

é possível indicar a existência de inúmeros loteamentos destinados à população 

de baixa renda, com problemas quanto a riscos urbanos, equipamentos públicos e 

infraestrutura. O padrão de urbanização é heterogêneo, contando com inúmeras 

indústrias convivendo com moradias e o viário é constantemente ocupado por 

caminhões de carga que transportam as mercadorias das indústrias.

1. Caracterização Geral do Município
1.3 Divisão Administrativa

Mapa 8 - Foto aérea: Google 2014

Fonte: Emplasa - Ferraz de Vasconcelos, segundo 
unidades de informações territorializadas (UITS)
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UIT 5 – Santa Margarida Paulista;

Esta porção territorial está situada a nordeste do centro do município de Ferraz de 

Vasconcelos tendo como limite à leste o município de Poá e ao norte o município 

de Itaquaquecetuba. Esse território apresenta alguns problemas em relação 

à ocupação urbana, pois a declividade é bastante acentuada e possui vales 

encaixados, o que representa sérios riscos ao assentamento urbano. 

Sua população é composta por operários que trabalham nas indústrias do município 

e dos demais municípios da região metropolitana de São Paulo, uma vez que 

contam com o transporte da Linha 11 – Coral da CPTM. O que identifica também 

esta UIT é a marcante característica de área dormitório.

O padrão socioespacial apresenta carência de infraestrutura urbana, equipamentos 

públicos e transporte integrado à ferrovia, uma vez que as altas declividades locais 

dificultam a acessibilidade e diminuem a mobilidade dos moradores.

Mapa 9 - Foto aérea: Google 2014

Fonte: Emplasa - Ferraz de Vasconcelos, segundo 
unidades de informações territorializadas (UITS)
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UIT 6 – Paiol Velho

Esta porção territorial está situada ao sul do município de Ferraz de Vasconcelos e 

está contida na Lei de Proteção dos Mananciais 9866/1997, o que em parte ajudou 

a preservar a área que anteriormente era destinada ao cultivo de uvas Itália. 

Atualmente esse cultivo se extinguiu no cenário ferrazense e na porção norte 

dessa UIT, ocorre a implantação de loteamentos de baixa renda, cuja ocupação 

não respeitou a legislação estadual.

O padrão sócio espacial é precário, sem infraestrutura e sem equipamentos 

urbanos, com vários loteamentos irregulares e incompatíveis com a legislação da 

Lei de Proteção e recuperação dos Mananciais 9866/1997.

1. Caracterização Geral do Município
1.3 Divisão Administrativa

Mapa 10 - Foto aérea: Google 2014

Fonte: Emplasa - Ferraz de Vasconcelos, segundo 
unidades de informações territorializadas (UITS)
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1. Caracterização Geral do Município
1.4 Caracterização Geomorfológica do Município

Capitulo publicado no Relatório Técnico IPT nº 133.022-205 

“A área do município encontra-se na região geomorfológica do Planalto Atlântico, a 

qual é caracterizada por terras altas, constituídas predominantemente por rochas 

cristalinas, cortadas por intrusivas básicas e alcalinas, e pelas coberturas da bacia 

sedimentar de São Paulo. Está inserida no compartimento geomorfológico da zona 

do Planalto Paulistano, subzonas Morraria de Embu e Colinas de São Paulo. 

Os sistemas de relevo característicos da área são os de Morro, em que predominam 

declividades médias a altas, acima de 15% e cujas amplitudes locais variam de 

100 a 300 m, e o Relevo Colinoso, em que predominam baixas declividades, de até 

15%, e amplitudes locais inferiores a 100 m. 

O relevo de Morros é representado pelos Morros com Serras Restritas, os quais 

apresentam morros de topos arredondados e vertentes com perfis retilíneos, por 

vezes abruptas, e presença de serras restritas. O sistema de drenagem apresenta 

alta densidade, com padrão dendrítico a pinulado, vales fechados e planícies 

aluvionares restritas 

O relevo das Colinas é representado pelas Colinas Pequenas com Espigões Locais, 

em que predominam interflúvios sem orientação, com área inferior a 1 km², 

topos aplainados a arredondados, vertentes ravinadas, com perfis convexos a 

retilíneos. O sistema de drenagem apresenta média a baixa densidade, com padrão 

subparalelo a dendrítico, vales fechados e planícies aluviais interiores restritas” 

(fonte: IPT, 2013,39).

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, Mapeamento de áreas de alto e muito alto risco 
a deslizamentos e inundações do Município de Ferraz de Vasconcelos (SP), Relatório Técnico 
No 133.022 205, São Paulo, 2013
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1.5 Caracterização Ambiental do Território e Entorno

Artigo publicado em 2012 na Revista Geográfica Acadêmica, caracterizando 
a área do trecho leste do Rodoanel

A área por onde passará o Trecho Leste do Rodoanel Metropolitano de São Paulo, trata-se 
de uma região de transição climática de topografia singular onde a delimitação geográfica 
do clima é complexa. O clima é considerado do tipo Temperado Úmido com inverno seco. 
As precipitações neste período são baixas, não ultrapassando os 50 mm. A concentração 
das precipitações ocorre entre dezembro e fevereiro, que apresentam médias acima de 200 
mm, caracterizando os verões quentes e úmidos, com temperatura média do mês mais 
quente (fevereiro) de 28ºC (Tarifa e Azevedo, 2001).
Está inserida no Planalto Paulistano, em uma porção caracterizada por relevos de colinas 
e morrotes, com altitudes em torno de 800 metros, e de morros em torno de 900 metros 
de altitude. Esses relevos são sustentados por micaxistos, filitos, migmatitos, anfibolitos, 
granitos, gnaisses; sedimentos terciários da Formação São Paulo e unidades correlatas, 
que se associam a formas de relevo mais suaves, e depósitos quaternários nas planícies 
aluviais. 
Os solos predominantemente são os Argissolos Vermelho-Amarelo distróficos, textura 
argilosa e média/argilosa que se associam a Cambissolos Háplicos, distróficos, textura 
argilosa que ocorrem associados aos relevos de morros e de morrotes. A presença de 
textura binária e declive acentuados torna esses solos muito vulneráveis à erosão, que 
é agravada pela presença de afloramentos rochosos, que causam limitações severas a 
trafegabilidade nesses solos (Oliveira, 1999). 
Em relação à hidrografia e drenagem, a porção ao sul da área de pesquisa ocupa bacias 
contribuintes da Represa Billings e pequeno trecho da cabeceira do Rio Tamanduateí. 
Seguindo para norte, a drenagem é feita pela bacia do Rio Guaió e do Córrego Itaim, 
afluentes da margem esquerda do Rio Tietê. Na parte central, o Trecho Leste está inserido 
na Planície Fluvial do Rio Tietê. Ao norte do Tietê a drenagem é realizada pelas bacias do 
Ribeirão Caputera, Córrego Água Branca e por trecho da bacia do Rio Baquirivu Guaçu, já 
no extremo norte da área de pesquisa. 
O Trecho Leste do Rodoanel Metropolitano de São Paulo localiza-se no limite leste da grande 
mancha urbana formada pela Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e está inserida no 
domínio da Mata Atlântica. A cobertura vegetal natural original era composta por formações 
da Floresta Ombrófila Densa Montana e ecossistemas associados, com destaque para a 
vegetação nas planícies fluviais do Rio Guaió e do Rio Tietê. A cobertura vegetal atual é 
composta por formações campestres e florestais, remanescentes da Floresta Ombrófila 
Densa com diferentes graus de perturbação antrópica, além de reflorestamentos comerciais 
e de formações mistas” 

(Fonte: Machado, 2012, 29) 

Fonte: Machado, Carlos Alberto Libonati, Trecho Leste do Rodoanel Metropolitano 
de São Paulo: aplicação e comparação de metodologias de análise ambiental,
Revista Geográfica Acadêmica, São Paulo, 2012 
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1.6.1. Contextualização histórica: espaço e população

O objetivo deste capitulo do Relatório 02 – Leitura Técnica – é o de indicar 
sinteticamente os processos e agentes que tiveram protagonismo na ocupação do 
quadrante leste da região metropolitana como um todo, e do município de Ferraz 
de Vasconcelos, em particular. 

Subregiões RMSP

Mapa 11 - Fonte: http://www.seade.gov.br/produtos/projpop/index.php
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Sub-região norte
6   Cajama
5   Caieiras
13 Francisco Morato
14 Franco da Rocha
22 Mairiporã

Sub-região leste
16 Guarulhos
2   Arujá
19 Itaquaquecetuba
31 Santa Isabel
15 Guararema
30 Salesópolis
4   Biritiba Mirim
24 Mogi das Cruzes
37 Suzano
12 Ferraz de Vasconcelos
27 Poá

Sub-região sudeste
9   Diadema
34  S. Bernardo do Campo
33  Santo André
23  Mauá
28  Ribeirão Pires
29  Rio Grande da Serra
35  São Caetano do Sul

Sub-região sudoeste
39 Vargem Grande Paulista
8   Cotia
10  Embu
11  Embu-Guaçu
17  Itapecerica da Serra
38  Taboão da Serra
36  São Lourenço da Serra
21  Juquitiba

Sub-região oeste
7 - Carapicuíba
3 - Barueri
18 - Itapevi
20 - Jandira
25 - Osasco
26 - Pirapora do Bom Jesus
32 - Satana de Parnaíba

São Paulo
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1.6.1. Contextualização histórica: espaço e população

A Região Metropolitana de São Paulo – RMSP se constitui na maior aglomeração 
urbana do Brasil e da América do Sul, abrigando um contingente populacional da 
ordem de mais de 20 milhões de habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de 
R$ 786,5 milhões, que suplanta o de diversos países do continente. Porém, sob o 
ponto de vista social, urbanístico e ambiental, é conhecido que a RMSP apresenta 
crescentes problemas de mobilidade, milhares de áreas com precárias condições 
para a moradia das classes de baixa renda, carência crônica de equipamentos sociais 
e sério comprometimento das condições ambientais, facilmente verificável no que 
se refere, por exemplo, à situação de qualquer curso d’água das áreas urbanas da 
aglomeração. Em resumo, aliada ao crescimento econômico e urbanístico, impôs-
se historicamente uma dinâmica de ocupação do solo predatória e excludente. 

A estruturação dessa metrópole teve como elemento indutor duas importantes 
infraestruturas de transportes: a ferroviária, ocorrida no último quartel do século 
XIX e a rodoviária, ocorrida na metade do século XX, ambas tendo como polo 
irradiador o Município de São Paulo. Em torno desses elementos dorsais organizaram-
se as principais áreas industriais e as de moradia das diferentes classes sociais, 
com maior ou menor proximidade dessas áreas de acordo com sua renda, o que 
ocasionou também a formação das diversas nucleações comerciais e de serviços, 
articuladas com as demais frações do espaço. 

O sistema urbano-industrial que se implantou na primeira metrópole do sudeste 
brasileiro utilizou as pré-existências do período cafeeiro e desencadeou uma 
contínua transformação do espaço a fim de viabilizar as atividades produtivas e os 
principais insumos delas: energia, transportes e força de trabalho. A expansão da 
malha viária – maior responsável pela conurbação metropolitana - foi direcionada 
por esses interesses de se implantar inicialmente um sistema de cunho municipal, 
para posteriormente este ser ampliado ao nível metropolitano e estadual.

1. Caracterização Geral do Município
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Assim como os demais quadrantes, o leste da RMSP teve como polo irradiador o 
Município de São Paulo devido ao crescimento demográfico proporcionado pela 
expansão da economia cafeeira nas últimas décadas do século XIX. LANGENBUCH 
analisou essa dinâmica espacial considerando duas faixas concêntricas organizadas 
como “cinturão das chácaras”, aonde ocorreram as transformações urbanas 
diretamente ligadas ao extravasamento do velho centro da cidade de São Paulo e 
o “cinturão caipira”, afetado mais tardiamente pela expansão suburbana dirigida 
em parte pela ferrovia (Langenbuch, 1971, 76). 
Segundo esse autor, “o trem desencadeou uma vocação suburbana nas faixas por 
onde passava e suas estações tornar-se-iam polos de atração de estabelecimentos 
fabris e de novos assentamentos, os “povoados-estações”, que se transformaram 
em núcleos suburbanos no século XX” (idem, 171,129). 

Dessa forma, a organização da parte leste da RMSP se deveu principalmente ao 
binômio infraestrutura de transportes e base fundiária disponível para atividades 
econômicas e moradia popular. A implantação da ferrovia Central do Brasil 
(1860–1890), ofereceu às localizações existentes uma interligação mais rápida e 
eficaz que a antiga estrada de tropas São Paulo-Rio. A partir de 1951, a rodovia 
Presidente Dutra superou a importância da ferrovia como elemento articulador 
mais importante para a ocupação da região Leste de São Paulo e seus municípios 
vizinhos. O incremento de mobilidade proporcionado pelas rodovias que levou à 
instalação de pavilhões industriais junto às suas margens, de tal maneira que 
“essa migração industrial estimulou a suburbanização e consolidou a forma 
metropolitana, à qual passaram a se integrar, com destaque, municípios até então 
de difícil acesso” (Reis, 2006,85).
As amplas áreas vizinhas do Planalto Paulista, que foram denominadas de “cinturão 
caipira”, se constituíram no espaço de suporte à expansão metropolitana até a 
atualidade, proporcionando ao leste a conturbação entre os atuais municípios de 
São Paulo, Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das
Cruzes, Poá, e Suzano (excetuando Biritiba-Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa 
Isabel que também fazem parte desse vetor mas com manchas urbanas isoladas). 
Além dos núcleos populacionais já existentes antes mesmo da passagem da ferrovia 
– bairros e centralidades municipais -  as áreas ocupadas por esses municípios se 
constituíam em espaços rurais ou semi-rurais pertencentes à Bacia do Alto Tietê. 
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Isso conferiu a esse espaço características morfológicas-ambientais específicas, 
que na atualidade cobram o preço da urbanização extensiva ter ocorrido em áreas 
impróprias devido às drenagens naturais ou declividade acentuada.  

Se os diferentes modos de transporte foram fundamentais para a formação e 
expansão metropolitana ao (re)organizar os fluxos de mercadorias e pessoas em 
seu interior, a base fundiária do vetor leste proporcionou o suporte necessário 
para a acumulação que se seguiu no período pós II Guerra, sem o que ela não 
seria viável dentro do quadro econômico paulista e brasileiro de então. A base 
física-ambiental possibilitou não apenas a instalação de estabelecimentos fabris 
de diferentes tipos e portes, mas também as condições de moradia – ainda que 
precárias -  de uma população que assegurou a força de trabalho para o setor em 
expansão nos diferentes quadrantes da metrópole, dada a interdependência de 
suas áreas e funções.

Para exemplificar as decorrências demográficas na formação metropolitana desse 
período, um trabalho do Núcleo de Estudos Populacionais – NEPO mostrou que o 
incremento populacional da RMSP nas décadas de 1940 a 1960 apresentou taxas 
de crescimento anual que passaram de 5,5%, na década de 1940 –considerada a 
década pré-metropolização -  para 5,9%, nos anos 50 e retornando na década de 
60, para 5,4%10. Em números absolutos, isso fez com que a população triplicasse 
em vinte anos, saltando de 1.568.045 habitantes, em 1940, para 2.688.901, em 
1950, e 4.791.245, em 1960 (disponível em http://www.nepo.unicamp.br/simesp/
Site/Estudos/RMSP.pdf). A distribuição desse gigantesco incremento demográfico 
reforçou o espraiamento do centro para a periferia da aglomeração metropolitana 
em formação: enquanto que na cidade central as áreas ditas urbanas apresentaram 
aumento de 171%, os arredores da RMSP cresceram 364% (Meyer, 2004, 41).

Assim é que as áreas situadas a leste da Região Metropolitana foram diretamente 
atingidas nesse processo de expansão da sua área urbanizada, contando com as 
rodovias regionais e corredores urbanos como vias de penetração para localidades 
mais distantes da centralidade consolidada. Esse papel foi desempenhado 
principalmente pelas duas vias mais importantes da estrutura radio-concêntrica 
do Município de São Paulo: a Avenida Celso Garcia e a Radial Leste.
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Tabela 5 - Crescimento demográfico absoluto e taxa geométrica anual por tipo de 

componente RMSP - 1940/2010

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1940 a 2010; 
Fundação SEADE, 1993, 1998 e 2011 
Autor: Cunha, 2012

1940 - 1950

1950 - 1960

1960 - 1970

1970 - 1980

1980 - 1991

1991 - 2000

2000 - 2010

1.094.741

2.076.290

3.400.834

4.448.815

2.856.216

2.431.771

1.805.272

293.437

840.583

1.369.950

2.153.238

3.130.908

2.212.180

2.104.952

26,8

40,5

40,3

48,4

109,6

91

116,6

801.304

1.235.707

2.030.884

2.295.577

-274.692

219.591

-299.680

73,2

59,5

59,7

51,6

-9,6

9

-16,6

5,53

5,83

5,56

4,46

1,88

1,64

0,97

1,48

2,36

2,24

2,16

2,06

1,49

1,13

4,05

3,47

3,32

2,3

-0,18

0,15

-0,16

Total         Vegetativo        (%)         Migratório          (%)       Total      Vegetativo      Migratório

Crescimento
Período

Taxa Geométrica anual 
de crescimento e populacão
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1.6.1. Contextualização histórica: espaço e população

Devido a ausência dos investimentos públicos na ferrovia, já na década de 1960 
esse modo de transporte se mostrou crescentemente obsoleto e insuficiente para 
atender a crescente demanda de moradores do extremo leste de São Paulo e os 
municípios vizinhos, mesmo complementado na década de 1980 pela Linha Leste-
Oeste do Metrô. Concomitantemente, devido ao desequilíbrio entre oferta de 
empregos locais e densidade residencial, os distritos de Itaquera, Guaianazes, São 
Miguel Paulista, Itaim Paulista, em São Paulo e os municípios de Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano se caracterizaram como uma extensão de 
bairros e cidades-dormitório com gigantesco movimento pendular da população 
moradora nos deslocamentos casa-trabalho.
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1.6.1. Contextualização histórica: espaço e população

Sob o ponto de vista demográfico, na tabela X se observa a importância da 
componente migratória no crescimento populacional da RMSP até a década de 
1980. Em todos os intervalos anteriores a esse censo, os índices migratórios foram 
superiores ao do crescimento vegetativo, que inverteu a posição a partir de 1991. 
Dada a pauperização das condições de vida dessa população que se agregou à 
Região Metropolitana, o processo de crescimento populacional ocorrido na década 
de 1970 foi maior no entorno da Região Metropolitana de São Paulo e das cidades-
dormitórios reforçando assim a periferização desse complexo (Cunha, 2012, s/pág.). 
Isso porque a principal alternativa de moradia para esta população foi a compra de 
lotes em loteamentos irregulares abertos nas franjas da malha urbana consolidada, 
conduzindo à conurbação com os municípios vizinhos (São Paulo, Cidade, 2008, 18).

Esse arranjo sócio espacial não sofreu alterações nas décadas seguintes, mesmo 
com as transformações ocorridas no âmbito econômico após a década de 1970, 
que implicaram na transformação da RMSP de uma área predominantemente 
industrial para um polo que, a partir da década de 1990, passou a se apresentar 
economicamente como centro de serviços especializados e de tecnologia, produzindo 
desdobramentos e impactos ainda em curso. Isso devido ao fato da metrópole 
paulista disputar com outras aglomerações vizinhas – o complexo metropolitano 
expandido, ou macro metrópole -  o papel outrora preponderante de geração de 
empregos industriais.  
Uma das repercussões mais visíveis desse momento, já não tão novo, foi mostrado 
pelo estudo da EMPLASA para a Rede Urbana e Regionalização do Estado de São 
Paulo, que indicou uma desaceleração da taxa geométrica anual de crescimento 
da população, de 2,59%, entre 1990 e 2000, para 1,22%, entre 2000 e 2009 da 
RMSP. O estudo apontou também:
Outros núcleos importantes registraram taxas de crescimento populacional abaixo 
da média metropolitana, destacam-se as cidades da região do ABC – Santo André 
(taxa de 0,52% a.a.), São Caetano do Sul (0,62% a.a.) e Diadema (1,20% a.a) – 
e Osasco (1,16% a.a). 
Um conjunto de municípios apresentou taxas de crescimento relativamente altas 
se comparadas à média da RMSP, como Santana de Parnaíba (4,63% a.a.), Vargem 
Grande Paulista (4,02% a.a.), São Lourenço da Serra (3,89% a.a.), Barueri (3,47% 
a.a.), Ferraz de Vasconcelos (3,15% a.a.), Arujá (3,09% a.a.) e Caieiras (3,05% 
a.a.) (EMPLASA, pag. 48, 2011). 
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1.6.2 A ocupação leste da RMSP e Ferraz de Vasconcelos

O desenvolvimento urbano de Ferraz de Vasconcelos deve ser entendido pela 
interação dos processos internos e externos na estruturação dos seus espaços, 
materializada pela ocupação do solo para as diferentes finalidades da cidade. Pode-
se apontar duas componentes principais interagindo continuamente na definição 
da espacialidade de Ferraz de Vasconcelos:
A provisão de infraestrutura – ferroviária, rodoviária e viária -  que foi determinante 
para a integração metropolitana da área leste aos seus principais locais de moradia 
e trabalho;
A transformação das áreas rurais em áreas urbanas, pressionada pelo crescimento 
demográfico e pelas características de renda da população que se fixou no território 
municipal. 
Uma das decorrências dessa interação de fatores foi desencadeada pelos agentes 
públicos estaduais e municipais promotores de habitação social, que direcionaram 
para um quadrante da metrópole uma configuração indiferenciada quanto a limites 
de ordem administrativa. Um exemplo disso é o distrito de Itaquera, vizinho a 
Ferraz, cuja ocupação começou no fim da década de 1910 se intensificando nas 
décadas de 1950 e 1960 devido ao quadro metropolitano já aludido anteriormente. 
No começo dos anos 1970, o distrito ainda contava com vazios urbanos e áreas 
rurais remanescentes e mesmo nas partes mais antigas do bairro a estrutura urbana 
era deficiente. A precariedade e a carência de moradias no país levaram o governo 
militar a montar o Sistema Financeiro de Habitação e a criar o Banco Nacional da 
Habitação - BNH para implantar uma política habitacional de construção de casas 
e apartamentos para a população de baixa renda. Os municípios fundaram as 
COHABs, companhias destinadas a executar projetos de habitação (Ramalhoso 
2013 s/pag).

Criada em 1965, a COHAB-SP começou a adquirir terras em Itaquera no fim da 
década de1960, totalizando, até 1981, 93% do estoque de áreas. Dois distritos 
da então franja da cidade, Itaquera e Guaianazes, se caracterizaram por deterem 
99,4% das áreas acumuladas até 2002. Nesse ano ocorreu a emancipação do distrito 
da Cidade Tiradentes, compreendendo uma área de 15 quilômetros quadrados – 
que antes pertencia à antiga Fazenda Santa Etelvina, próxima aos municípios de 
Ferraz de Vasconcelos e Suzano. 
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1.6.2 A ocupação leste da RMSP e Ferraz de Vasconcelos

Na década de 1970 o governo municipal de São Paulo deu início à construção 
de inúmeros conjuntos habitacionais nas terras da Cohab-SP espalhadas nas 
periferias, transformando algumas delas em verdadeiras “Cidades-Cohabs” 
(Souza, 2009, 271). Com a chegada do Metrô Leste – Oeste em Itaquera, foram 
aceleradas as obras de construção dos conjuntos Itaquera I, II, III,e IV, que no 
ano 2000 somavam 34.122 unidades habitacionais – sobretudo, apartamentos - e 
uma população próxima aos 165 mil moradores (Ramalhoso, idem).

Como foi assinalado anteriormente, os investimentos dos agentes públicos em 
habitação social – a Cohab e o CDHU - tiveram um papel relevante nesse processo 
de transbordamento da pobreza urbana nas franjas da metrópole.  Um estudo 
sobre essa questão, transcrito a seguir, mostra a ocupação pela tipologia dos 
conjuntos habitacionais nas áreas envoltórias a Ferraz de Vasconcelos: “no ano 
de 1975, a Cohab-SP inaugura o Conjunto Habitacional Prestes Maia, construído 
sobre uma grande faixa de vegetação da Mata Atlântica, substituindo a antiga 
paisagem de uma importante floresta nativa por um cenário tomado por milhares 
de unidades habitacionais. Nesse período, as moradias populares construídas pela 
Cohab-SP “invadiram” bairros de outros distritos distantes da região leste, como 
Itaquera, Artur Alvim, Guaianazes (em glebas, de onde surgiu a Cidade Tiradentes) 
e Sapopemba, transformando a região em um dos principais locais de provisões de 
conjuntos de moradias populares do governo municipal. No entanto, a quantidade 
de unidades habitacionais não supriu a demanda agravada, dia após dia, a partir 
das inúmeras crises socioeconômicas que acometiam o país – estimulando a 
proliferação de ocupações irregulares e favelas em terrenos públicos e privados 
das periferias da região metropolitana” (Souza, 2009, 272).
O mesmo estudo mostra que, apenas no distrito de Cidade Tiradentes, a sudoeste 
de Ferraz, o crescimento populacional ocorreu agregando centena de milhares de 
habitantes em apenas uma década, como se pode observar a seguir (idem, 273):
 
Distrito da Cidade Tiradentes 
Censo 1980 - 8.603 habitantes
Censo 1991 - 96.281 habitantes
Censo 2000 - 190.657 habitantes
Censo 2010 - 211.501 habitantes 
(fonte: Censo 2010, IBGE)
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1.6.2 A ocupação leste da RMSP e Ferraz de Vasconcelos

O padrão de urbanização desses distritos vizinhos a Ferraz de Vasconcelos promoveu 
uma conurbação que indiferenciou um espaço municipal de outro. O processo que 
ocorreu localmente, com interação entre as áreas vizinhas, mostra que Ferraz 
de Vasconcelos teve sua origem num pequeno núcleo de povoamento no final 
do século XIX. Após um ciclo de atividades agrícolas, o município passou por um 
período de industrialização na década de 1950 que se estendeu por duas décadas 
até receber contingentes de população empobrecida que migraram de São Paulo 
em busca de loteamentos regulares ou irregulares para habitação (Carreira, 2005, 
s/pág.). Resumidamente esses períodos corresponderam a: 

I - Fase Pioneira: a área ocupada pelo município já era conhecida no período 
imperial como Arraial do Meeiro, pois se localizava na metade do caminho da 
antiga estrada de tropas entre São Paulo e Mogi das Cruzes. Seu primeiro povoado 
foi na localidade do Tanquinho, um represamento de água que servia aos viajantes 
que acessavam a região. Embora haja discordância de datas quanto ao surgimento 
essa localidade sabe-se que a ferrovia passou na região em 1875 (Carreira, 2005, 
110) sendo que esse núcleo pioneiro pertencia inicialmente a Mogi das Cruzes, 
posteriormente passando a fazer parte do município de Poá.

Nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do século XX, a região 
recebeu imigrantes que se estabeleceram com atividades tradicionais de olarias 
e agricultura, entre eles, a partir de 1914 as famílias dos imigrantes italianos 
Temporim e Magrini. Em 1926 foi inaugurada a primeira estação ferroviária local 
que recebeu o nome de um funcionário da EF Central do Brasil, o eng.º. Ferraz de 
Vasconcelos. No ano seguinte, o italiano Luciano Polleti iniciou a aclimatação da 
uva Itália em suas terras, tarefa que demorou mais de 15 anos para produção e 
envolveu outros grupos de imigrantes, como os alemães, japoneses e armênios. 
Ainda em 1921 ocorreu o início da formação do bairro Romanópolis através da 
divisão de uma gleba em lotes residenciais e chácaras. A empresa formadora do 
bairro foi também responsável pela construção da primeira estação ferroviária 
(idem, 116).  
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1.6.2 A ocupação leste da RMSP e Ferraz de Vasconcelos

II - Fase da agricultura e indústria tradicional: onde se destacou o primeiro 
estabelecimento fabril em 1935, diretamente ligada à ferrovia, cujo predomínio 
econômico perdurou até a década de 1970, inaugurando um modesto ciclo 
industrial. Essa indústria, fabricante de lixas, foi a maior empregadora de Ferraz e 
suas instalações permanecem até a atualidade na principal via da cidade, a avenida 
Brasil.  A produção frutífera cresceu nesse período, aumentando o número de 
famílias estrangeiras envolvidas na agricultura, consagrando o município como o 
berço da uva tipo Itália. Estima-se que no seu auge, a sua produção envolvia cerca 
de 150 sítios ou chácaras (ibidem, 169). Em 1935, com o início das atividades da Cia. 
Nitroquímica, em São Miguel Paulista e implantação da variante ferroviária, passou 
a ocorrer a ocupação desse distrito do município de São Paulo, desencadeando 
repercussões em seu entorno imediato, incluindo Ferraz de Vasconcelos (op. cit., 
124). Em fins da década de 1940 foi formada a Sociedade Amigos de Ferraz de 
Vasconcelos, liderando um movimento de emancipação do município em relação a 
Poá que foi ocorrer em 1953.

III - Fase da explosão urbana: nas décadas de 1950 e 1960 houve um gradual 
declínio da produção agrícola, sendo que na década de 1970, com o final da 
atividade rural, fomentou-se a criação de um parque industrial devido a carência 
de postos de trabalho na cidade. Pesquisas locais mostravam que em 1973 
havia cerca de 600 empregos no comércio e indústria, para um município que se 
aproximava dos 30 mil habitantes (op.cit. 146). Através da promessa de isenção 
de impostos durante duas ou três décadas, foram atraídos perto de 500 novos 
estabelecimentos fabris, que entretanto, não funcionaram em sua totalidade. 
Ocupou-se assim um espaço que se tornou o distrito industrial na divisa com 
Itaim Paulista. Nesse período se verificou o recrudescimento do inchaço da cidade, 
provocado pela ocupação por população de baixa renda que havia sido expulsa 
de outras localizações vizinhas de áreas até então ocupadas pela agricultura ou 
espaços vazios entre as propriedades. Isso se deveu às políticas mais restritivas da 
Prefeitura de São Paulo às ocupações subnormais da cidade, o que desencadeou 
a busca por terras nos municípios vizinhos, entre eles Ferraz de Vasconcelos, por 
serem mais baratas nos loteamentos populares, desprovidos de infraestrutura e 
muitas vezes irregulares. 
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1.6.2 A ocupação leste da RMSP e Ferraz de Vasconcelos

Segundo a análise de um morador da cidade registrado em estudo sobre esses 
problemas: “tudo começou assim, a partir de 1975 ou mesmo 1980, começaram 
as grandes invasões de área no extremo leste. Invasões de terra na região de 
Guaianazes e Itaim Paulista. Como Ferraz é vizinho com o Itaim Paulista e 
Guaianazes, acabou ficando um escudo de invasão para Poá e para Suzano. 
Eles não tiveram esse problema. Então tudo que foi invasão de terra no extremo 
leste acabou entrando em Ferraz. O que aconteceu? Essas grandes invasões 
ficaram vizinhas das plantações de uva Itália....” (op.cit., 170).

Extrapolando os limites dos distritos do município de São Paulo, o resultado dessa 
dinâmica de ocupação no território de Ferraz de Vasconcelos foi um padrão, que 
exceto nas áreas de urbanização mais antiga, se baseou na autoconstrução 
e com grande irregularidade fundiária. Não contrariando a regra da ocupação 
dos espaços ambientalmente protegidos da metrópole, esgotadas as ocupações 
das localizações mais centrais, próximas à estação ferroviária de Ferraz de 
Vasconcelos, estas passaram a ocorrer também nos 40% do território municipal 
situado no interior das áreas de proteção dos mananciais. O indicador desse 
processo de ocupação são os números que apontam a explosão demográfica 
ocorrida no município, segundo os dados do IBGE.

Tabela 6 - Ferraz de Vasconcelos
População por Censos Demográficos 1960/2010

Ano Habitantes % de crescimento
1960 9.974
1970 25.134       152
1980 55.046      119
1991 96.166    74.7
2000 142.377     48
2010 168.306     18

Fonte: Censos Demográficos 1960 a 2010, IBGE, Elaboração FUNDESPA, 2015

Percebe-se pelos números dos censos que entre os anos 1960 e 1970 o crescimento 
demográfico chegou mais que dobrar, revelando uma dinâmica de ocupação 
muito intensa. No período seguinte, 1970 – 1980, embora tenha declinado, 
esse crescimento se manteve acima de 100%, denunciando a permanência do 
processo de incorporação de novos contingentes populacionais ao município. 

1. Caracterização Geral do Município
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1.6.2 A ocupação leste da RMSP e Ferraz de Vasconcelos 

O período 1980 – 1991 mostrou um declínio de crescimento, ainda que a média 
para os onze anos também pudesse ser considerada alta. Revelou, contudo, uma 
primeira inflexão nas taxas de crescimento populacional, que foi seguida nos períodos 
subsequentes 1991 – 2000 e 2000 – 2010, que apresentaram correspondência ao 
processo demográfico regional, com diminuição dos fluxos migratórios e também 
correspondência ao processo demográfico paulista, com acentuada diminuição do 
crescimento vegetativo, conforme mostra o Gráfico 8. (pag. 14) 
A título de comparação, foram relacionados os indicadores de Itaquaquecetuba, 
Poá, Suzano e São Paulo, mostrando que nos períodos de crescimento demográfico 
mais intenso, houve correspondência entre os municípios vizinhos (Mauá não foi 
incluído por não se encontrar conturbado com Ferraz). Entretanto, quando a partir 
da década de 1980 esse crescimento iniciou uma inflexão descendente, apenas 
Itaquaquecetuba manteve as altas taxas de incremento populacional, seguido por 
Ferraz de Vasconcelos que teve decréscimo mais acentuado.   
Estabelecendo o paralelo de Ferraz, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano com o 
município de São Paulo e a RMSP, é possível observar nestes últimos que os índices 
de crescimento populacional apresentados foram muito menores que os demais 
municípios, à exceção das décadas 1970-1970 e 1970-1980, onde ainda houve 
uma elevação considerável em se tratando de áreas que já apresentavam um 
contingente populacional alto. Isso demostra que o processo de perifização mante-
se atuante nas décadas seguintes, quando a inflexão demográfica decrescente no 
MSP e na RMSP foi notável.

Tabela 7 – Itaquaquecetuba
População por Censos Demográficos 1960 – 2010

Ano Habitantes % de crescimento
1960 11.440
1970 29.114       154
1980 72.155 147
1991 164.957  186
2000 272.942    65
2010 321.770    17,8

Fonte: Censos Demográficos 1960 a 2010, IBGE, Elaboração FUNDESPA, 2015

1. Caracterização Geral do Município
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Tabela 8 – Poá
População por Censos Demográficos 1960 – 2010

Ano Habitantes % de crescimento
1960 14.597
1970 32.373      121
1980 52.478 62
1991 76.302 45
2000 95.801 25
2010 106.013    10

Tabela 9 – Suzano
População por Censos Demográficos 1960 – 2010

Ano Habitantes % de crescimento
1960 26.172
1970 55.460 111
1980 100.342 80,9
1991 158.839 58
2000 228.690 44
2010 262.480 14

Tabela 10 – Município de São Paulo e RMSP
População por Censos Demográficos 1960 – 2010

Ano
Município de 

São Paulo 
MSP

% de 
Crescimento RMSP % de 

Crescimento

1960 3.783.466 4.791.245
1970 5.962.856 57,6 8.178.241 70
1980 8.475.380 42 12.549.856 53
1991 9.610.659 13 15.369.305 22
2000 10.426.384 0,8 17.852.637 16
2010 11.253.503 0,7 19.683.975 10

Fonte: Censos Demográficos 1960 a 2010, IBGE, Elaboração FUNDESPA, 2015
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2 Quadro Institucional 
2.1 Estrutura da administração Municipal
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2 Quadro Institucional 
2.3 Secretarias Municipais
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Finanças Públicas Municipais 
Segundo informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Finanças, a receita 
orçamentária para o ano de 2015 foi estimada em R$ 310 milhões de reais, sendo 
que R$ 206.296.315,00 provenientes do Orçamento fiscal e R$ 103.703.685,00 do 
Orçamento da Seguridade Social (Fonte: Lei nº 3.234/2014, PMFV)

A partir de 25 de março, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos dará início à entrega 
dos 45 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da cidade. O 
vencimento da primeira parcela, assim como da parcela única, está datada em 
25 de abril. A arrecadação neste ano deve chegar a R$ 21 milhões. (Fonte: http://

www.diariodesuzano.com.br/blog/2015/03/14/carnes-do-iptu-comecam-a-ser-entregues-a-partir-do-dia-25-

em-ferraz/)

Segundo a Lei 3.234/2014, o detalhamento da receita orçamentária obedece o 
expostos nos quadros a seguir:

2 Quadro Institucional 
2.3 Secretarias Municipais 

2.3.2 Fazenda

ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária 43.603.371,60 3.174.830,00 46.778.201,60
Receita de Contribuições 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
Receita Patrimonial 20.000,00 0,00 20.000,00
Receita Agropecuária
Receita Indústrial
Receita de Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00
Transferências Correntes 130.947.913,00 97.044.855,00 227.998.768,00
Outras Receitas Correntes 22.601.600,00 100.000,00 22.701.600,00
(-) Dedução da Receita 
para formação do Fundeb 175.098.302,00 0,00 (25.575.582,60)

Total das Receitas Correntes 100.319.685,00 275.417.987,00

Receitas de Capital
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital 31.198.013,00 3.384.000,00
Outras Receitas de Capital 34.582.013,00
Total das Receitas de Capital 31.198.013,00 3.384.000,00 34.582.013,00

Total da Administração 206.296.315,00 103.703.685,00 310.000.000,00

Tabela 11 - RECEITA DO MUNICÍPIO
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2 Quadro Institucional 
2.3 Secretarias Municipais 

2.3.2 Fazenda

ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA
DESPESAS CORREN-
TES 204.832.300,00 49.078.000,00 253.910.300,00

DESPESAS DE CAPITAL 46.314.900,00 7.774.800,00 54.089.700,00
RESERVA DE CONTIN-
GÊNCIA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Total da Administração 
Direta 253.147.200,00 56.852.800,00 310.000.000,00

Tabela 12 - RECEITA DO MUNICÍPIO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL

01. LEGISLATIVA 11.059.000,00 0,00 11.059.000,00
03. ESSENCIAL À JUSTIÇA 2.770.000,00 0,00 2.770.000,00
04. ADMINISTRAÇÃO 19.188.000,00 0,00 19.188.000,00
06. SEGURANÇA PÚBLICA 9.036.000,00 0,00 9.036.000,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 11.567.000,00 11.567.000,00
10. SAÚDE 0,00 45.285.800,00 45.285.800,00
11. TRABALHO 35.000,00 0,00 35.000,00
12. EDUCAÇÃO 111.212.000,00 0,00 111.212.000,00
13. CULTURA 1.944.000,00 0,00 1.944.000,00
15. URBANISMO 69.049.987,00 0,00 69.049.987,00
16. HABITAÇÃO 4.335.000,00 0,00 4.335.000,00
17. SANEAMENTO 385.000,00 0,00 385.000,00
18. GESTÃO AMBIENTAL 1.018.000,00 0,00 1.018.000,00
20. AGRICULTURA 2.128.000,00 0,00 2.128.000,00
22. INDÚSTRIA 15.000,00 0,00 15.000,00
23. COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS 1.115.000,00 0,00 1.115.000,00

27. DESPORTO E LAZER 7.867.213,00 0,00 7.867.213,00
28. ENCARGOS ESPECIAIS 9.990.000,00 0,00 9.990.000,00
99. RESERVA DE CONTIN-
GÊNCIA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

TOTAL DO MUNICÍPIO 253.147.200,00 56.852.800,00 310.000.000,00

Tabela 13 - RECEITA DO MUNICÍPIO POR FUNÇÕES
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ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE 
SOCIAL

TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CÂMARA MUNICIPAL 8.559.000,00 0,00 8.559.000,00
GABINETE DO PREFEITO 1.400.000,00 30.000,00 1.430.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 6.910.000,00 0,00 6.910.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 9.380.000,00 0,00 9.380.000,00
SECRETARIA DE FAZENDA 8.890.000,00 0,00 8.890.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 106.612.000,00 0,00 106.612.000,00
SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 2.268.000,00 0,00 2.268.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 1.844.000,00 0,00 1.844.000,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 30.000,00 11.037.000,00 11.067.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 39.047.000,00 39.047.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 74.371.200,00 6.728.800,00 81.100.000,00
SECRETARIA DE HABITAÇÃO 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO 4.330.000,00 0,00 4.330.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 2.338.000,00 0,00 2.338.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 2.128.000,00 0,00 2.128.000,00

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 1.165.000,00 0,00 1.165.000,00
SECRETARIA DE OBRAS 2.295.000,00 0,00 2.295.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.038.000,00 10.000,00 1.048.000,00
SEC. DO VERDE E MEIO AMBIENTE 1.018.000,00 0,00 1.018.000,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA 9.036.000,00 0,00 9.036.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
E MOBILIDADE URBANA 5.735.000,00 0,00 5.735.000,00

Total da Administração Direta 241.147.200,00 56.852.800,00 308.000.000,00

2. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Total da Administração Direta 253.147.200,00 56.852.800,00 310.000.000,00

Tabela 14 - RECEITA DO MUNICÍPIO POR ÓRGÃOS DO GOVERNO

2 Quadro Institucional 
2.3 Secretarias Municipais 
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2.3.3 Saúde

Organograma

2 Quadro Institucional 
2.3 Secretarias Municipais
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2.3.3 Saúde

Tabela 15 - Estrutura dos equipamentos e serviços

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
1  2044226   MARIO M SILVA
2 2718871  JARDIM ROSANA 
3  2773341   BELA VISTA
4 2773422  CDHU 
5  2773511   JARDIM CASTELO
6 2773651  ANTONIO NHAN 
7  2773694   SANTO ANTONIO
8 2773775  VILA SANTA MARGARIDA 
9  2773783   VILA SAO PAULO
10 6520650  MARIO SQUIZATO 
11  6795277   VILA JAMIL
12 6795285  SAO LAZARO 
13  6795293   JARDIM SAO JOSE
Tabela 3 – Unidades Básicas de Saúde

CENTRO DE ESPECIALIDADES 
14  2773120   CENTRO DE FISIOTERAPIA FERRAZ DE VASCONCELO
15 2773902  VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
16  2773945   VIGILANCIA SANITARIA DE FERRAZ DE VASCONCELOS
17 5847680  PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL ALCINDO BALBINO ROSA 
18  6249434   SAE FERRAZ DE VASCONCELOS
19 6708021  AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
20  7002920   CAPS II - FERRAZ DE VASCONCELOS
21 7092180  C.E.O FERRAZ DE VASCONCELOS
Tabela 4 – Centros de Especialidades

SAMU - CENTRAL DE REGULAÇÃO + 3 UNIDADES VTR 
22  7338163   SAMU BASICO EHE 5008 - FERRAZ / VTR
23 7338201  SAMU AVANCADO DMN 1982 FERRAZ / VTR 
24  7348878   SAMU 192 BASE FERRAZ DE VASCONCELOS - CENTRAL DE REGULAÇÃO
25 7371756  SAMU BASICO EHE 5012 FERRAZ / VTR
Tabela 5 – Unidades do SAMU 31

UNIDADES ADMNISTRATIVAS SEM NUMERAÇÃO DE SCNES 
26  000000   REGULAÇÃO AMBULATORIAL
27 000000  AMBULÂNCIA 28 000000 APAE
29 000000  CAPS AD 30 000000 CIC - BOLSA FAMILIA
31 000000  DEPARTAMENTO MÉDICO 32 000000 FARMÁCIA POPULAR
33 000000  GAAD 34 000000 ESF VILA CRISTINA
35 000000  MAIS MULHER- CENTRO ESPECIALIZADO NA SAUDE DA MULHER 
36  000000   MAIS CRIANÇA - AMBULATÓRIO DE ATENDIMENTO INFANTIL
Tabela 6 – Demais unidades de Saúde

2 Quadro Institucional 
2.3 Secretarias Municipais
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REFERÊNCIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO 
Polo regional (PDR* 2004)      Mogi das Cruzes
Macrorregião (PDR* 2004)     São Paulo 
Microrregião (PDR* 2004)      Mogi das Cruzes
Sede do módulo assistencial (PDR* 2004) Ferraz de Vasconcelos 
Colegiado de gestão       Alto Tietê
Condição de gestão atual     Pacto pela Saúde 
Condição de gestão anterior     Atenção Básica
*PDR – Plano Diretor de Regionalização

SERVIÇOS          EQUIPES 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA     9
MELHOR EM CASA       3 
EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO  1

As Unidades Básicas de Saúde são a porta preferencial de entrada do sistema 
municipal de atendimento. Caso estas unidades necessitem de um atendimento 
mais rápido ou a própria demanda procure por esses atendimentos, a referência é 
o Pronto Atendimento Infantil e/ou o Pronto Socorro do Hospital Dr. Osíris Florindo 
Coelho, que é um hospital estadual instalado na cidade. 

A reorientação do modelo de atenção à saúde da rede básica se destaca como 
prioridade no âmbito da gestão municipal visto, a exclusividade do modelo atual 
do nosso município - unidades básicas tradicionais. Modelo este, bastante limitado 
quanto à interação do usuário (dentro de sua realidade bio-socio-economica) frente 
a ações e serviços que contextualizem o sujeito. 

A habilitação do serviço de atenção domiciliar (SAD) junto ao ministério da saúde, 
para pessoas acamadas e com dependências funcionais para atividades básicas 
de vida diária, visa ampliar o acesso e fortalecer o modelo interativo e em rede. A 
desospitalização precoce, também contempla maior eficiência na disponibilidade 
de leitos, do restabelecimento da saúde e articulação com a rede hierarquizada.
O controle dos agendamentos de consultas em especialidades médicas de exames 
de apoio diagnóstico e terapias especializadas, bem como das internações eletivas, 
vem sendo executado por uma Central de Regulação Municipal, o que vem 
possibilitando o controle do sistema de forma satisfatória. 
Ampliação e capacitação em andamento – 2014

2 Quadro Institucional 
2.3 Secretarias Municipais
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Equipamentos 
de Saúde 

Estrutura 
Organizacional

Mapa 14 - Fonte: Prefeitura 
de Ferraz de Vasconcelos, 
Secretaria da Saúde, Plano 
Municipal de Saúde 2014-
2017.
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Diagnóstico sobre a problemática atual do sistema municipal de educação 
de Ferraz: análise do macroproblema

I. Situação atual
Como resultado das sessões de treinamento e discussão realizadas com os 
funcionários e profissionais da Secretaria Municipal de Educação, foi identificado e 
definido o problema relacionado com a situação atual do Sistema Público Municipal 
de Educação de Ferraz de Vasconcelos. Igualmente, a identificação e definição 
do macroproblema se fundamentou nos resultados obtidos nas atividades de 
formulação do diagnostico prospectivo do Sistema de Educação de Ferraz de 
Vasconcelos Planejamento da Secretaria Municipal de Educação e da   aplicação do 
ciclo prospectivo que envolve a definição da Direcionalidade Estratégica do Plano 
Municipal de Educação, onde forma definidos os valores e visão estratégica do PNE.

O problema identificado e definido para a situação atual da educação em
Ferraz de Vasconcelos é o baixo nível de qualidade e cobertura da educação básica 
do Município para promover o desenvolvimento humano e sustentável de sua 
população

II. Processamento situacional do problema
Continuando com a aplicação dos princípios teóricos e os conceitos metodológicos 
do Planejamento Estratégico Público (PEP), foi realizado o processamento 
situacional do problema “Baixo nível de qualidade e cobertura da Educação Básica 
do Município para promover o desenvolvimento humano e sustentável de sua 
população”, relacionado com a situação atual do Sistema Público Municipal de 
Educação de Ferraz de Vasconcelos.
Identificação do Vetor de Manifestações do Problema da Educação
(VMP) e definição dos indicadores de resultados

A fim de iniciar o processamento situacional do problema identificado, foi identificado 
o Vetor de Manifestações do Problema (VMP)  e  os  seus respectivos indicadores 
de resultados, como são apresentados nos seguintes quadros:
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Tabela 18 - Ambito da Educação infantil

VMP INDICADORES DE RESULTADO VALOR ANO MEDIÇÃO

m1= Baixo nível de 
cobertura e qualidade 
da Educação Infantil 
no Munícipio.

I1.1- Taxa bruta de cobertura na
Educação Infantil 46,6% 2010

I1.2- Taxa líquida de cobertura na
Educação Infantil 32,9% 2010

I1.3- Taxa bruta de cobertura na Creche 
(0 a 3 anos) 25,2% 2010

I1.4- Taxa líquida de cobertura na
Creche (0 a 3 anos) 20,0% 2010

I1.5- Taxa bruta de cobertura na Pré-   
Escola (4 a 5 anos) 85,3% 2010

I.1.6- Taxa líquida de cobertura na Pré-
Escola (4 a 5 anos) 56,4% 2010

I1.7- Participação % da Rede Pública
Municipal na Educação Infantil 74,8% 2013

I1.8- Participação % da Rede Pública
Municipal na Creche 55,6% 2013

I1.9- Participação % da Rede Pública
Municipal no Pré-Escolar 88,9% 2013

I1.10- Porcentagem de crianças na 
Educação Infantil das unidades escolares 
municipais em tempo integral

0,0% 2013

I1.11- Porcentagem de crianças na
Creche das unidades escolares municipais 
em tempo integral

0,0% 2013

I1.12- Porcentagem de crianças na Pré- 
Escola das unidades escolares municipais 
em tempo integral.

0,0% 2013

Tabela 19 - Ambito do Ensino Médio
VMP INDICADORES DE RESULTADO VALOR ANO MEDIÇÃO

m3= Baixa cobertura 
e qualidade no Ensino 
Médio no município.

I3.1- Taxa de frequência bruta no
Ensino Médio 120,0% 2010

I3.2- Taxa de frequência liquida no
Ensino Médio 66,1% 2010

I3.3- Taxa de distorção idade-série no
Ensino Médio 14,0% 2012

I3.4- Taxa de distorção idade-série no
Ensino Médio da Rede Estadual 14,5% 2012

I3.5- Taxa de distorção idade-série no
Ensino Médio da Rede Privada 3,2% 2012

I3.6- Taxa de abandono no Ensino médio 5,4% 2012

I3.7- Participação % da Rede Estadual na 
matricula total de Ensino Médio 94,5% 2013
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Tabela 20 - Ambito da Educação infantil

VMP INDICADORES DE RESULTADO VALOR ANO MEDIÇÃO

m2= Baixo nível de 
atendimento e qua-
lidade do Ensino 
Fundamental no mu-
nícipio para promover 
o desenvolvimento 
humano e sustentável 
de sua população.

I2.1- Taxa bruta de cobertura no Ensino
Fundamental 104,4% 2010

I2.2- Taxa líquida de cobertura no
Ensino Fundamental 89,6% 2010

I2.3- Taxa de frequência escolar da popu-
lação de 6 a 10 anos de idade 98,3% 2010

I2.4- Taxa de frequência escolar da
população de 11 a 14 anos de idade 96,8% 2010

I2.5- Participação % da Rede Pública
Municipal no Ensino Fundamental 52,9% 2013

I2.6- Participação % da Rede Pública
Municipal no Ensino Fundamental I 90,0% 2013

I2.7- Participação % da Rede Pública
Municipal no Ensino Fundamental II 16,0% 2013

I2.8- Índice do IDEB no Ensino
Fundamental I na Rede Municipal 5,0 2011

I2.9- Índice do IDEB no Ensino
Fundamental I na Rede Estadual 4,4 2011

I2.10- Índice do IDEB no Ensino
Fundamental II na Rede Municipal 4,0 2011

I2.11- Índice do IDEB no Ensino
Fundamental II na Rede Estadual 3,8 2011

I2.12- Taxa de Distorção Idade Serie no
Ensino Fundamental 7,9% 2012

I2.13- Taxa de Distorção Idade Serie no
Ensino Fundamental I 5,1% 2012

I2.14- Taxa de Distorção Idade Serie no
Ensino Fundamental II 10,5% 2012

I2.15- Taxa de Distorção Idade Serie no
Ensino Fundamental na Rede Municipal 5,8% 2012

I2.16- Taxa de Distorção Idade Serie no
Ensino Fundamental I na Rede Municipal 8,6% 2012

I2.17- Taxa de Distorção Idade Serie no 
Ensino Fundamental II na Rede Municipal 8,1% 2012

I2.18- Taxa de Distorção Idade Serie no
Ensino Fundamental na Rede Estadual 11,2% 2012

I2.19- Taxa de Distorção Idade Serie no
Ensino Fundamental I na Rede Estadual 8,6% 2012

I2.20- Taxa de Distorção Idade Serie no
Ensino Fundamental II na Rede Estadual 11,3% 2012

I2.21- Taxa de Abandono no Ensino
Fundamental I 0,4% 2012

I2.2- Taxa de Abandono no Ensino
Fundamental II 2,6% 2012



63

2 Quadro Institucional 
2.3 Secretarias Municipais

2.3.4 Educação

Talela 21 - Ambito da Educação de Jovens e Adultos - EJA

VMP INDICADORES DE RESULTADO VALOR ANO MEDIÇÃO

m4= Baixo cobertura e 
qualidade na Educação 
de Jovens e Adultos
– EJA no município.

I4.1- Participação na frequência escolar 
na EJA de Ensino Fundamental de pesso-
as entre 19 e 24 anos de idade

68,0% 2010

I4.2- Participação na frequência escolar
na EJA de Ensino Médio de pessoas entre 
19 e 24 anos de idade

49,5% 2010

I4.3- Taxa de cobertura da alfabetização 
e da EJA do Ensino Fundamental na popu-
lação de 15 anos ou mais de idade

3,4% 2010

I4.4- Taxa de cobertura da alfabetização
e da EJA do Ensino Médio na
população de 15 anos ou mais de idade

5,8% 2010

I4.5- Taxa de participação da EJA na 
frequência escolar total do Ensino Funda-
mental

7,5% 2010

I4.6- Taxa de participação da EJA na
frequência escolar total do Ensino
Médio

15,5% 2010

I4.7- Taxa de participação na matricula 
da EJA do Fundamental 48,31% 2013

I4.8- Taxa de participação na matricula
da EJA do Ensino Médio 51,7% 2013

I4.9- Taxa de analfabetismo das pessoas 
de 15 anos ou mais de idade 4,9% 2010



64

2 Quadro Institucional 
2.3 Secretarias Municipais

2.3.4 Educação

Tabela 22 - Ambito da Educação Especial

VMP INDICADORES DE RESULTADO VALOR ANO MEDIÇÃO

m5= Insuficiente e 
deficiente inclusão das 
pessoas com defici-
ência no sistema de 
educação no Município.

I5.1-  Taxa de Analfabetismo  das pesso-
as de 15 anos ou mais com deficiência 15,8% 2010

I5.2- % de Pessoas de 15 anos ou mais 
de idade com Deficiência, sem instrução e 
Fundamental incompleto

57,4% 2010

I5.3- % de Pessoas de 15 anos ou mais 
de idade com Deficiência, com Funda-
mental completo e Médio incompleto

16,5% 2010

I5.4- % de Pessoas de 15 anos ou mais
de idade com Deficiência,  com  Médio 
completo e Superior incompleto

21,8% 2010

I5.5- % de Pessoas de 15 anos ou mais 
de idade com Deficiência, com Superior 
completo

0,5% 2010

I5.6-    Taxa    de    escolarização    da
população entre 5 e 17 anos de idade 
com Deficiência

93,6% 2010

I5.7- Taxa de frequência escolar das pes-
soas  entre  5  ou  6  anos  de  idade com 
Deficiência

96,8% 2010

I5.8-  Taxa  de  frequência  escolar  das
pessoas  entre  7  e  14  anos  de  idade 
com Deficiência

96,8% 2010

I5.9- Taxa de frequência escolar das 
pessoas entre 15 e 17 anos de idade com 
Deficiência

84,9% 2010

I5.10- Taxa de frequência escolar das
pessoas entre 18 e 24 anos de idade com 
Deficiência

19,9% 2010

I5.11- % de alunos com Deficiências ma-
triculados em classes comuns de Ensino 
Regular ou da EJA

70,13% 2012
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Tabela 23 - Ambito da Educação Profissional (Nível Técnico):

VMP INDICADORES DE RESULTADO VALOR ANO MEDIÇÃO

m6= Baixa cobertura, 
qualidade e perti-
nência da Educação 
Profissional
(nível técnico) no
Município.

I6.1- Proporção das matriculas em Edu-
cação  Profissional  (nível  técnico) em   
relação   com   as   matriculas   de Ensino 
Médio

10,6% 2013

I6.2-    Proporção    da    matricula    em
Educação Profissional (nível técnico) na
Rede Estadual

69,7% 2013

I6.3-    Proporção    da    matricula    em
Educação Profissional (nível técnico) na
Rede Privada

30,35% 2013

I6.4-   %  da  matricula  em  Educação
Profissional (nível técnico) integrada ao
Ensino Médio

0,0% 2014

I6.5- Proporção da matricula da EJA 
integrado à Educação Profissional (nível 
técnico)

0,0% 2014

Tabela 24 - Ambito do Ensino Superior:

VMP INDICADORES DE RESULTADO VALOR ANO MEDIÇÃO

m7= Baixo nível de 
cobertura do Ensino 
Superior no Município.

I7.1- % da população com 25 anos ou 
mais de idade com Ensino Superior com-
pleto

5,2% 2010

I7.2-   Taxa   de   frequência   bruta   no
Ensino Superior 18,2% 2010

I7.3-  Taxa  de  frequência  liquida  no
Ensino Superior 7,8% 2010

I7.4- % de pessoas entre 18 e 24 de
idade frequentando o Ensino Superior e 
assistindo a cursos de Especialização

5,6% 2010

I7.5- % de pessoas entre 18 e 24 de ida-
de frequentando o Ensino Superior e
assistindo  a  cursos  de  Mestrado  ou
Doutorado

1,1% 2010
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Identificação das Consequências do Problema
Após de definir o Vetor de Manifestações do Problema (VMP) e os seus indicadores 
de resultados, é preciso iniciar a identificação das consequências que o problema 
gera em outros problemas.

Detalhamento das Consequências:
1. Limitações para a democratização das oportunidades do desenvolvimento social 
e produtivo na cidade.
2. Persistência do círculo vicioso da pobreza e da desigualdade do Município.
3. Incremento da situação de vulnerabilidade e risco social de pessoas e famílias 
do Município.
4. Progressiva perda da coesão e convivência social pacifica.
5. Comprometimento do capital político do Governo Municipal.
6.  Perda de oportunidades para o desenvolvimento futuro do município.
7. Agravamento e acumulação dos problemas sociais.
8.  Aumento da insatisfação Social.
9. Perda constante da credibilidade nas instituições democráticas pela população.
10.  Persistente distanciamento da população das instituições democráticas.

Identificação das Causas do Problema
Após de definir o Vetor de Manifestações do Problema (VMP), os indicadores de 
resultados e as consequências, é preciso iniciar a identificação das causas que 
geram a existência e agravamento do problema da educação no município.

Detalhamento das Causas:

1.   Oferta   de   vagas   na   Educação   Infantil   insuficiente   para   cobrir   as 
necessidades do Município,  especialmente  na  Creche  e  nos  bairros  da periferia.

2. Serviços de Educação Infantil realizados com insuficiente adoção de parâmetros 
ou orientações educacionais e curriculares precisas e sem processos de avaliação 
claros.
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3. Processos de ensino-aprendizagem na rede Pública Municipal de Ensino 
Fundamental, altamente ineficazes na alfabetização integral, na formação de 
conhecimentos, valores e de competências esperadas para este nível de educação.

4. Os serviços de Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal se prestam em  
jornadas  de  quatro  horas,  com  insuficiente  cobertura  de  atividades  de contra 
turno, com limitadas ações de correção do fluxo escolar e com frequente perda 
de aulas devido ao absentismo docente e disponibilidade de professores na Rede 
Pública Municipal de Educação.

5. Processos de ensino e serviços complementares dirigidos aos alunos com 
necessidades especiais na Rede Pública de Educação ainda apresentam limitações   
para   assegurar   sua   formação   integral,   sua   permanência,   a conclusão do 
ciclo escolar e sua efetiva inclusão na vida escolar e social.

6. Gestão da Prefeitura Municipal na criação de cursos e vagas da Educação 
Profissional insuficiente para aumentar sua cobertura atual e atender as 
necessidades futuras do desenvolvimento da cidade.

7. Serviços de Educação e Alfabetização de Jovens e Adultos insuficientes e com 
práticas pedagógicas inadequadas para facilitar o ingresso e motivar a permanência 
e conclusão do ciclo de formação por parte dos alunos.

8. Gestão e Investimentos no Sistema de Educação Municipal sem direcionalidade 
estratégica de longo prazo.

9. Práticas pedagógicas de alguns profissionais centradas na transmissão e 
memorização de conhecimentos, distanciada das novas habilidades e expectativas 
dos alunos e não estimulam a criatividade, a colaboração e a interação crítica do 
aluno no processo de aprendizagem.

10.  Prática docente na Rede Municipal de Educação realizado em um contexto que 
limita a qualidade e eficácia dos processos de ensino aprendizagem: Condições 
de stress por sobrecarga de trabalho e sobrelotação de alunos por sala; Limitadas 
possiblidades de utilização de tempo nas atividades de planejamento, preparação, 
aperfeiçoamento e avaliação  do  trabalho pedagógico e deficientes condições 
físicas, logísticas e de suporte pedagógico.

11. Ineficientes ações de promoção da inclusão socioeducacional dirigidas à 
população em geral e da articulação democrática escola/ família /sociedade. 
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12.  Baixa capacidade da Rede Pública de Educação Infantil do Município para 
garantir o acesso e permanência de forma universal e igualitária a todas as crianças 
na faixa de idade de 0 até 5 anos.

13.  Baixa capacidade da Rede Pública de Ensino Fundamental do Município para 
garantir o  melhoramento  dos  indicadores  educacionais  de  aprovação, fluxo 
escolar, qualidade e educação integral.

14.  Deficiente e insuficiente  infraestrutura  física  na  Rede  Municipal  de Educação 
para satisfazer as necessidades de ampliação de cobertura e permanência na 
escola.

15. A Rede Pública Municipal de Educação garante o atendimento da demanda
manifesta  de  crianças  e  alunos  com  deficiência,  porém  ainda  existem 
limitações para assegurar a sua formação integral e o desenvolvimento de suas 
competências dentro dos princípios da educação inclusiva.

16.  Capacidade de gestão da Prefeitura na Educação Profissional altamente limitada 
para enfrentar os desafios presentes e futuros do desenvolvimento integral da 
cidade.

17. Deficientes sistemas de direção e gestão e direção escolar nas unidades de 
ensino da Rede Pública Municipal de Educação.

18. Estratégia de formação continuada do quadro docente e gestores da Rede 
Pública Municipal desarticulada a um processo de modernização e adequação do 
modelo pedagógico e melhoramento da qualidade do ensino.

19. Deficiente e insuficiente lotação, valorização, distribuição e administração 
do quadro de pessoal para satisfazer as necessidades presentes e futuras de 
planejamento e gestão da Rede Pública Municipal de Educação.

20. Deficiente e insuficiente estratégia de integração das tecnologias de informação 
nos processos de ensino-aprendizagem na Rede Pública Municipal de Educação.

21. Deficiente sistema de planejamento e gestão da expansão e manutenção 
preventiva e corretiva da infraestrutura escolar.

22. Deficiente e insuficiente estratégia de promoção da participação e controle 
social na gestão educativa e escolar.

23. Inexistência de um Sistema de Planejamento Estratégico que direcione, 
coordene e articule a gestão institucional da PMF.
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24.  Não existe um sistema de monitoramento e avaliação da gestão educativa na 
SME.

25. Deficiente desenho dos sistemas e processos organizativos e administrativos 
na SME.

26. Baixa capacidade de articulação, negociação e coordenação interinstitucional 
da SME.

27.  Insuficientes e inadequados projetos e programas educacionais para o 
melhoramento da qualidade dos processos de ensino da Rede Municipal de 
Educação de Ferraz.

28. Inexistência de um programa de capacitação em planejamento, direção e 
gestão educativa e escolar.

29.   Sistemas e processos organizativos e administrativos da PMF limitam a eficácia 
no cumprimento de suas responsabilidades institucionais na Educação Básica.

30. Baixa capacidade de financiamento da expansão e melhoramento da cobertura 
da Rede Pública Municipal de Educação Básica e Profissional por parte da PMF.

31. Deficiente sistema de planejamento, programação e controle da gestão 
financeira da SME de Ferraz.

32. Regras internas da gestão pedagógica das unidades escolares não estabelecidas.

33. Inexistência de uma cultura de cobrança e prestação de contas sistemática por 
resultados na PMF.

34. Plano de Cargos, Carreiras e Salário do magistério público municipal 
desatualizado em relação com as novas normas nacionais e inadequado para 
promover a valorização do magistério.

35. Inadequado sistema de Valorização do Magistério Público Municipal de
Ferraz de Vasconcelos.

36.   Predomínio de uma cultura excessivamente burocrática, rotineira e inercial de 
gestão da administrativa e gerencial na PMF.

37.   Deficiente desenho organizativo da Secretaria Municipal de Educação de
Ferraz de Vasconcelos.
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38. Os serviços de Ensino Básico na Rede Estadual se realizam em jornadas de 
quatro horas, com insuficientes coberturas de atividades de contra turno, com 
limitadas ações de correção do fluxo escolar e com frequente perda de aulas 
devido ao absentismo docente e disponibilidade de professores na Rede Estadual 
de Educação.

39. Processos lentos e parciais de adequação das práticas pedagógicas e do modelo 
escolar tradicional aos acelerados desafios postos pelos avanços das tecnologias 
de informação, as habilidades e expectativas dos alunos, as mudanças dos valores 
sociais e as exigências de um mundo altamente competitivo e globalizado.

40. Rendimento escolar de parte importante de alunos da Rede Pública de Educação 
fortemente limitado pelos  fatores  extra escola como nível de renda da famílias,   
educação dos pais, desestruturação e violência intrafamiliar, exposição à condições  
de risco e vulnerabilidade social e pessoal.

41.  As pessoas com necessidades especiais não contam com acesso e atenção 
adequada na Rede Estadual de Educação Básica e na Rede de Educação Superior e 
Profissional, limitando suas possibilidades de continuação e terminação do ciclo de 
formação, concentrando a demanda na Rede Pública Municipal de Educação.

42.  Parte importante da população adolescente, jovem e adulta do munícipio 
decide não continuar e/ou retomar os estudos de educação básica, superior e 
profissionalizante por limitações econômicas, pela deficiente formação formal 
inicial ou pela baixa valoração sobre os retornos imediatos e futuros da formação 
no melhoramento de suas condições produtivas, sociais e de vida.

43.  Uma parte importante de professores da rede pública de educação básica se 
vê obrigada a trabalhar em várias redes de estabelecimentos educativos como 
estratégia de complementação salarial, afetando a qualidade dos processos de 
ensino-aprendizagem.

44. A formação de docentes para educação básica não é prioridade para as 
universidades nem atrativo para os jovens os alunos que terminam o ensino médio, 
gerando um déficit acentuado de oferta de professores.

45. O Regímen de Colaboração de que trata o Artigo 211 da Constituição Federal 
até hoje nunca foi regulamentado claramente, gerando confusões, restrições e 
desequilíbrios na distribuição de competências e responsabilidades na gestão do 
Sistema de Ensino entre a União, os Estados e os Munícipio.
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46. Baixa capacidade da Rede Estadual de Ensino Fundamental no Ferraz para  
garantir  o  melhoramento  dos  indicadores  educacionais  de  aprovação, fluxo 
escolar, qualidade e educação integral.

47.  Baixa capacidade  da Rede  Estadual  de Ensino  Médio  no Ferraz  para garantir   
o   melhoramento   dos   indicadores   educacionais   de   cobertura, aprovação, 
fluxo escolar, qualidade e educação integral, assegurando a preparação básica do 
aluno para o trabalho e a cidadania, conforme ao  Artigo No. 35 da LDB.

48. Limitada eficiência e eficácia da Rede Estadual de Educação para atender 
a demanda  manifesta  e potencial  dos alunos com deficiência,  dificultando, 
especialmente, a continuidade e conclusão do ensino médio,  de acordo com os 
princípios da educação inclusiva.

49. Na Rede Estadual do Município, os programas de alfabetização e EJA são 
insuficientes e deficientes para melhorar os indicadores educacionais de cobertura, 
evasão, conclusão e qualidade nesta modalidade de educação, em especial no 
Ensino Médio.

50. Insuficiente capacidade instalada na rede de instituições de Educação Profissional 
em Ferraz para aproveitar as oportunidades da expansão económica do Município 
e da Região e atender a demanda manifesta nesta modalidade de ensino.

51. Rede de Educação Superior de Ferraz altamente subdimensionada e inadequada 
para satisfazer as necessidades atuais e futuras de formação de graduação, pós-
graduação e geração de conhecimento.

4.2.4 Desenho da Rede Explicativa do Problema

A partir das manifestações (VMP), causas e consequências identificadas 
anteriormente, a Equipe desenhou a Rede Explicativa do Problema “Baixo nível 
de qualidade e cobertura da Educação Básica do Município para promover o 
desenvolvimento  humano e sustentável de  sua população”, como é mostrada 
abaixo.

Como ator central selecionado e quem desde a sua perspectiva situacional é 
explicado o problema foi identificado o Prefeito Municipal de Ferraz de Vasconcelos.

2 Quadro Institucional 
2.3 Secretarias Municipais

2.3.4 Educação
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III. Definição dos eixos e objetivos estratégicos, as metas e os programas e ações 
do Plano Municipal de Educação da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

Do total de 51 causas identificadas, foram selecionadas 17 Causas Críticas.

Tabela 25 
A. Causas Críticas no Campo de Ação Própria:

CC DESCRIÇÃO DA CAUSA CRÍTICA

CC12
Baixa capacidade da Rede Estadual de  Ensino Fundamental no Ferraz para garantir 
o melhoramento dos indicadores educacionais de aprovação, fluxo escolar, qualidade 
e educação integral.

CC13

Baixa capacidade da Rede  Estadual de Ensino Médio no Ferraz  para
garantir o melhoramento dos indicadores educacionais de   cobertura, aprovação, 
fluxo escolar, qualidade e educação integral, assegurando a preparação básica do 
aluno para o trabalho e a cidadania, conforme ao Artigo No. 35 da LDB.

CC14

Limitada eficiência e eficácia da Rede Estadual de Educação para atender a deman-
da manifesta e potencial dos alunos com deficiência, dificultando, especialmente,  
a  continuidade  e  conclusão  do  ensino médio,  de acordo com os princípios da 
educação inclusiva.

CC15

Na Rede Estadual do Município, os programas de alfabetização e EJA são   insuficien-
tes   e   deficientes   para   melhorar   os   indicadores educacionais de cobertura, 
evasão, conclusão e qualidade nesta modalidade de educação, em especial no Ensino 
Médio.

CC16
Insuficiente capacidade instalada na rede de instituições de Educação Profissional 
em Ferraz para aproveitar as oportunidades da expansão económica do Município e 
da Região e atender a demanda manifesta nesta modalidade de ensino.

CC17
Rede de Educação Superior de Ferraz altamente subdimensionada e inadequada para 
satisfazer as necessidades atuais e futuras de formação de graduação, pós-gradua-
ção e geração de conhecimento.
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Tabela 26
B. Causas Críticas no Campo das Demandas:

CC DESCRIÇÃO DA CAUSA CRÍTICA

CC1
Baixa capacidade da Rede Pública de Educação Infantil do Município para garantir o 
acesso e permanência de forma universal e igualitária a todas as crianças na faixa 
de idade de 0 até 5 anos.

CC2
Baixa  capacidade  da  Rede   Pública  de  Ensino  Fundamental  do Município para 
garantir o melhoramento dos indicadores educacionais de aprovação, fluxo escolar, 
qualidade e educação integral.

CC3

A Rede Pública Municipal de Educação garante o atendimento da demanda manifesta 
de crianças e alunos com deficiência, porém ainda existem limitações para assegu-
rar a sua formação integral e o desenvolvimento de suas competências dentro dos 
princípios da educação inclusiva.

CC4
Capacidade   da   gestão   da   Prefeitura   na   Educação   Profissional altamente 
limitada para enfrentar os desafios presentes y futuros do desenvolvimento integral 
da cidade.

CC5
Serviços de Educação e Alfabetização de Jovens e Adultos insuficientes e com prá-
ticas pedagógicas inadequadas para facilitar o ingresso e motivar a permanência e 
conclusão do ciclo de formação por parte dos alunos.

CC6
Estratégia de formação continuada do quadro docente e gestores da Rede Publica 
Municipal desarticulada a um processo de modernização e adequação do modelo 
pedagógico e melhoramento da qualidade do ensino.

CC7 Inadequado sistema de valorização do Magistério Público Municipal de
Ferraz de Vasconcelos.

CC8
Insuficientes e inadequados projetos e programas educacionais para o melhoramen-
to da qualidade  dos   processos   de  ensino  da  Rede Municipal de Educação de 
Ferraz.

CC9 Inexistência de um sistema de planejamento estratégico que direcione, coordene e 
articule a gestão institucional da PMF.

CC10 Deficiente sistema de planejamento, programação e controle da gestão financeira da 
SME de Ferraz.

CC11 Deficiente   desenho   dos   sistemas   e   processos   organizativos   e administrati-
vos na SME.

DEFINIÇÃO E FORMULAÇÃO DOS EIXOS ESTRATÉGICOS

Conforme o processamento do problema “Baixo nível de qualidade e cobertura da 
Educação Básica do Município para promover o desenvolvimento humano e sus-
tentável de sua população”, e de acordo com as 17 Causas Críticas selecionadas 
na Rede Explicativa do Problema, foram definidos os onze (11) Eixos Estratégi-
cos, os quais se constituem nos âmbitos que fundamentarão a estruturação  das  
ações  estratégicas  do  Plano  Municipal  de  Educação  de Ferraz de Vasconce-
los.
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Tabela 27 - OS EIXOS ESTRATÉGICOS DO PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO CONFORME AS CAUSAS CRÍTICAS

EIXO 1. Educação Infantil

CC1 

Baixa capacidade da Rede Pública de Educação Infantil do Município
para garantir o acesso e permanência de forma universal e igualitária a todas as 
crianças na faixa de idade de 0 até 5 anos.

EIXO 2. Ensino Fundamental

CC2
Baixa capacidade  da  Rede   Pública  de  Ensino  Fundamental  do Município para 
garantir o melhoramento dos indicadores educacionais de aprovação, fluxo escolar, 
qualidade e educação integral.

CC12
Baixa capacidade da Rede Estadual de Ensino Fundamental no Ferraz para garantir o 
melhoramento dos indicadores educacionais de aprovação, fluxo escolar, qualidade e 
educação integral.

EIXO 3. Ensino Médio

CC13

Baixa capacidade da Rede Estadual de Ensino Médio no Ferraz para garantir o me-
lhoramento dos indicadores educacionais de   cobertura, aprovação, fluxo escolar, 
qualidade e educação integral, assegurando a preparação básica do aluno para o 
trabalho e a cidadania, conforme ao Artigo No. 35 da LDB.

EIXO 4. Educação Especial

CC3

A Rede Pública Municipal de Educação garante o atendimento da demanda manifesta 
de crianças e alunos com deficiência, porém ainda existem limitações para assegu-
rar a sua formação integral e o desenvolvimento de suas competências dentro dos 
princípios da educação inclusiva.

CC14

Limitada eficiência e eficácia da Rede Estadual de Educação para atender a deman-
da manifesta e potencial dos alunos com deficiência, dificultando, especialmente, a 
continuidade e conclusão do ensino médio, de acordo com os princípios da educação 
inclusiva.

EIXO 5. Educação Profissional

CC4
Capacidade   da   gestão   da   Prefeitura   na   Educação   Profissional altamente 
limitada para enfrentar os desafios presentes y futuros do desenvolvimento integral 
da cidade.

CC16

Insuficiente capacidade instalada na rede de instituições de Educação Profissional 
em Ferraz para aproveitar as oportunidades da expansão económica do Município e 
da Região e atender a demanda manifesta
nesta modalidade de ensino.

EIXO 6. Educação de Jovens e Adultos – EJA

CC5
Serviços de Educação e Alfabetização de Jovens e Adultos insuficientes e com prá-
ticas pedagógicas inadequadas para facilitar o ingresso e motivar a permanência e 
conclusão do ciclo de formação por parte dos alunos.

CC15

Na Rede Estadual do Município, os programas de alfabetização e EJA são   insuficien-
tes   e   deficientes   para   melhorar   os   indicadores educacionais de cobertura, 
evasão, conclusão e qualidade nesta modalidade de educação, em especial no Ensino 
Médio.
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EIXO 7. Ensino Superior

CC17
Rede de Educação Superior de Ferraz altamente subdimensionada e inadequada para 
satisfazer as necessidades atuais e futuras de formação de graduação, pós-gradua-
ção e geração de conhecimento.

EIXO 8. Formação Continuada e Valorização do Magistério Público

CC6
Estratégia de formação continuada do quadro docente e gestores da Rede Publica 
Municipal desarticulada a um processo de modernização e adequação do modelo 
pedagógico e melhoramento da qualidade do ensino.

CC7 Inadequado sistema de valorização do Magistério Público Municipal de
Ferraz de Vasconcelos.

EIXO 9. Gestão da Qualidade do Ensino Escolar

CC8 Insuficientes e inadequados projetos e programas educacionais para o melhoramen-
to da qualidade dos processos de ensino da Rede Municipal de Educação de Ferraz.

EIXO 10. Modernização Institucional e Organizativa do Sistema Educativo

CC9 Inexistência de um sistema de planejamento estratégico que direcione, coordene e 
articule a gestão institucional da PMF.

CC11 Deficiente desenho dos sistemas e processos organizativos e administrativos na 
SME.

EIXO 11. Fortalecimento Financeiro

CC10 Deficiente sistema de planejamento, programação e controle da gestão financeira da 
SME de Ferraz.

Estrutura atual de financiamento do sistema de educação 

de Ferraz de Vasconcelos

Segundo a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB/96), a organização atual do sistema de educação pública em Brasil 
encontrasse bem definida no que respeita as responsabilidades e competências 
financeiras entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  Além disso, 
o regime de financiamento e manutenção dos diferentes níveis e modalidades da 
educação e do ensino funciona em forma de colaboração entre os entes federados. 
Especificamente, no Art. 212 da Constituição Federal de 1988 é estabelecido o 
vinculo de um percentual de recursos específicos que cada ente tem que empenhar 

na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).
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A União, em grande parte através do Ministério da Educação, tem a responsabilidade 
de aplicar recursos na execução de programas e projetos próprios, além de poder 
transferir recursos para os sistemas de educação estaduais e municipais. Na 
composição de suas receitas, o Estado de São Paulo soma os recursos recebidos 
da União aos provenientes de suas fontes, os quais são utilizados na manutenção 
e expansão do seu sistema de educação. Por sua vez, na composição dos recursos 
destinados à manutenção e expansão de sua rede de ensino, o Município de Ferraz 
de Vasconcelos recebe recursos da União e do Estado de São Paulo através de 
convênios específicos. No entanto, a ação supletiva e redistributiva da União e do 
Estado estão condicionadas à plena capacidade de atendimento e aos esforços 
fiscais do Estado e do Município. Assim, a estrutura atual de financiamento do 
sistema de ensino em Ferraz está determinada por investimentos e transferências 
de recursos da União, do Estado de São Paulo, do Município de Ferraz e de convênios 
e parcerias com o setor privado da educação, especialmente do Sistema SENAI.

O financiamento da educação pública em Ferraz de Vasconcelos é composto 
pela seguinte estrutura:
a) Financiamento da União no Município
b) Estrutura de Financiamento da Rede Pública Estadual no Município
c) Estrutura de Financiamento da Rede Pública Municipal

Fontes básicas de financiamento do sistema de educação no município são 
compostas de: Fundeb; Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE; Salário-
Educação;
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Tabela 28 - CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEIs) MUNICIPAIS

1 Centro de Educação Infantil OIAEU Av. Getúlio Vargas, n º 273 – Centro
2 Construindo o Saber Rua Deputado Cunha Bueno, n º 171 - Jardim 

Deise
3 Construindo o Saber II Rua Lutécia, 451- Jd. Dayse
4 Construindo o Saber III Rua Benedita Leite Sebastião, 03- Tanquinho
5 Creche Pedro Paulino Profº Rua Lourenço Paganucci nº 471 - Vl. Rosa
6 Esperança de Sião Ent. Associação Rua Prudente de Morais, nº118 - Vila Correa
7 Laços Eternos Ent. Ass. Benficiente Rua Venezuela, nº 49 - Jd. Melilo
8 Mãe Pobre Ent. Comunitária da Rua Sebastião de Souza Lemos, nº 200 - Jd. 

Pérola
9 Pastorinhas Ent. N. S. Aparecida Rua Tiradentes, nº 313 - VL. Andeyara
10 Pastorinhas II Entidade Rua Dona Ema, n º 30 - Vl. Sto. Antônio
11 Sementinha Ent. Redenção Plena Rua Bruno Altafin, nº 155 - VL. Correa
12 Semear Rua Leonor Barroso de Carvalho, 124- Jd Júlio 

de Carvalho

Tabela 29 - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEIs)

1 Elias Andere Ver. EMEI Rua Jacira Teixeira Camargo, s/n - Vila Arbame
2 Mário Martinelli Ver. EMEI Rua Miguel Dib Jorge, nº 147 - Jd. Castelo
3 Pedro Paulo Paulino Rua Americo Trufelli, nº 300 - Pq. São Francisco
4 Roberto Andere Correa EMEI Rua Benedito Leite, n º 381 - VL. Correa

Tabela 30 - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL / CENTROS 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL(EMEIs/CEIs)

1 Adelino Gomes Marques Av. D.Pedro II, nº277 - centro
2 Maria da Glória Fernandes Leite EMEI Rua Santos Dumont, n º 1623 - Tanquinho

3 Maurice Bou Assi Rua Estrada do Bandeirante, nº 746 - Jd. 
Angelina
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Tabela 31
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEFs)
1 Abílio Secundino Leite EMEF Rua do Vereador, nº 99 - Jd. TV
2 Alfredo Froes Neto Dr. EMEF Rua Guarani, n º359 - VL. Stº Antonio
3 Ângelo Castelo Pref. EMEF Rua Miguel Dib Jorge, n º 579 - Jd. Castelo
4 Antonio Bernardino Correa EMEF Rua Jorge Tibiriça, nº 440 - Vila Correa
5 Halim Abissamra EMEF Rua Jacira Teixeira Camargo, s/n° - Vila Arbame
6 Helmuth H. H. L. Baxmann Pref. 

EMEF
Av. Imperial, n º 65 - Pq. São Francisco

7 Joracy Cruz Dr. EMEF Rua José Pereira, nº 60 - Jardim Freire
8 Luciano Poletti EMEF Rua Floriano Peixoto, nº 1276 - Jd. São Luiz
9 Maria Ines Gurgel EMEF Rua Prefeito Takumi Koike, 77 - Núcleo Itaim
10 Maria Margarida A. Figueiredo 

EMEF
Rua Nicola Gaglioti, nº 580 - VL. Margarida

11 Maurice Bou Assi EMEF Rua Estrada do Bandeirante, nº 746 - Jd.Ange-
lina

12 Myriam Penteado R. Alckimin EMEF Rua Rafael Anunciato, nº 255 - Jd. Castelo Bran-
co

13 Primorosa Jorge EMEF Rua Tapiras, n º 100 - Vl. Sto. Antônio
14 Ruy Coelho Prof. EMEF Rua Julio Mesquita, s/nº - Jd. San Giovanni
15 Sara Tineue EMEF Rua David Rogatis, nº 310 - Pq. Dourado

Tabela 32
ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL (EMEIFs)
1 Antonio Schiavinati EMEIF Rua Luiz Ramalho, nº 530 - VL. São Paulo
2 José Sebastião EMEIF Rua Estrada do Paiol Velho, s/nº - Cambiri
3 Manoel Gomes dos Santos EMEF Rua Gilia, nº 156 - Jd. Anchieta
4 Maria Andena Costa EMEIF Rua Pedro Leite, nº 284 - VL. Andeyara
5 Maria da G. Dias Horvath EMEIF Rua Carlos de Carvalho, nº 150 - Jd. São João
6 Nurimar Martins Hiar EMEIF Av. dos Multirantes, s/n º - Jd. Itajuíbe
7 Silvino Antunes de Souza EMEIF Rua Aimorés, n º 301 - VL. Stº Antonio
8 Sylvia da Silveira de Martini EMEIF Rua Stella Mazzuca, n º 415 - VL. Stª Margarida
9 Tom Jobim EMEIF Rua Roberto Cavazana, nº 14 - Pq. São Francisco

Tabela 33
UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1 SME-Secretaria Municipal de Edu-

cação
Rua Ruy Barbosa,295 Jd Romanópolis

2 Biblioteca do CIC Rua David Rogatis, 49 Fundos - Pq. Dourado
3 Biblioteca José Andere Rua Sud Menucci, 293 - Centro
4 CEDAE Rua Euclides da Cunha, 70 - Jardim San Geovane
5 EE Monteiro Lobato Rua Lourenço Paganucci, nº1133 - Jd. Perola
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Tabela 34 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)

1 APAE de Ferraz de Vasconcelos Rua das Margaridas, 232 - Vila Sta.Margarida

Tabela 35- ESCOLAS PARTICULARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL AUTOR-
IZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1 Escola  Algodão Doce Rua Clóvis Bevilacqua, n º 331 - Jardim Vista 
Alegre

2 Recreio Infantil Anjinho Travesso Rua Otávio Rodrigues Barbosa, 190 – Vila Roma-
nópolis

3 E.E.I. Mania de Criança Rua Uruguai, 2520 – Jardim Bela Vista
4 Recreio Infantil Tia Antônia Avenida Equador, 19 – Jardim Melilo
5 Paraíso Encantado Rua Epitácio Pessoa, 202 – Vila Corrêa
6 Hotelzinho Cegonha Rua 14 de Outubro, 06 – Sítio Paredão
7 E.E.I. Casinha da Vovó – BESP Rua Dom José Gaspar, 211 – Vila Andeyara
8 Gamaliel – A Arte do Saber Rua Rosa Teixeira Bueno, 283/287 – Pq. São 

Francisco

Tabela 36 - TOTAL DE UNIDADES ESCOLARES

Centros de Educação Infantil (CEIs) Municipais 13 unidades
Centros de Educação Infantil (CEIs) Conveniadas 12 unidades 
Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIFs) 04 unidades
Escolas  Municipais  de  Educação  Infantil  (EMEIs)/Centros  de  educação Infantil 
(CEIs)

03 unidades

Escolas Municipais de Educação Fundamental (EMEFs) 15 unidades
Escolas Municipais de Educação Infantil e Fundamental (EMEIFs) 09 unidades
Unidades Vinculadas à Secretaria Municipal de Educação 05 unidades
Associação de Pais e Mestres dos Excepcionais (APAE) 01 unidade
Escolas Particulares de Educação Infantil Autorizadas pela SME 08 unidades
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Tabela 37 - Rede Escolar – Data-Base: Fevereiro/2015

           TOTAL DE ALUNOS

ENSINO FUNDAMENTAL

1º  Ano 2367
2º  Ano 2283
3º  Ano 2555
4º  Ano 2412
5º  Ano 2111
6º  Ano 540
7º  Ano 499
8º  Ano 453
Total 13220

EDUCAÇÃO INFANTIL 
PRÉ ESCOLA
EMEIS

PRÉ I 1721

PRÉ II 1909
Total 3634

EDUCAÇÃO INFANTIL
CRECHE

Berçário 1015

Inf. I 1076
Inf. II 1188
Total 3279

EDUCAÇÃO ESPECIAL Total 94

EJA

ENSINO FUNDAMENTAL 
SUPLENCIA - CICLO II

1 º e  5º 125

6º 101
7º 155
8º 116
9º 240
Total 797
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Tabela 38 - EIXOS ESTRATÉGICOS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

EIXOS
EIXO 1 EDUCAÇÃO INFANTIL
EIXO 2 ENSINO FUNDAMENTAL
EIXO 3 ENSINO MÉDIO
EIXO 4 EDUCAÇÃO ESPECIAL
EIXO 5 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
EIXO 6 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
EIXO 7 ENSINO SUPERIOR
EIXO 8 FORMAÇÃO CONTINUADA  E  VALORIZAÇÃO  DO  MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
EIXO 9 GESTÃO DA QUALIDADE DO ENSINO ESCOLAR

EIXO 10 MODERNIZAÇÃO     INSTITUCIONAL     E     ORGANIZATIVA     DO SISTEMA EDUCA-
TIVO

EIXO 11 FORTALECIMENTO FINANCEIRO

Cada Eixo Estratégico corresponde a uma Causa Crítica do Problema de Educação 

do Município, como é demostrado no seguinte quadro.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Adelino Gomes Marques

Abilio Secundino Leite EMEF

Alfredo Froes Neto EMEF

Angelo Castelo Prefeito EMEF

Antonio Bernardino Correa EMEF

Antonio Schiavinati EMEIF

APAE

Inês Gurgel Camilo

Primorosa Jorge

Elias Andere EMEI

Hallim Abissamra EMEF

Helmuth H. Hans L. Baxmann Pref. EMEF

Joracy cruz Dr. EMEF

Jose Sebastião EMEIF

Luciano Poletti EMEF

Manoel Gomes dos Santos EMEF

Maria Andena Costa EMEIF

Maria da G. D. Horvath EMEIF

Maria da Gloria Fernandes Leite

Maria Margarida Profª EMEF

Mario Matinelli Ver. EMEI

Monteiro Lobato EMEE

Maurice Bou Assi EMEIF

Myriam Alckimin EMEIF

Nurimar Martins Hiar Profª EMEF

Pedro Paulo Paulino

Roberto Andere Correa EMEI

Ruy Coelho Prof. EMEF

Sara Tineue EMEF

Silvino Antunes de Souza EMEI

Sylvia da Silveira de Matini EMEI

Tom Jobim EMEI

0
697
502
817

1054
383

-
711
701

-
838
939
619
379
793
56

392
169

-
358

-
-

447
832
559

-
-

641
651
121
135
426

13220

52
-
-
-
-

220
-
-
-

345
-
-
-

121
-

132
0

175
316

0
340

-
240

-
123
315
310
132

-
415
275
84

3595

-
-
-
-
-
-

26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

94

-
-
-
-
-
-
-

177
-
-

177
158

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

138
-
-
-

147
-
-
0
-

797

52
697
502
817

1054
603
26

888
701
345

1015
1097
619
500
793
188
392
344
316
358
340
68

687
970
682
315
310
920
651
536
410
510

total geral 
17706

Fundamental    Pré-escola     Especial        Eja      Total por escola

Tabela 39
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SECRETARIA DA HABITAÇÃO

CONSULTORIA TÉCNICA
JURÍDICA DE ASSUNTOS

HABITACIONAIS

COORDENADORIA
DE HABITAÇÃO

GERÊNCIA DE
PROG. HABITACIONAIS

GERÊNCIA DE 
REGULAR. FUNDIÁRIA
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2.3.6 Cultura

Objetivos da Secretaria de Cultura

a) Ampliar constantemente a realização de atividades culturais, sempre buscando 
atingir novas localidades e abranger um maior número de manifestações culturais 
possíveis. 
b) Estabelecer parcerias com governos federal, estadual, empresas e entidades 
diversas. Principalmente com grupos artísticos.
c) Descentralizar a realização de atividades culturais, levando as para os bairros e 
atendendo também a toda população carente.
d) Construir uma agenda cultural dinâmica e abrangente, visando tornar a cultura 
um tema do cotidiano ferrazense e ampliar o número de espaços destinados a 
manifestações culturais do município.

SECRETARIA CULTURA E TURISMO

COORDENADORA
TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS

E EVENTOS CULTURAIS

COORDENADORIA
DO CENTRO
CULTURAL

GERÊNCIA DE
OFICINAS DE ARTE

GERÊNCIA DE 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO

GERÊNCIA DE
EVENTOS

COORDENADORIA
DE PROJ. E PROG.

CULTURAIS

COORDENADORIA
DE APOIO

ADMINISTRATIVO
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Eventos:

 - Cultura em Ação, realizado em nove bairros da cidade no ano de 2014. O evento 
combina atrações artísticas e serviços aos quais a população mais carente tem 
difícil acesso, como exames médicos, odontológicos, segunda via de documentos, 
entre outros. A estimativa de atendimento nesse evento é de 300 a 500 pessoas 
por evento.

- Eventos teatrais, nas escolas municipais, ginásios, ao ar livre e em salão de festa, 
público estimado de 3500 pessoas.

- Ferraz Folia, baile carnavalesco realizado no Parque Municipal Nosso Recanto, 
resultando num público estimado de 1000 pessoas por dia.

- Olimpíada Cultural, competição musical para alunos da rede municipal, estadual 
e particular de ensino. O evento reuniu 800 alunos.

- No Parque Municipal Nosso Recanto foi realizado o ¨Festival de Curtas¨, onde foi 
apresentado aos alunos da rede municipal de ensino o filme ¨Tempos Modernos¨, 
com Charlie Chaplin. Evento com 05 dias de apresentações totalizando 1000 
crianças atendidas.

- Centro de Arte e Cultura, polo inaugurado em agosto de 2014. O espaço conta 
com 1200 alunos de 4 a 17 anos, e mais 540 de 18 a 65 anos, que praticam 
ginástica, teatro, street dance, jazz, ballet, dança de salão e jump. 
- Centro de Convenções, realização atividades diversas, bem como aulas de 
ginasticas, e apresentações musicais, teatrais, de dança entre outros.

A Secretaria de Cultura desenvolve com a Secretaria de Educação, um projeto de 
musicoterapia que atende crianças com deficiência na escola Monteiro Lobado, 
localizada dentro de Parque Nosso Recanto. A Secretaria também mantem parceria 
com a APAE, desenvolvendo curso de musicoterapia, aulas de violão e canto com 
acompanhamento psicológico voltado a essa atividade.
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2.3.7 Juventude, esporte e lazer

SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

COORDENADORA
TÉCNICA DE

ESPORTES E LAZER

COORDENADORA 
TÉC. DE EQUIP.
ESPORTIVOS

GERÊNCIA DE
PROGRAMAS
ESPORTIVOS

GEREÊNCIA
DE FORMAÇÃO

ESPORTIVA

GERÊNCIA DE
JUVENTUDE 

E LAZER

SERVIÇO DE 
RECREAÇÃO E LAZER
DO PARQUE RECANTO

GERÊNCIA DE
ADM. DO COMPLEXO

ESPORTIVO

SERVIÇO DE
ADM. DO GINÁSIO

SERVIÇO DE
ADM. DO ESTÁDIO
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1. Planos e programas em desenvolvimento:
a) Esporte Iniciação e Educacional (Desporto e Lazer);
b) Revitalização de Praças Esportivas e Parque Municipal (Desporto e Lazer);
c) Inclusão Social pelo Esporte (Desporto e Lazer)

2. Projetos:
Melhor Idade;
Ginástica Comunitária;
Caminhar no Parque;
Escolinhas Esportivas;
Jogos Regionais;
Jogos Abertos do Interior;
Jogos Abertos da Juventude;
Olimpíada Estudantil Municipal;
Corridas de Rua;
Campeonatos Municipais (Bocha, Futebol e Futsal);
Jori;
Academias ao Ar Livre.

3 - Ações em Curso:
a) Aulas Práticas de: Futebol, Futsal, Basquetebol, Voleibol, Ginástica Rítmica 
Infantil, Jiu-Jitsu, Tênis de Mesa e Xadrez;
b) Treinamentos das Equipes de Competições: Basquetebol, Futebol, Futsal, Han-
debol, Voleibol, Voleibol Adaptado, Bocha, Natação, Karatê, Tae-kwon-do, Ciclis-
mo, Atletismo, Malha, Tênis de Mesa e Xadrez;
c) Atividades Comunitárias para Adultos: Ginástica Localizada, Crossfit, Caminha-
da e Avaliação Física;
d) Revitalização de Quadras Poliesportivas e Campos dos Bairros: Pintura, De-
marcações, Recuperação de Traves, Tabelas e Plantio de Árvores.
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4 - Estrutura – Unidades de atendimento por tipo e porte, localização:
a) Ginásio Poliesportivo Municipal “Marcílio Guerra”
R.: Jácomo Zanchetta, 77 – Sitio Paredão – F. Vasconcelos
Capacidade de Público Estimada: 800 pessoas
b) Ginásio Poliesportivo Municipal “Prof. Adão Dias dos Santos”
Estrada do Bandeirante, 150 – Jd. Rosana – F. Vasconcelos
Capacidade de Público Estimada: 1.200 pessoas
c) Ginásio Poliesportivo Municipal “Paulo José da Cruz”
R: Maria José Alves, s/nº - Jd. Julio de Carvalho – F. Vasconcelos
Capacidade de Público Estimada: 1.000 pessoas
d) Campo de Futebol Municipal “Clemente Belarmino”
R: Presidente Castelo Branco, 25 – Vila Sofia – F. Vasconcelos
Capacidade de Público Estimada: 2.000 pessoas
e) Quadra Poliesportiva “Vila da Margarida”
R: Manoel de Abreu, s/nº - Vila Santa Margarida – F. Vasconcelos
Capacidade de Público Estimada: 200 pessoas
f) Parque Municipal “Nosso Recanto”
Av.: Lourenço Paganucci, 133 – Jd. Pérola – F. Vasconcelos

5 – Vagas por Idade/modalidade:
a) 06 a 17 anos = 3.500 vagas
Modalidades: Basquetebol, Futebol, Futsal, Ginástica Rítmica, Jiu-Jitsu, Tênis de 
Mesa, Voleibol e Xadrez;
b)18 a 25 anos = 2.500 vagas
Modalidades: Basquetebol, Bocha, Futebol, Futsal, Handebol, Jiu-Jitsu, Tênis de 
Mesa, Tae-kwon-do, Voleibol e Xadrez;
c) 26 anos acima = 1.500 pessoas
Modalidades: Basquetebol, Bocha, Futebol, Futsal, Handebol, Jiu-Jitsu, Voleibol, 
Voleibol Adaptado, Ginástica Localizada, Caminhada, Atividade Física Monitorada, 
Tae-kwon-do e Crossfit.

6 – Número de atendimentos, por idade e especialidade:
06 a 75 = 25.000 pessoas/ano
Atividades: Jogos Regionais, Jogos Abertos da Juventude, Jogos Abertos do Interior, 
Olimpíada Estudantil e Campeonatos Municipais de Futebol e Futsal, Corridas de 
Rua, Caminhadas no Parque, Ginástica Comunitária e Escolinha Esportiva.
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7 – Déficit de vagas;
O Déficit de vagas está nas Modalidades procuradas e a Secretaria Municipal de 
Juventude, Esporte e Lazer não tem condições de oferecer, tais como:
a) Natação (Necessidade de Piscina Pública),
b) Ginástica Artística (Necessidade de Aquisição de Aparelhos e implantação de 
Espaço Adequado),
c) Atletismo (Necessidade de implantação de Pista),
d) Boxe (Necessidade de Aquisição de Aparelhos e implantação de Espaço).

8 - Outros:
a) Manutenção da infraestrutura existente;
b) Contratação de Profissionais de Educação Física para o desenvolvimento de 
trabalhos com os Munícipes;
c) Efetivação do Conselho Municipal de Desporto, visando uma melhor 
representatividade em competições oficiais do Estado.

9 - Importante:
O Município de Ferraz de Vasconcelos possui 29 Equipamentos Esportivos, que 
devidamente estruturados podem triplicar o atendimento municipal, sendo:
a) 06 Campos Municipais
b) 02 Pistas de Skate
c) 21 Quadras Comunitárias, destas 04 cobertas.

10 - Número de profissionais e qualificação:
A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, conta com a seguinte equipe 
de profissionais:
a) Professor de Educação Física Efetivo: 01
b) Professor de Educação Física em Parceria com a Educação: 05
c) Estagiários de Educação Física: 05
d) Professor de Educação Física em Regime de Contrato: 04
e) Monitores Esportivos em Regime de Contrato: 07
f) Coordenação, Administrativo, Porteiros, Serviços de Limpeza e Apoio: 40
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2.3.8 Segurança Pública

Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Criada através do art. 144.§ 8º CF, que dispõe que “Os Municípios poderão constituir 

guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, 

conforme dispuser a lei.”, regulamentado-as em âmbito Nacional através da LEI 

FEDERAL nº 13.022/2014, que estabeleceu uma identidade das instituições no 

campo da Segurança Pública, definindo sua forma de atuação nos Municípios.

Consolidou-se em Ferraz de Vasconcelos através das Leis: 
1- Lei Orgânica do Município de Ferraz de Vasconcelos, Artigo 185 que dispõe 
que, O Município poderá instituir uma Guarda Municipal destinada a proteção 
de seus bens, serviços e instalações obedecidos os preceitos da lei federal.
2- Lei 1649/1988 que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos, e dá outras providências.
3- Lei 1736/89 que declara de utilidade pública a Guarda Municipal, no 
município de Ferraz de Vasconcelos.

        Definindo sua forma de atuação através das Leis Municipais “vigentes”:
4-Lei Complementar 267/2012 que dispõe sobre a organização do quadro 
da Guarda Civil Municipal, da Prefeitura de Ferraz De Vasconcelos e institui o 
plano de carreira e dá outras providências “atribuições”. 
5- Lei Complementar 287/2014 que da nova redação ao inciso X, anexo VII 

da lei complementar n° 267/2014. 

A Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos, Lotada na Secretaria Municipal 

de Segurança, atua efetivamente:

No CONSEG (“Comandante” na Vice Presidência e “Sub Comandante” Membro 

Permanente), na segurança preventiva dos cidadãos, na proteção dos bens, 

serviços e instalações, ronda escolar (LC 267/12), fiscalização ambiental (Lei 

244/10, LC 267/12), fiscalização de posturas (LC 267/12, portaria 25641/14), 

Canil (Lei 2807/07, decreto 5237/07), Corpo de Bombeiros “Bombeiros Municipais” 

(LC 267/12, LC 287/14), Fiscalização de Transito (Lei 2250/98), apoio permanente 

as outras secretárias/órgãos e todas as atribuições que lhe foram conferidas 

através da Lei Federal 13022/14. Todas as ações são controladas e fiscalizadas por 

Ouvidoria própria (Lei 201/08) e Corregedoria própria (Lei 181/07). 
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Foi armada através de convênio do Município, junto ao Ministério da Justiça, 

através do Departamento de Polícia Federal (SINARM), cumprindo todas exigências 

dispostas na lei 10826/03 (Estatuto do Desarmamento).

As atividades da Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos, em sua maioria, 

carecem de aprimoramento e investimentos para que u serviço de segurança 

efetivo seja prestado aos cidadãos.

A carência de recursos humanos torna fator de entrave para consolidação do 

projeto em questão. O efetivo de 95 membros tem sofrido um déficit gradativo, 21 

servidores direcionados para o Corpo de Bombeiros, 4 sob licença sem remuneração, 

em uma média mensal 4 afastados por motivo de doença, além das abstenções. 

Existem ainda alguns servidores que recentemente migraram para outra ocupação 

e outros que se encontram em vias de migração também para outra ocupação em 

outra prefeitura, estado, etc. 

Portanto, o serviço de policiamento preventivo e demais atribuições mencionadas 

acima, é prestado com um número aproximado de apenas 61 servidores por mês 

e aproximadamente 13 por dia em regime de escala 12x36h. Embora a quantidade 

de servidores tenha diminuído toda a demanda que compete a GCMFV continua 

sendo atendida, evidentemente com grande dificuldade, conforme gráficos anexos 

dos resultados de 2014. 

Conclui-se então que para os trabalhos de segurança sejam eficazes em Ferraz 

de Vasconcelos, se mostra imprescindível a necessidade de contratação de novos 

servidores efetivos. O número de 130 novos Guardas Civis Municipais abarcaria as 

expectativas. 

Concomitantemente um concurso para investidura no cargo público Guarda Civil 

Municipal exigiria além da contratação de uma empresa organizadora e outra para 

aplicação do curso de formação algumas adequações e aquisições de materiais e 

de equipamentos tais como:

Alojamento, armários, uniformes, armamento (letal e não letal), munição (letal e 

não letal) e viaturas
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Projetos:
1 - Policiamento orientado para o problema (Integrada com a Policia 
Militar e Policia Civil): 
• Emprego de bases móveis com apoio de 02 motocicletas, estacionadas nos 
pontos e horários de maior vulnerabilidade e demais atribuições afins. 
• Veículos a serem utilizados: 04 bases móveis e oito motocicletas;
• Efetivo empregado: 16 Guardas Civis Municipais, 04 por equipe cumprindo 
horários intermediários.

2 - Ampliação Guarda Civil Municipal Ambiental (integrada com a 
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente): 
• Emprego de viaturas com rondas permanentes nas áreas de invasão, de 
degradação ambiental e demais atribuições afins.
• Veículos a serem utilizados: 06 Viaturas caminhonetas 4X4;
• Efetivo empregado: 25 Guardas Civis Municipais escala de plantão 12x36.

3 - Criação Ronda Escolar (Integrada com a Secretaria Municipal de 
Educação): 
• Emprego de viaturas direcionadas ao policiamento preventivo nas Unidades 
Escolares e demais atribuições afins.
• Veículos a serem utilizados: 04 viaturas comuns, duas equipes no turno da 
manhã/tarde e duas equipes no turno da tarde/noite;
• Efetivo empregado: 08 Guardas Civis Municipais, horário intermediário.

4 – Criação da Ronda Comercial (Integrada com a Secretaria Municipal 
de Indústria e Comercio): 
• Emprego de efetivo a pé e viaturas na área comercial e industrial e demais 
atribuições afins.
• Veículos a serem utilizados: 04 viaturas comuns;
• Efetivo empregado: 16 GCMs, 08 para compor as viaturas e 08 para compor o 
patrulhamento a pé, no horário comercial/industrial.

5 – Criação da ROMU “Ronda Operacional Municipal” (Integrada com a 
Policia Militar e Policia Civil): 
• Emprego de viaturas com rondas permanentes nas áreas de divisa da Cidade, 
com maior vulnerabilidade e índice de criminalidade, com treinamento para 
pronto emprego no controle de distúrbio civil CDC e demais atribuições afins.
• Veículos a serem utilizados: 04 Viaturas grandes (para acomodação dos 
equipamentos);
• Efetivo empregado: 25 Guardas Civis Municipais escala de plantão 12x36, 02 
equipes com três componentes por plantão.
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6 – Projeto Educacional Escolar 
(Integrada com a Secretaria Municipal de Educação): 
• Emprego de educadores já pertencentes ao quadro da Guarda Civil Municipal, 
para ministrar palestras de segurança e prevenção (drogas e outros) dentro do 
âmbito escolar e demais atribuições afins.
• Veículos a serem utilizados: 04 viaturas comuns, duas equipes no turno da 
manhã/tarde e duas equipes no turno da tarde/noite;
• Efetivo empregado: 08 Guardas Civis Municipais, horário intermediário.

7 – Ampliação no Atendimento do Corpo de Bombeiros “Bombeiros 
Municipais” (Integrado com o Corpo de Bombeiros da Policia Militar SP): 
• Aumento do efetivo dos Bombeiros Municipais, ampliando a possibilidade de 
atendimento aos munícipes, com emprego de mais viaturas, formação ESB e 
equipamentos como a de auto salvamento, cedidos pelo governo do Estado de 
São Paulo.
- Efetivo empregado: 15 Guardas Civis Municipais no regime escala 24x48.
- Total Geral de veículos: 26 Automotores e 08 Ciclomotores
- Total Geral de Guardas Municipais: 113 “Especificamente treinados e 
direcionados aos projetos”.
- O custo dos projetos pode ser compartilhado com as demais secretarias 
envolvidas

8 - Síntese das atividades de 2014
• 477 BOLETINS DE ATENDIMENTO (dano ao patrimônio, desinteligência, etc);
• 49 BOLETINS DE OCORRÊNCIA (furtos, roubos, crimes ambientais e outros);
• 10 FLAGRANTES (furtos, roubos, etc);
• 476 ATENDIMENTOS EM BAIRROS (auxílio a pessoa, apoio a outro órgão, etc);
• 420 APOIO (FISCALIZAÇÕES) TRÂNSITO;
• 65 VEÍCULOS APREENDIDOS (abandonados em via pública);
• 56 AVERIGUAÇÕES DE ATITUDES SUSPEITAS;
• 111 BOLETINS DE ATENDIMENTOS EM UNIDADES MUNICIPAIS;
• 430 ATENDIMENTOS A DENÚNCIA DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO;
• 6.427 RONDAS PREVENTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES;
• 2.623 RONDAS PREVENTIVAS EM UNIDADES DE SAÚDE;
• 10.492 RONDAS PREVENTIVAS EM BAIRROS E OUTROS LOCAIS DE RISCO.
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A Secretaria de Obras do município de Ferraz de Vasconcelos tem como missão 
fiscalizar, gerenciar e organizar a ocupação do solo e o crescimento urbanístico. 
Usa como instrumento de Gestão as legislações pertinentes ao uso e ocupação do 
solo, bem como o Plano Diretor e Código de Obras, promovendo desta maneira o 
ordenamento físico e territorial.

Principais responsabilidades gerais:

- Aprovação de projetos residenciais, comerciais e industriais;
- Parcelamento e uso do solo;
- Elaborar Projetos de Arquitetura, visando o atendimento de Solicitações das 
Secretarias Municipais;
- Conferência de área construída para fins de adequação dos valores a serem 
recolhidos aos cofres públicos;
- Emitir alvará de construção, habite-se, alinhamento de muro, alvará de demolição, 
alvará de terraplanagem, alvará de tapume, alvará de reforma, certificado de 
número oficial, certificado de vistoria, atestado de capacidade técnica, termo de 
início e entrega de obras;

Ordem de Atividades desenvolvidas pela Secretaria de Planejamento:

Secretaria	  de	  Obras	  

Atendimento	  ao	  
Público	  

Cer$dão	  de	  Diretrizes	  

Cer$ficado	  de	  Numeração	  

Cer$ficado	  de	  Vistoria	  

Licença	  de	  Funcionamento	  –	  
Via	  Rápida	  

Aprovação	  de	  Projetos	  	  
(	  Conservação,	  Desdobro,	  
Construção,	  Unificação)	  

Liberação	  de	  Habite-‐se	  

Alvarás	  -‐	  Alinhamento	  de	  Muro,	  
Demolição,	  Terraplanagem,	  

Tapume	  e	  Reforma	  

Departamento	  de	  
Projeto	  

Elaboração	  de	  
Projeto	  de	  
Arquitetura.	  

	  

Elaboração	  de	  
Planilha	  de	  
Custo	  

Vistoria	  
técnica	  
conforme	  
demanda	  

requisitada	  por	  
contribuintes,	  	  

Fiscalização	  de	  Obra	  

No$fica,	  multa,	  embarga	  
obras	  irregulares	  

Vistoria	  em	  processos	  de	  
habite-‐se	  e	  aprovações	  de	  

projetos	  

Vistorias	  conforme	  demandas	  
requisitadas	  pelos	  
contribuintes	  
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Atendimento ao Público
• Medidas e confrontações: Geralmente para regularização junto ao Cartório de 
Imóveis, Exemplo : área destinada ao Shopping;
• Lançamento predial: Geralmente para comprovar a época da Construção  junto 
a Receita Federal, para a isenção de INSS.
• Denominação de Via Pública: Geralmente para atualização junto ao Cartório de 
Imóveis.
• Uso e ocupação de solo: Demonstra o interesse de investimentos no município 
por parte dos Empresários nas áreas industriais e residenciais. 

Departamento de Projeto
Os projeto são solicitados pelo próprio departamento e os outros secretarias. 
Relação dos projetos:
• 5 Projetos de Implantação de Academia da Terceira Idade – ATI;
• 16 Projetos de Atualização das Plantas dos Imóveis desapropriados e Reciclagem 
de Todos Os decretos de desapropriação para Verificação de possíveis erros. Polo 
Industrial I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, E X;
• 35 Projetos de Desdobro para Abertura de Matrícula de Diversas Áreas Municipais; 
(Upa’s, Creches, Escolas, Fatec, Etec e etc);
• 25 Projetos Abertura de Matrícula de Diversas Áreas Municipais, que não tem 
Registro em Cartório de Poá/SP ; (Upa’s, Creches, Escolas, Fatec, Etec e etc);
• 125 Projetos de pavimentação, urbanização, iluminação; (Viela, Praças, Reforma 
do Velório Municipal e etc;
45 Projeto de Implantação  e Arquitetura, Elétrico, Drenagem, Águas Pluviais: 
Conservatório Musical, Escola de Dança, Concha Acústica, Despoluição do Rio 
Tietê, Cooperhab e Diversas Áreas Municipais
251 Projetos Realizados

• UPA SÃO JOÃO - Projeto e desdobro para implantação. Local: R. Tito Temporim 
• CENTRO DIA DO IDOSO · Matricula da Área · Planilha · Organograma · Projeto 
• PARQUE BANDEIRANTES:projeto de paisagismo 
• RESTAURANTE CASTELO: estudo para restauro do castelo 
• PAÇO MUNICIPAL  projeto ampliação
• CÂMARA MUNICIPAL   planilha elétrica
• ÁREA DO VELÓRIO: Planta de croqui para área na Av. Dom Pedro II, nº 3146

2 Quadro Institucional 
2.3 Secretarias Municipais

2.3.9 Obras
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2.3.10 Serviços Urbanos

Atribuições: 

Limpeza e conservação de passeios, guias e sarjetas, manutenção de via pública, 

reparos com massa asfáltica, retirada em domicilio de pequenos volumes de 

entulhos, conservação de praças e próprios municipais.

Administração e conservação dos cemitérios municipais e velório.

ESTRUTURA E ATENDIMENTO

• Pátio Municipal – Rua Vanir Hungria, 40 Vila Maria Rosa

150 funcionários

3 retro escavadeiras

1 carregadeira

7 caminhões

• Limpeza Pública – Varrição – Rua Getúlio Vargas, Centro

36 funcionários

• Velório Municipal – Cemitério Parque do Cambiri – Av. Dom Pedro II, 3146

23 funcionários

• Cemitério da Saudade – Rua da saudade, 475 – Jd. Bela Vista

04 funcionários
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Balcão de emprego

A Secretaria obtém as vagas das empresas que necessitam de mão de obra e 

disponibiliza a informação para a população interessada. De acordo com o perfil 

do candidato e da solicitação, se o candidato desempregado estiver dentro do 

perfil exigido pelo empregador, será encaminhado para uma entrevista na referida 

empresa que abriu a vaga.
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Grafico 22 - Empregos
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Time de emprego
Tem por objetivo a preparação, a orientação para o trabalho e a reorientação 
de carreira, considerando suas habilidades, conhecimentos e necessidades dos         
interessados.
Ano 2013: 10 Times = 300 pessoas capacitadas
Ano 2014: 10 Times = 300 pessoas capacitadas 

Programa Via Rápido Empresas
Otimização e modernização da gestão;
Incentivo à formalidade;
Racionalização dos recursos públicos;
Aumento da eficiência da fiscalização;
Aumento da arrecadação e atualização de cadastro;
Acesso aos dados reais da empresa, bem como atualizado;
Antecipa as medidas para a REDESIM NACIONAL.

Via Rápida Emprego
O Via Rápida Emprego é um programa do Governo do Estado de São Paulo, que 
oferece cursos básicos de qualificação profissional de acordo com as demandas 
regionais. O objetivo é capacitar gratuitamente a população que está em bus-
ca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou que deseja ter seu próprio 
negócio.
Bolsa Auxilio de R$ 460,00.

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COORDENADORA
TÉCNICA DE

IND. COM. E PREST.
DE SERVIÇO

COORDENADORIA
DE DESENVOLVIMENTO

ECONÕMICO

COORDENADORIA
DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA
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Tabela 40

ANO QTD DE TURMAS QTD DE PESSOAS VALOR TOTAL DE 
BENEFÍCIOS

2013 4 120 R$ 165.600,00
2014 8 240 R$ 331.200,00

Tabela 41 - Programas Federais e Estaduais

Programas Valor em R$ Nº de alunos
Via Rápida Emprego R$ 496.800,00 360
Pronatec Profissionalizante R$163.200,00 510
Programa de Qualificação estadual R$ 38.400,00 60
Total R$ 698.400,00 930

Ações realizadas no ano de 2014
• Mutirão do emprego 
• Feira do emprego
• Ação social nas escolas
• Feira dos profissões
• Unidade móvel do via rápida emprego
• Capacitação dos funcionários da frente de trabalho
• Sebrae Móvel
• Processo seletivo para os Super Mercados Seta atacadista e Shibata.
• Orientação profissional para os alunos do EJA

Ações para o ano de 2015
• Readaptar novo espaço físico 
• Priorizar ações de empregabilidade
• Incentivar a qualificação profissional por meio de programas do governo   

estadual e federal.
• Oferecer linhas de crédito para todos os seguimentos de indústria e comércio.
• Desenvolver capacitação para empreendedores da cidade por intermédio do 

Sebrae.
• Campanha para a formalização de micro empreendedores da cidade.
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Tabela 42 - RELAÇÃO DE EMPRESAS

 EMPRESA   CNPJ   ENDEREÇO

1  ACIMAR IND. E COM. 

 DE METAIS LTDA ME  01589403000180  R.HIDELBRANDO DA SILVEIRA, 61

2 Aciva Produtos Siderúrgicos Ltda 04.768.721/0001-05 R. Joao Canzi, 1.045

3 Agraplast - Ind. e Com. Ltda EPP 67.768.457.0001/11 R. Itaprata,  330

4 Agrozinco Ind. e Com. LTDA  04304448000150  Rua Masato Sakai, 506

5 Alegrete Indústria Metalúrgica 

 e de Plásticos LTDA   51748762000101  R. São João, 390

6 Algemax Indústria e Comércio 

 de Metais Sanitários LTDA ME  03238267000100  R. João Canzi, 450

7 ALTEX SAO JOSE COMERCIO 

 DE ALUMINIO LTDA - E.P.P. 07239612000180  R. INDUSTRIAS, 734

8 ALUESTE INDUSTRIA E COM 

 DE ALUMINIO LTDA - E.P.P. 07673743000171  R. DAS INDUSTRIAS, 220

9 Aluferraz Reciclagens 

 em Alumínio Ltda   58424441000109  Estrada João Gaspar Delgado, 389

10 Alumínio Nacional      R. João Canzi, 625

11 Alumínio Soberano LTDA  55018667000103  R. das Industrias, 326

12 Antonio Marcos Bispo Tupan ME  73044372000193  Av. Pres.Tancredo Almeida Neves, 1743

13 Apolo Ind. e Com. Auto Peças Ltda  66.920.711/0001-92 R. Elias Sleiman El Khouri Michael  nº75

14 Arco Iris Grafica e Editora LTDA  04138465000164  R. São João, 360

15 Arterinox  Telas Metalicas  ?   R. Masato Sakai,951

16 Asseiotex Indústria e Comércio 

 de Produtos de Limpeza LTDA  05937742000161  R. Prefeito Takume Koike, 300

17 Assielio Cabral Confecções ME 07914969000117  AV. GOV. JANIO QUADROS, 1043

18 Asthi Ind. e Com. de 

 Mangueiras Ltda   02.793.596/0001-50 R. Prefeito Takume Koike nº162

19 BOGNAR IND E COM EXPORTACAO 

 E IMP MAT CONSTR LTDA  05061744000130  Estrada Stella Mazzuca, 41 Galpão 1

20 Bognar Ind. e Com. Exp. Ltda 05061744000130  Estrada Stella Mazzucca, 41 Galpão 1

21 Brinquedos Bandeirantes S/A 61068557000159  Estrada do Bandeirante 1401

22 CALLIENTE & CALLIENTE COM 

 IND ARTEF CIMENTO LTDA M 66733601000111  R. DAS INDUSTRIAS, S/N

23 Carisma Indústria e Comércio 

 de Brinquedos LTDA ME   03401647000113  R. São João, 500

24 CGF Industrial LTDA   60789393000196  R Prefeito Takume Koike, 245

25 Compor - Glass Ind. e Com. Ltda  48.256.770/0001-26 R. Antonio Ruvolo  nº 788

26 COOFESTE COOPERATIVA DOS 

 FABRICANTES DE EQUIPAMENT 05256861000159  R. PRES. CASTELO BRANCO, 300
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RELAÇÃO DE EMPRESAS

 EMPRESA   CNPJ   ENDEREÇO 

27 Cooperativa dos Trabalhadores

 Profissionais de Art   04522700000105  RUA SEBASTIAO LEITE, 75 113

28 Cooperativa Ind. e Com.

 de equipamentos   07702577000194  R. PRES. CASTELO BRANCO, 300

29 Cordeiro Cabos e Eletricos S.A 71796478000118  Rua IIjima  n º 1036

30 CREM LTDA   04084587000115  AV. BENEDITO SECUNDINO LEITE, 446

31 CRISTAIS VENETO LTDA  04976877000173  RUA ADOLFO LAGUNA, 147

32 Cristal Ind. e Com. de 

 Aramados Ltda   63950554000170  Av. Pres Tancredo Almeida Neves, 1420

33 Cristaleria Imperial LTDA   04059984000137  Estrada Stella Mazzucca, 111

34 Cristaleria Mundial Indústria e 

 Comércio de Vidros LTDA   67907972000135  Av. Pres Tancredo Almeida Neves, 2213

35 Delta Artigos de Alumínio LTDA ME  03898748000141  Av. Pres Tancredo Almeida Neves, 1047

36 Dini Textil Ind. e Com. LTDA 65538209000159  Rua Masato Sakai, 323

37 DJ Indústria de Peças Ltda   67.948.265/0001-97 Rua Masato Sakai nº720

38 Domingas Matilde de Souza - ME 06301528000187  AVENIDA 14 DE OUTUBRO, 96

39 DYNAMIS IND. E COM. LTDA ME 02187583000137  RUA ERNESTINA, 200 0

40 Eco Quimica    72.688.484/0001-14 Rua Joao Canzi 687

41 Embalagens Vitoria Motriz Ltda Me 54.322.102/0001-52 Rua Elias Sleiman El Khouri Michael,268

42 Enpa Pavimentação Construção ltda 48786743000165  RUA ANTONIO RUVOLO, 21

43 EP Producoes  Fotográfica LTDA  09.491.324/0001-44 Avenida Pres. Tancredo Neves Nº 2.227

44 ERKAL - BOR IND DE ARTEFATOS 

 DE BORRACHA LTDA ME  01572341000102  RUA HILDEBRANDO DA SILVEIRA, 199

45 EROS IND COM DE TINTAS E 

 VERNIZES LTDA   61451977000110  RUA ITAPRATA, 215 .

46 Esperança Reciclagem  

 de Metais LTDA   05043191000192  Av. Pres Tancredo Almeida Neves, 1630

47 Ester Mourão de Arruda Santos ME  01665378000177  Av. Pres Tancredo Almeida Neves, 1061

48 Eunice Ribeiro de Faria Soares ME  02484718000126  Rua João Canzi, 390

49 Expedibor Ind. e Come.  

 de Borrachas Ltda   03.339.059/0001-05 Rua Prefeito Takume Koike Nº 200

50 Fantim Indústria e Comercio  Ltda 38. 911.822/0001-05 Rua Antonio L. dos Santos Nº 205

51 FER BOR INDUSTRIA COM 

 ARTEFATOS BORRACHA LTDA 45648920000159  RUA SEBASTIAO LEITE, 55 NAO HA

52 Fernando e Fernandes Edit. 

 Representação Gráfica S/C  04305766000135  Av. Pres Tancredo Almeida Neves, 676 S 01

53 Ferramac Com. de Máquinas LTDA  05822989000132  Rua Antonio Ruvolo, 1171

54 Gallic Ind.e Com. LTDA   04741805000147  Rua São João, 340
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RELAÇÃO DE EMPRESAS

 EMPRESA   CNPJ   ENDEREÇO 

55 Gilmara Custodia da Silva-ME 05.572.567/0001-56 Avenida Pres.Tancredo Neves nº 4.510

56 Hikari Ind. e Com. LTDA  61155511000177  Rua Antonio Ruvolo, 653

57 Hiperion Ind. e Com. 

 de Peças Ltda -Me   07.785.661/0001-19 Rua Masato Sakai nº 770

58 HUGO FISCHER EXPORTACAO 05796745000122  RUA DAS INDUSTRIAS, 1015

59 HYPOPLAST IND. E COM. LTDA 00184678000171  RUA ITAPRATA,00338

60 I.B. F de Bastos EPP  55.393.581/0001-60 Rua Prefeito Takume Koike nº 182

61 Incovise Ind. e Com. 

 de Vidros de Segurança Ltda EP P 04.267.383/0001-10  Rua São Lucas nº 05

62 Indústria de Conformação 

 e Ligas Inoxidaveis LTDA   04169011000150  Av. Pres Tancredo Almeida Neves, 1493

63 IND. DE FECHOS ITA LTDA  61456356000129  RUA ITAPRATA, 621

64 IND. de Maquinas HYPPOLITO Ltda 61091724000182  R ITAPRATA, 335

65 IND. DE UNIFORMES HAGA Ltda J63060230000166 AV PRES TANCREDO A NEVE 3200

66 Indústria de Uniformes Haga Ltda J63060230000166 Rua São João, 820

67 Ind. e Com. Alumínio ABC LTDA 59274126000105  Av. Pres. Tancredo Almeida Neves, 1400

68 IND. E COM. CARELLI LTDA ME 03382649000102  R. LUCY, 302

69 Ind. e Com. de Alumínio 

 Primar Ltda    65872293000142  Av. Prese Tancredo Almeida Neves, 1015

70 Ind. e Com. de Alumínio 

 Universal LTDA   04284649000132  Av. Pres Tancredo Almeida Neves, 1380

71 Indústria e Comércio de 

 Embalagens Requinte LTDA 56678519000188  Rua São João, 764

72 Indústria e Comercio Produtos 

 Mania de Sorvete Ltda  67.067.835/0001-30 Rua Mazato Sakai nº508

73 IND. Metalurgica Balli LTDA 53579868000154  RUA DAS INDUSTRIAS, 69

74 J.Infante Com. de Saldos Ind. Ltda  63.986.681/0001-29 Rua PrefeitoTakume Koike 

75 Joia Ind. e Com. de Artefatos 

 de Madeira LTDA    61576948000184  Rua João Canzi, 729

76 JOLLY IND E COM DE UTILIDADES 

 DOMESTICAS LTDA  63991715000173  RUA DAS INDUSTRIAS, 651

77 José Aparecido da Silva Metais EPP 05068987000108  Estrada Stella Mazzucca, 49 Galpão 5

78 KONAN COM CONFECCAO 

 CALCADOS PASSAMANARIA LTDA 04080223000167  RUA JOAO CANZI, 1015 A

79 Laminaçao Nacional Ind. 

 e Com. de Metais   07.677.122/0001-66 R. Elias Sleiman El Khouri Michae, 169

80 Landy Industria e Comercio 

 de Plásticos e Ferragens Ltda  08.394.040/0001-77 Rua Masato Sakai nº544



108

RELAÇÃO DE EMPRESAS

 EMPRESA   CNPJ   ENDEREÇO 

81 Limaval Caldeiraria Equipamentos 

 Industriais LTDA    51162105000188  Av. Pres Tancredo Almeida Neves, 4345

82 LUT FLON LAMINACAO 

 DE METAIS LTDA   00199982000192  RUA DAS INDUSTRIAS, 410 -

83 Lutestil Industria e 

 Com. de Roupas Ltda  46.448.825/0001-74 Estrada Stella  Mazucca 

84 M&A Tratamentos 

 Térmicos Ltda ME   07137363000112  Rua João Canzi, 350 Sala 04

85 M.Petroski e Cia Ltda   02.557.925/0001-63 Rua Prefeito Takume Joike 

86 Makit Industria e Comercio 

 de Perfil de Alumínio Ltda   02.907.757/0001-9 Rua  São Lucas n º 04

87 Maria Ivone Lourenço ME   01981920/0001-09 Rua João Canzi, 80 Casa 03

88 Marsinty do Brasil Produtos 

 Sintéticos LTDA   50212976/0001-04 Rua Masato Sakai, 403

89 Metal Ferraz Com. 

 de Metais Ltda -Me   07.126.260/0001-57 Rua Prefeito Takume Koike nº 503

90 Metallica Industrial LTDA  03282398/0001-94 Rua Prefeito Takume Koike, 360

91 METALPORT ALUMINIO LTDA 04888765/0001-60 RUA DAS INDUSTRIAS, 400 -

92 METALURGICA ART PRATA LTDA 61087169/0001-15 RUA ITAPRATA, 330

93 Metalúrgica Metalmatic LTDA 44803666/0001-53 Rua São João, 280

94 METALURGICA MOFARDINI 

 IND. E COM. LTDA ME  02149575/000104 RUA ERNESTINA, 51

95 Metalurgica Triangulo LTDA  47326764/000135 Rua São João, 340

96 Mevi de Engrenagens  Ltda  61.097.994/0001-09 R. Elias  Sleiman El Khouri Michael, 250

97 Montana Beneficiamento 

 e Com. Plásticos Ltda    06.160.026/0001-83 R. Elias  Sleiman El Khouri Michael, 150

98 N.C.G Ind.E.Com. 

 de Peças para Fogão Ltd  66.546.078/0001-14 Rua Antonio L. dos Santos  Nº 207

99 New-Fix Industria e Comercio Ltda  04.024.914/0001-43 Rua Prefeito Takume Koike  265

100 Pão de Ouro de Guarulhos 

 LTDA-EPP   05.541.786/0001-78 Avenida Pres.Tancredo Neves nº 4.506

101 Pavec Windows Ind. Com. Ltda ME  43737261000100  Rua São João, 372

102 Perflex Indústria e Comércio LTDA 51227825000184  Rua Masato Sakai, 559

103 Pinnar Confecçoes   07.649.886/0001-48 Rua Pres. Castelo Branco , nº 300 B

104 PINUS PASEMA PAPEIS LTDA 05461576000170  R. das Industrias, 200 Salão 03 e 04

105 Polidora Jatai LTDA ME   05159489000162  Estrada Stella Mazzucca, 41 Galpão 7

106 PPS TINTAS ESPECIAIS LTDA EPP 59928051000120  R ITAPRATA, 213

107 Promobol Ind. e Com. LTDA  02039256000138  Rua Prefeito Takume Koike, 213

108 Resility Indústrias Químicas LTDA  00450328000100  Av. Pres Tancredo Almeida Neves, 1493

2 Quadro Institucional 
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 EMPRESA   CNPJ   ENDEREÇO 

109 Ret Empreendimentos e Participaçoes Ltda    Rua Jose Bruno Barreto, nº 191

110 Ribeiro e Bine Sistema 

 de Coleta Seletiva  04904410000118  Av. Pres Tancredo Almeida Neves, S/N

111 Rodrigo Coronado Indústria 

 de Embalagens Ltda  11. 168.016/0001-24 Rua Antonio L. dos Santos Nº 215

112 Romar Ind. e Com. Ltda-EPP 1.183.942 0001-15 Rua Prefeito Takume Koike nº 220

113 Rotoplás Ind. e Com. 

 de Plásticos LTDA   02884805000170  Rua João Canzi, 615

114 Rovit Indústria e Compercio 

 de Metais LTDA   00449146000119  Av. Pres Tancredo Almeida Neves, 1630  

115 Royal Indústria e Comércio 

 de Vidros e Metais LTDA   00167351000191  Estrada Stella Mazzucca, 141

116 RTK Mercantil Industrial LTDA  47087721000144  Rua Antonio Ruvolo, 520

117 Severino Carlos de Carvalho 

 Serralheria Me (Refama)  00.752.974/0001-21 Rua Joao Canzi nº1.035

118 Sigma Indústria e Comércio 

 de Metais Sanitários LTDA EPP 02991797000161  Rua Masato Sakai, 500

119 Square Center Import,s 

 Matérias Fotográficos Ltda  01.231.678/0001-48 Rua Joao Canzi nº1.047

120 SUPERCAPITAL IND.  COM PROD 

 METALURGICOS LTDA  03135735000110  RUA DAS INDUSTRIAS 1015

121 TecBras Ind. e Com. Metais Ltda  04759230000190  Rua São João, 334

122 Tecnopeças Tratamentos 

 de Superfície e Metais LTDA  67118174000124  Rua Prefeito Takume Koike, 358

123 TEVATEX TINTURARIA IND. LTDA 56296098000120  R SAO JOAO 820

124 Texa Alumínio LTDA   04835346000160  Rua Prefeito Takume Koike, 442

125 Tometal Rec. de Metais Ltda  01594990000104  Rua Antonio Ruvolo, 971

126 Trefinox Ind.e Com. LTDA   58576810000170  Av. Pres Tancredo Almeida Neves, 1630 B 

127 Três R Ind. e Com. de Escadas 

 e Peneiras LTDA    01336651000110  Rua Antonio Ruvolo, 1221

128 Tria-Ax Industrial e 

 Comercial Ltda Epp  04531366000148  Rua Elias Sleiman El Khouri Michael, 07

129 Unicicli Indústria e Comércio 

 de Peças Para Bicicleta LTDA 03801356000112  Estrada Stella Mazzucca, 61

130 Uniflex união de flexíveis Ltda EPP 05385092000199  RUA SEBASTIAO LEITE, 129

131 Uniflex união de flexíveis LTDA EPP 05.385.092/0001-99 R. Elias Sleiman El Khouri Michae, 100

132 Wolpac sistemas de controle ltda  60618642000180  R. IYIMA, 554

133 Zornita Participações 

 Ind. e Com. ltda   50210806000182  Av. Pres. Tancredo Almeida Neves, 1741 A
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Segundo a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente a política ambiental 
do Município de Ferraz de Vasconcelos se fundamenta no conjunto de leis, 
políticas públicas, programas e projetos que visam assegurar um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e preservado para as presentes e futuras gerações.

Ações da política ambiental do Município de Ferraz de Vasconcelos consiste nas 
seguintes ações:
1 – Implantação do Programa Município Verde e Azul 
O Programa Município Verde e Azul, um programa ambiental da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente, cujo objetivo é o ganho de eficiência na gestão ambiental através 
da descentralização e valorização da base da sociedade.
O Programa visa estimular e capacitar as prefeituras a implementarem e 
desenvolverem uma Agenda ambiental estratégica.
A participação do Município no PMVA é pré-requisito para a liberação de recursos 
do Fundo Estadual de Controle da Poluição-FECOP, controlado pela Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente.
As 10 diretivas, onde os municípios concentram seus esforços para desenvolvimento 
da agenda ambiental são: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, 
Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão das Águas, 
Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental.

2 – Implantação do Programa Cidades Sustentáveis
O Programa Cidades Sustentáveis tem como objetivo é sensibilizar e mobilizar 
as cidades brasileiras para que se desenvolvam de forma econômica, social e 
ambientalmente sustentável.

Para isso, o Programa Cidades Sustentáveis oferece:
I – Ferramentas
- Plataforma Cidades Sustentáveis, uma agenda para a sustentabilidade das cidades 
que aborda as diferentes áreas da gestão pública, em 12 eixos temáticos, e incorpora 
de maneira integrada as dimensões social, ambiental, econômica, política e cultural;
- Indicadores gerais e indicadores básicos associados aos eixos da plataforma;
- Casos exemplares e referências nacionais e internacionais de excelência para a 
melhora integrada dos indicadores das cidades.
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II – Compromissos
Os signatários deverão estar dispostos a promover a Plataforma Cidades 
Sustentáveis em suas cidades e a prestar contas das ações desenvolvidas e dos 
avanços alcançados por meio de relatórios, revelando a evolução, no mínimo, dos 
indicadores básicos relacionados a cada eixo.
III – Benefícios para as Cidades Participantes
As cidades participantes ganham visibilidade em materiais de divulgação e nos 
meios de comunicação, têm acesso a informações estratégicas, trocam experiências 
com outros municípios, além de se constituírem como referências exemplares de 
desenvolvimento sustentável.
Os signatários também podem utilizar o selo Cidade Participante do Programa 
Cidades Sustentáveis em suas publicações.

Plano de Ações e Metas

I – Programa Municipal de Educação Ambiental – Ciclo 2015.
Aplicação transversal de conteúdo relacionado a questão ambiental, em toda 
rede municipal de ensino, bem como contínua capacitação de coordenadores e 
professores.
Articulação: Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Verde e 
Meio Ambiente;
Período de Implementação: 2015

II – Resíduos Sólidos
a) Adequação do programa municipal de coleta seletiva, planejamento de 
metas, infraestrutura e formalização de Cooperativa de Catadores (2015).
b) Formação de Grupo de Trabalho para a elaboração do Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos – (prazo para apresentação: 2015);
c) Análise de proposta para a implantação de programa piloto de logística 
reversa de eletroeletrônicos (prazo para implementação: 2015);
d) Concepção de programa piloto de ecoponto para descarte de resíduos 
sólidos da construção civil (prazo para implementação: 2015).
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III – Conselho Municipal de Meio Ambiente
Em reorganização, prazo para implantação julho de 2015.

IV – Plano Municipal de Mata Atlântica
Em tratativas para a elaboração em cooperação com a S.O.S. Mata Atlântica, prazo 
para finalização da concepção até agosto de 2015.

V – Arborização Urbana
a) Adequação dos procedimentos para a execução dos serviços de poda e 
supressão de encargo da Municipalidade (maio de 2015)
b) Regularização dos serviços de fiscalização e execução de poda e supressão 
(prazo dezembro de 2015);
c) Plano de arborização urbana – com as referências da ONU – Organizações 
das Nações Unidas

VI – Recursos Hídricos
a) Implantar Programa de Racionalização do Uso da Água no Palácio da Uva 
Itália. Meta: Redução de 50% do consumo
b) Implantar Programa de Eficiência Energética no Palácio da Uva Itália.
Meta: Redução de 50% - consumo
Prazo: 12 meses (2015-2016)
c) Mapeamento e recuperação de mananciais
d) Incentivo a Reuso de água, sobretudo pelo setor industrial.
e) Acesso as outorgas de uso de água junto ao DAEE para integrar sistema de 
informações da Administração Pública.

VII – Saneamento Básico
a) Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico
Prazo – 12 meses (2015-2016)
b) Monitoramento junto à SABESP do sistema de coleta de efluentes 
domésticos;

VIII – Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo – 
SICAR-SP.
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A SMPDS promove o desenvolvimento social de todos os segmentos da população, 
com o objetivo de amenizar os problemas sociais e políticas de valorização do ser 
humano, sua integração à sociedade e o exercício da cidadania. Atua de forma 
integrada a outros setores da Administração Municipal como Saúde, Educação, 
Cultura, Meio Ambiente, Esportes e Lazer, entre outros.

I - Frentes de atuação da SMPDS 

  

II - Núcleos de atuação da SMPDS
  

Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social

Proteção Social
Básica e Especial

Vigilância Social
Monitoramento de 

Vulnerabilidades e Serviços

Defesa e Garantia
de Direitos

CRAS
MARGARIDA

CRAS
JD. DAS
FLORES

CRAS
BELA 
VISTA

FRENTE 
DE 

TRABALHO

CADUNICO

PAT

AÇÃO
JOVEM

CCI

SALA DOS
CONSELHOS

CMDCA

CONSELHO
TUTELAR

CREAS

CRAS
SÃO

FRANCISCO

SMPDS

• CREAS
• CRAS

• Bolsa Família
• Entidadesonveniadas

Sala dos Conselhos
CMDCA

• Conselho Tutelar
• Frente de Trabalho

• Ação Jovem
• CCI
• PAT
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III - Serviços Relacionados à Proteção Social Básica
- Sistema Único de Assistência Social – SUAS
Sistema público que organiza de forma descentralizada os serviços sócio 
assistenciais no Brasil. Com um modelo de gestão participativa, o sistema articula 
os esforços e recursos de três níveis de governo para financiamento e execução da 
Política Nacional de Assistência Social – PNAS 
(fonte: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas)

- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
a) Se constitui na porta de entrada da assistência social básica do SUAS 
b) Desenvolve ações e serviços para famílias em situação de vulnerabilidade social
c) Tem como foco o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários além da 
inclusão em programas e projetos de transferência de renda.
Público alvo: Famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco 
social.
. uso e disseminação de drogas ilícitas
. gravidez na adolescência
. evasão escolar
. desemprego
. falta de formação profissional
. descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (Cad Único)
. perda de garantia dos direitos de cidadania e de convivência familiar e comunitária

- Números do CRAS
. 4 unidades no município
. Abrangência média 40 bairros por unidade
. Famílias referenciadas: 23.516 

- Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 
 É uma unidade pública estatal de prestação de serviços especializados e continuados 
a indivíduos e famílias com seus direitos violados e adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa, cujos vínculos familiares não tenham sido rompidos.
Público alvo:
. Violência física e psicológica intrafamiliar
. Violência sexual e exploração sexual 

2 Quadro Institucional 
2.2 Equipamentos Sociais

2.3.13 – Promoção e Desenvolvimento Social 



115

. Negligência

. Trabalho infantil

. Pessoas em situação de rua
- Número de referenciados
. Indivíduos em violação de direitos: 3.688 
. Medida Socioeducativa: 586

IV - Número de usuários dos serviços 
 

V – Entidades ligadas a SMPDS 
 

730 jovens são
cadastrados no
AÇÃO JOVEM

recebendo o valor de
R$ 80,00

100 idosos são
frequentes nas

atividades do CCI

Em Média 3.873
pessoas são

atendidas no PAT
ao mês

Referenciados nos 
CRAS

23.516 FAMÍLIAS
13% DA POPULAÇÃO

Referenciados nos 
CREAS

3.688 em violação 
de direitos / 586  MSE

POPULAÇÃO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
182.544 HABITANTES - IBGE

458 FRENTES
DE TRABALHOS 

ATIVOS

400 atendimentos
no conselho tutelar

ao mês

5.397 beneficiários
recebem BOLSA 

FAMÍLIA

ENTIDADES LIGADAS A SMPDSENTIDADES LIGADAS A SMPDS

Entidades que atendem crianças e adolescentes e recebem subvenção federal, estadual e municipal:

Serv. Prom.
Nossa Sra.
Aparecida

MITRAS OIAEU APAE LAÇOS
ETERNOS

LAR
BETÂNIA BETEL

RECURSOS

• ESTADUAL
• FEDERAL

RECURSOS

• ESTADUAL
• MUNICIPAL

RECURSOS
• ESTADUAL
• MUNICIPAL

Entidade que 
atende somente

moradores de rua

RECURSOS

• ESTADUAL
• FEDERAL

RECURSOS

• ESTADUAL
• FEDERAL
• FUMCAD

RECURSO
ESTADUAL

RECURSO
ESTADUAL

2 Quadro Institucional 
2.2 Equipamentos Sociais

2.3.13 – Promoção e Desenvolvimento Social 



116

VI – Ações desenvolvidas no ano de 2014
Aumento do quadro de funcionários de nível técnico e administrativo em 
conformidade com as exigências estaduais e federais da assistência social
Tal contratação se justifica para o não bloqueio de Recursos Federais e Estaduais
Inclusão de novos cursos para compor o Ação Jovem
Mudança do CRAS - Margarida que se encontrava em condições insalubres
Criação da Comissão de Vigilância Socio assistencial, para realização de 
monitoramento das Entidades e Rede de Serviços

Foram elaborados novos pedidos para andamento nos serviços da Secretaria tais 
como:

• Elaboração dos termos de aditamento para repasse das subvenções às Entidades

• Elaboração de projeto para implantação de Coordenadoria da Mulher no Município

• Aceite no recebimento de novos Recursos Federais para o serviço de acolhimento 
de crianças e adolescentes

• Abertura da nova casa de acolhimento para crianças e adolescentes

• Reestruturação do Abrigo para Pessoas em Situação de Rua.
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Mapa dos CRAS
Centros de referência
de Assitência Social

Mapa 27 - Foto Google Earth 2014 
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2.3.15 Agricultura e Abastecimento

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento tem como função coordenar 

a política agrícola do município, prestando assistência e apoio a: 

• Produtores rurais; 

• Controle, coordenação do sistema de abastecimento e segurança alimentar; 

• Vigilância e fiscalização sanitário dos produtos alimentícios e empresas  

 comerciais de gêneros alimentares; 

• Coordenar, formar e desenvolver políticas de produção familiar de gêneros  

 alimentícios;

• Criar e manter unidades, equipamentos e instalações para apoiar,   

 planejar, coordenar e executar programas de capacitação de agricultores e  

 trabalhadores rurais, por meio do centro Tecnológico da Agricultura familiar; 

• Disponibilizar informação de interesse público, no âmbito das atividades  

 executadas pela secretaria, para os munícipes, profissionais e estudantes  

 que atuam junto ás áreas de Agricultura e Abastecimento.

Dentre as principais responsabilidades, destacam-se:

1. Elaborar projetos;

2. Fiscalizar feiras livres;

3. Promover a captação e gerenciamento de recursos junto a programas Federais 

e Estaduais.



120

2 Quadro Institucional 
2.3 Secretarias Municipais

2.3.15 Agricultura e Abastecimento

Atendimentos:

• 300 Processos Atendidos;

• 200 Feirantes;

• 50 Agricultores;

• 90 Pedidos de alteração de metragem;

• 160 Atendimentos aos agricultores por ano.

Projetos:

• Hortalimento

• PAA

Equipamentos:

• 2- tratores agrícolas

• Cozinha comunitária

• Estufas p/ agricultores

Quadro organizacional

Atendimento ao
Público

Feirantes

Agricultores

População

Coordenadoria
de Agricultura

Incentivo 
ao Agricultor

Gestão de Convênio
Bom Prato e 

Prestação de Contas

Pedidos de futuros 
Convênios Estaduais 

e Federais

Regularização 
de Feiras Livres

Cadastro 
Técnico

Liberação de 
Alvará e 

Renovação

Secretaria de Agricultura
e Abastecimento
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1. Atribuições:

• Elaborar e Coordenar os Planos referentes ao Planejamento Urbano;

• Promover a captação e gerenciamento de recursos junto a programas 

   federais e Estaduais;

• Elaborar Projetos de Arquitetura, visando o atendimento 

   de Solicitações das Secretarias Municipais;

• Analisar as solicitações de Revisão de IPTU;

• Emitir Certidões de uso e Ocupação do Solo;

• Regularização de Áreas Públicas

• Analise de Processos de Desapropriação de Áreas.

2. Organograma funcional:

    
    SECRETARIA DE MUNICIPAL 
     PLANEJAMENTO

 
Atendimento        Coordenadoria de
ao Público   Cadastro Técnico  Urbanismo e Arquitetura
  
Certidão de Medidas   Revisão, Lançamento  Certidão de Uso e
e Confrontações  e Cancelamento de IPTU Ocupação do Solo
  
Certidão de    Lançamento   Elaboração e Gestão de
Lançamento de IPTU  de Planta   Planejamento Urbano
   
Certidão de    Alteração   Gestão de Convênio
Propriedade   de Cadastro
        Projetos de Arquitetura  
Certidão de        e Projetos de Elétrica
informações do Lote
        Regularização de 
Elaboração de Processo      Áreas Públicas 
de Desapropriação 
       
Análise de Processo 
de Regularização de Área
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3. Cadastro técnico

• Alterações de cadastro: 400

• Novos lançamentos: 700

• Revisões: 90

• Cancelamentos: 55

• Isenções: 25

• Certidões: 430

As certidões se desdobram em:

a) Informação de Propriedade:  informações sobre propriedade de imóvel para fins 

de compra ou para comprovar a titularidade para fins de direito;

b) Medidas e confrontações: para regularização junto ao Cartório de Imóveis, 

Exemplo: área destinada ao Shopping;

c) Lançamento predial: para comprovar a época da construção junto à Receita 

Federal, para a isenção de INSS.

d) Denominação de Via Pública: para atualização junto ao Cartório de Imóveis.

c) Uso e ocupação de solo: interesse de investimentos no município por parte de 

empresários nas áreas industriais e residenciais. 

- Lançamentos IPTU: 700

4. Projetos:

• 5 Projetos de Implantação de Academia da Terceira Idade – ATI;

• 16 Projetos de Atualização das Plantas dos Imóveis desapropriados e Reciclagem   

   de todos os decretos de desapropriação para verificação de possíveis erros. Polo 

   Industrial I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, E X;

• 35 Projetos de Desdobro para Abertura de Matrícula de Diversas Áreas Municipais 

  (Upa’s, Creches, Escolas, Fatec, Etec e etc);

• 25 Projetos abertura de matrícula de diversas áreas municipais, que não tem 

  registro em cartório de Poá/sp (upa’s, creches, escolas, fatec, etec e etc);

• 125 Projetos de pavimentação, urbanização, iluminação; (Viela, Praças, Reforma 

do Velório Municipal e etc;
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• 45 Projetos de implantação e arquitetura, elétrico, drenagem, águas pluviais: 

conservatório musical, escola de dança, concha acústica, despoluição do rio tietê, 

Cooperhab e diversas áreas municipais.

- UPA São João: projeto e desdobro para implantação. 

- Centro do Idoso Matricula da Área: planilha, organograma, projeto completo 

- Parque Bandeirantes: projeto de paisagismo 

- Restaurante Castelo: estudo para restauro do castelo ao lado do restaurante-

   escola do castelo

- Paço Municipal: projeto ampliação

- Câmara: planilha da instalação elétrica

- Área do velório: planta para área na Av. Dom Pedro II, nº 3.146.

- Nova delegacia - 1º DP de Ferraz de Vasconcelos: atividades relativas aos projetos 

  de arquitetura, implantação e construção das edificações, mapa de delimitação 

  dos Distritos Vila Margarida e Parque Dourado, estudo fundiário para implantação 

  de delegacia de polícia.

- Projeto Minha Casa, Minha Vida: Avenida dos Autonomistas: estudos; desdobro 

  da área; levantamento planialtimétrico; certidão de uso e ocupação do solo e   

  diretrizes urbanísticas; planta de abertura de matrícula, retificação e unificação     

  das áreas da Avenida dos Autonomistas, todas pertencentes a Prefeitura de 

  Ferraz de Vasconcelos; croquis para desapropriação de áreas de confrontantes 

   da Avenida dos Autonomistas, motivada pelo alargamento e retificação da referida 

  Avenida.

- Adaptação do antigo velório: Centro de acolhimento e posteriormente adaptação 

  de um Cras e Projeto elétrico; 

- CRAS Stella Mazzuca: projeto de readequação 

 - Unidade de Acolhimento: projeto arquitetônico básico de implantação de unidade 

   de acolhimento infanto-juvenil. 

- Oficina de Cursos: projetos de implantação

 - Projeto de Reforma de depósito

- Reurbanização da praça da independência;

- Projeto de arquitetura para a construção de uma nova base para a polícia militar 

   na praça independência

2 Quadro Institucional 
2.3 Secretarias Municipais

2.3.16 Secretaria Municipal de Planejamento - Sempla



124

- Centro de Convenções: planilha atualizada 

- Espaço multiuso: Av. Brasil - projeto arquitetônico de implantação de espaço 

multiuso e praça com playground e academia ao ar livre na área próxima à av. 

Zilda Arns 

- Projeto de arquitetura para a construção de Guarita, base da GCM e Sanitários 

Públicos na Praça do Centro de Eventos.

5. Ampliação de salas:

EMEI Sara Tineue: ampliação da escola, projeto elétrico; 

EMEI José Schiavinatti: ampliação da escola, projeto elétrico 

- EDIFORP I: projeto de implantação do anexo 3 (08 salas de aula), memoriais, 

projeto elétrico e planilha.

- Escola Maria Horvat: espaço multi-esportivo

6. Implantação de creche

- Creche Cambiri: projeto arquitetônico de implantação de creche. 

- Escola Nurimar: estudo de análise (em processo) 

- Escola Myriam Alckmin: projeto de para mini-quadra 

- Escola FDE Autonomista: Projeto licitado e aprovado pelo FDE. 

- Associação Pq. São Francisco: projeto de creche.

7. Parque Cambiri: 

projeto arquitetônico; planilhas das duas fases de implantação; pista de caminhada; 

ciclovia; sanitários; academias; lago; quiosques; projeto elétrico e planilhas.

8. Ginásios

- Ginásio Marcílio Guerra - estudo de ampliação; projeto básico de ampliação e 

prédio anexo; proposta de ampliação de abertura de rua de acesso à Av. Brasil. 

- Ginásio de Esportes Paulo José da Cruz (Paulão): planta, cortes e fachadas;
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9. FATEC Ferraz de Vasconcelos: 

Reuniões de acompanhamentos e atividades relativas aos projetos de licitação, 

implantação e construção das edificações; estudos; levantamento planialtimétrico; 

levantamento das edificações existentes para adequação a ser feita pelo setor de 

projetos do Centro Paula Souza; certidão de Uso e Ocupação do Solo e diretrizes 

urbanísticas; desdobro da área.

10. Desapropriações administrativas:

- Rua Guanabara: para construção do Piscinão de 4.994m²;

- Parque Cambiri:17.359,00m²;

- Praça José Antonio Wener: 61.000,00m²;

- Delegacia da Vila Santa Margarida;

- Travessa Maria Bueno: área esportiva de 42.000,00m².

11. Regularização Fundiária (processos anteriores)

- Parque Nosso Recanto: 50.000,00 m²; desapropriado em 1984, falta titularizar 

a área

- Cemitério do Cambiri: área 101.102,00m²; desapropriado em 03/3/1983; imissão 

da posse 06/04/1983; falta titularizar a área

- Ginásio Marcilio Guerra: área 3.637,00m²; desapropriado 23/11/1980; falta 

titularizar a área

12. Regularização Fundiária (processos atuais)

- Parque do Cambiri: área 60.000,00 m²; desapropriado em 2014; imissão da 

posse de 29.000 m², falta imissão da posse de 31.000 m², falta titularizar a área.

- Corpo de bombeiros: área 1.549,00 M²; desapropriado em 2014, imissão da 

posse 218/2014, falta titularizar a área

- Lar Bettel: área 11.000,00 m²; área institucional 5,060,00m², matriculado em 

28/02/14, o restante da área está em processo de regularização
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13. Regularização de área (remanescente de loteamentos)

Área livre Rua da 9 de julho; 

Rua José do Patrocínio

Vila Mariana;

Vila São Paulo;

Parque Imperial;

Jardim Nova Cidade; 

Jardim do Castelo; 

Jardim Albino; 

Jardim Freire; 

Jardim Temporim; 

Jardim São Fernando; 

Jardim São Francisco.

14. Remembramentos de lotes: Av. Brasil

Conclusão de abertura de matrícula, retificação de lotes, desdobro de área 

remanescente e unificação para posterior utilização para equipamentos.
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15. Relação dos convênios administrados pela Secretaria de Planejamento

- CT 0266.708-60/2008 – CEF – Revitalização da Praça Central – Centro de 

Convenções.

- CT 0267.048-96/2008 – CEF - Construção Centro de Convenções.

- CT 0363.556-89/2012 – PEC - Praça dos Esportes e Cultura – 700 m2.

- CT 0425.750-72/2014 – CIE - Centro de Iniciação ao Esporte.

- CT 1004.800-76/2013 – Reforma da Pça. Esportiva do Parque São Francisco.

- ETEC – Novo Prédio para ETEC

- FATEC

- CT 0312.463-90 / 2009 – CEF – Praça Luiz Kirkovics / Jose Mazzuca.

- CT 0367.376-92 / 2011 – CEF – Cozinha Comunitária. 

- CT 0222.672-18 / 2007 – CEF – MORAR BEM II (4 Etapas)

1º Etapa: MORAR BEM II – Conj. Hab. Baxmann II – Produção de 187 UHs;

2º Etapa: MORAR BEM II – Canalização do Córrego Três Pontes;

3º Etapa: Quatro Creches – Córrego Itaim e Meinho.

4º Etapa: 4 Córregos – Tanquinho, Cocho Bandeirantes, Sto. Antônio e 

Ribeirão Itaim.

- OMEC – Convênio com a UMC – Mogi das Cruzes.

- CT 0251.206-70 / 2008 – MORAR BEM III – Remoção de Casas em Áreas de Risco 

p/ UHs Construídas na Própria Área de Intervenção – 

CRECHE AUTONOMISTA - Canalização do Córrego da Piscina – Constr. de 13 UHs. 

– CT 0192.874-08 / 2006 – MORAR BEM I - Apoio a melhorias das condições de 

habitabilidade de assentamentos precários – Urbanização Regular.

- CT 0245.502-42 / 2007 – CEF – Construção da Praça da Vila São Paulo.

- CT 0226.027-80 / 2007 – CEF – Praça C. R. Castelo Branco.

- CT 0317.198-81 / 2009 – CEF – Recap. Av. Benedito Secundino Leite.

– Creches Parque Atlântida e Vila Jamil (Dados do Terreno). 
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16. Geoprocessamento - atualização da Planta Genérica do Município

Programa de atualização e modernização do Cadastro Técnico realizada em parceria 

com a Secretaria da Fazenda.

Uso automatizado de informação que de alguma forma está vinculada a um 

determinado lugar no espaço, seja por meio de um simples endereço ou por 

coordenadas. Vários sistemas fazem parte do Geoprocessamento dentre os quais 

o GIS que reúne maior capacidade de processamento e análise de dados espaciais. 

Esses sistemas se aplicam a qualquer tema que manipule dados ou informações 

vinculadas a um determinado lugar no espaço e que seus elementos possam ser 

representados em um mapa, como casas, escolas, hospitais, etc.

17. Plano de Mobilidade Urbana

- Mapa com indicação das intervenções;

- Planilha de Desapropriações (em revisão);

- Apresentação do Plano de Mobilidade (em revisão);

- Projetos – Viadutos;

- Carta Consulta (em revisão)
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2 Quadro Institucional 
2.4 Lei 731/1969 Plano Diretor de Ferraz de Vasconcelos

- Estabeleceu a caracterização da zona urbana e classificou o município dividido  
  por zona urbana e zona rural
- Estabeleceu normas para loteamentos e diretrizes para sistema viário 
- Definiu normas para as vias de circulação
- Estabeleceu a área do lote mínimo em 250 m²
- Estabeleceu dimensionamento máximo das quadras em 450x80 metros
- Estabeleceu o índice mínimo de 5% da área de loteamento para os usos 
   institucionais

No sistema de zoneamento estabeleceu:
Classificação das construções

. Habitação isolada, geminada, apartamento, conjunto residencial, 
   habitação popular
. Comerciais (e serviços)
. Industriais

Classificação do zoneamento
. Divide a área urbana em zonas residenciais, zona comercial, zona     
  industrial, zona de uso agrícola
. Estabelece parâmetros de ocupação dos setores urbanos e dos lotes
. Propôs equipamentos como escolas, parques infantis e centros comerciais   
  para os setores habitacionais 
. Estabelece parâmetros para as zonas habitacionais, comerciais e  
  industriais

Observações sobre o mapa da Lei 731/1969 do Plano Diretor de Ferraz de 
Vasconcelos

a) Definiu diretrizes para o traçado das vias principais
b) Estabeleceu zona de uso agrícola nas divisas com Itaim Paulista e 
Guaianazes (atual distrito industrial)
c) Estabeleceu zona de uso industrial ao norte do município, entre a zona de 
uso agrícola e as zonas comerciais e habitacionais
d) Não foram direcionadas diretrizes para a atual área de proteção e 
recuperação ambiental 
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2 Quadro Institucional 
2.4 Lei 731/1969 

Mapa PD 1969

Legenda:

 Perímetro Urbano
 Zona Residencial
 Zona Comercial
 Zona Industrial
 Zona de uso agrícola
 Escolas Primárias
 Diretrizes vias principais

Mapa 28 - Google Earth 2014 / Fundespa
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1. Plano Diretor de Ferraz de Vasconcelos - análise crítica do texto legal
No ano de 2006 Ferraz de Vasconcelos passou a contar com seu Plano Diretor, 
ratificado em Lei municipal nº 175 pela Câmara de Vereadores do Município, 
concomitantemente à aprovação de Planos Diretores para cidades com mais 
de 20 mil habitantes ou pertencentes à regiões metropolitanas. O Município de 
Ferraz de Vasconcelos se enquadrava nas duas situações para as quais os Planos 
Diretores foram indicados e seu Plano foi organizado em oito títulos em que os 
diferentes assuntos foram divididos por capítulos, seções e subseções. Cabe nesta 
análise enfocar principalmente os aspectos relativos ao ordenamento territorial e 
todas as proposições de ordem urbanística a ele associado, considerando o atual 
processo de revisão em curso. Como será visto, o PDFV nunca foi aplicado mesmo 
considerando as exigências legais para tanto. No Plano Diretor 2006 a subdivisão 
temática dos títulos foi a seguinte: 
Título I – Disposições Preliminares

Título II – Dos princípios fundamentais
• Capítulo I – Dos Conceitos, princípios e premissas
• Capítulo II – Dos Objetivos
• Capítulo III – Dos instrumentos do Plano Diretor
• Capítulo IV – Da Gestão Participativa

Título III – Da função social da propriedade
• Capítulo I – Disposições Preliminares
• Capítulo II – Dos Instrumentos
• Capítulo III – Da intervenção pública na Propriedade Urbana

Título IV – Do Ordenamento Territorial
• Capítulo I – Dos Objetivos do Ordenamento Territorial
• Capítulo II – Do Macrozoneamento
• Seção I – Das Macrozonas
• Seção II – Da Macrozona Rural
• Seção III – Da Macrozona Central
• Seção IV – Da Macrozona de Estruturação Urbana I
• Seção V – Da Macrozona de Estruturação Urbana II
• Capítulo III – Das Zonas Especiais
• Seção I – Das tipologias das Zonas Especiais
• Seção II – Das Zonas de Especial Interesse Social – ZEIS
• Seção III – Das Zonas Especiais de Interesse Ambiental – ZEIA
• Seção IV – Das Zonas de Especial Interesse Cultural – ZEIC
• Seção V – Das Zonas de Especial Urbanização Específica – ZEUE
• Capítulo IV – Do Ordenamento Urbano
• Seção I – Das áreas urbanas e de expansão urbana
• Seção II – Do sistema viário Municipal e Mobilidade urbana
• Seção III – Dos processos de Urbanização e Parcelamento do Solo
• Seção IV – Do estudo de impacto de vizinhança

2 Quadro Institucional 
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Título V – Das Políticas Municipais

• Capítulo I – Do Conselho da Cidade
• Capítulo II – Da Política de Desenvolvimento Urbano e Municipal
• Capítulo III – Dos Planos de Desenvolvimento
• Capítulo IV – Da Política Habitacional
• Seção I – Diretrizes Especificas
• Seção II – Dos instrumentos da Política Habitacional
• Seção III – Do fundo Municipal de Habitação e desenvolvimento urbano
• Seção IV – Do plano Municipal de Habitação
• Seção V – Da regularização Fundiária e Urbanística
• Seção VI – Dos projetos habitacionais
• Capítulo V – Da Política Ambiental
• Seção I – Diretrizes Gerais
• Seção II – Dos instrumentos da Política Ambiental
• Seção III – Do Conselho Municipal do Meio Ambiente
• 

Título VI – Dos Serviços Públicos Municipais

• Capítulo I – Dos Serviços Sociais
• Seção I – Da educação
• Seção II – Da Saúde
• Seção III – Da Segurança
• Seção IV – Da Promoção, Assistência e bem estar social
• Seção V – Ler complementar nº 175/2006
• Seção VI – Da Agricultura e abastecimento
• Capítulo II – Da Infra - Estrutura Urbana
• Seção I – Do abastecimento de Água
• Seção II – Do Esgotamento Sanitário
• Seção III – Do recolhimento e Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos
• Seção IV – Da Drenagem Urbana
• Seção V – Da iluminação Publica 
• Seção VI – Dos Serviços Funerários e Cemiteriais
• 

Título VII – Do Sistema de Planejamento Permanente 
          e Informação para  a Gestão Territorial

Título VIII – Disposições Transitórias e Finais
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2. Análise do ordenamento territorial 

Embora apresentando uma estruturação formal condizente com o exigido para 

um Plano Diretor, a sua aplicabilidade foi comprometida devido uma série falhas 

em seu processo de elaboração e aprovação. As diretivas para elaboração dos 

planos diretores no país foram definidas pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 

10.257/2001 e os municípios brasileiros que necessitaram elaborar seus planos 

reportaram o processo de elaboração participativo para o Ministério das Cidades, 

com toda a documentação de suas etapas e eventos. Vários municípios tiveram 

que complementar essas informações, bem como retomar o processo participativo, 

já que os elementos apresentados não se mostraram suficientes perante o exigido 

ao nível federal, como determinou o Art. 40 do Estatuto da Cidade:

“Art. 40. O Plano Diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1º O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.

§ 2º O Plano Diretor deverá englobar o território do Município como um todo.

§ 3º A lei que instituir o Plano Diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez 

anos.

§ 4º No processo de elaboração do Plano Diretor e na fiscalização de sua 

implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:

I - a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população 

e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade;

II - a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;”

III - o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 

produzidos”.
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Nesse sentido, é de se estranhar que não exista nenhum tipo de registro das 

atividades técnicas e do processo participativo necessárias para a elaboração do 

Plano Diretor. As análises do quadro social, urbanístico, econômico e ambiental, 

deveriam ser complementadas pela documentação das oficinas e audiências 

públicas junto a população moradora e usuária. Sabe-se que sem a observação 

desses procedimentos, o Plano Diretor não poderia ter sido aprovado no Ministério 

das Cidades e muito menos transformado em lei, sob pena de interpelação do 

Ministério Público.

Além dessa omissão comprometedora, outro agravante dessa situação anômala se 

refere ao que efetivamente foi produzido para o Plano Diretor: apesar das menções 

à Macrozonas, zonas e outros diversos tipos de espacialização, toda a parte textual 

da referida Lei 175/2006 transformou-se em “letra morta” por não ter sido gerada 

uma cartografia mínima, mas condizente com as diretrizes estabelecidas em texto. 

Devido a essa falta de mapas explicitando o ordenamento territorial de Ferraz 

de Vasconcelos, setores da administração municipal permaneceram utilizando leis 

anteriores que foram revogadas pelo Plano Diretor de 2006. 

Assim sendo, a situação de todo o regramento urbanístico do Município apresenta 

um duplo conflito, pois, além das implicações metodológicas e legais associadas 

à aprovação de um corpo normativo sem a observância do necessário para sua 

exequibilidade, em Ferraz de Vasconcelos passou existir um vácuo jurídico no 

tocante ao regramento de uso e ocupação do solo. Esses conflitos necessitam de 

urgente solução e apenas com base na leitura técnica e análises apuradas que 

poderá se chegar a propostas para o Plano Diretor que possam ser debatidas e 

consolidadas pela população moradora e pelo Poder Público local, superando assim 

o impasse em que o Município atualmente se encontra.
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Além da ausência da cartografia necessária para a espacialização dessa classificação, 

deve-se considerar que o conceito de Macrozona foi equivocadamente utilizado por 

reunir três subdivisões de uma única área, que é a urbana. A diferenciação dessas 

áreas pelo PDFV se deveu ao grau de implantação de infraestrutura como se segue:

Art. 42 “A Macrozona Central, composta pelas porções territoriais mais adensadas 

situadas ao sul do eixo da ferrovia e caracteriza-se por suas funções urbanas 

consolidadas, e predominância de usos habitacionais, comerciais, de serviços e 

institucionais, possuindo infraestrutura básica e concentração de transportes 

coletivos e equipamentos urbanos e comunitários”.

Art. 43 “A Macrozona de Estruturação Urbana I, definida legalmente como área 

urbana ou de expansão urbana, é composta pelas porções territoriais situadas ao 

norte da Macrozona Central, separada das áreas centrais do município pelo leito 

ferroviário e é caracterizada pela ocupação urbana em processo de consolidação e 

adensamento que apresenta carências de infraestrutura e de equipamentos urbanos 

e comunitários necessários para o atendimento de suas carências e demandas”. 

Art. 44. “A Macrozona de Estruturação Urbana I deve ser objeto de Plano Urbanístico 

específico direcionado para a integração desta Macrozona com a Macrozona Central, 

diminuindo os efeitos causados pela barreira física constituída pelo leito ferroviário 

da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos”

Art. 45. “A Macrozona de Estruturação Urbana II, definida legalmente como área 

urbana ou de expansão urbana, é composta pelas porções territoriais situadas ao 

sul da Macrozona Central, devendo caracterizar-se como área de ocupação urbana 

de média e baixa densidades com a função de servir como zona de transição 

entre as áreas urbanas e as Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais, a 

Macrozona de Estruturação Urbana II encontra-se em processo de consolidação e 

implantação de equipamentos urbanos e comunitários necessários ao atendimento 

de suas carências e demandas”

Art 46. “A Macrozona de Estruturação Urbana II deve ser objeto de um Plano 

Urbanístico específico direcionado a consolidar sua função de transição entre os usos 

urbanos e rurais sem prejuízo de seu desenvolvimento e valorização imobiliária.”
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Mapa 29 - Macrozoneamento

Observando o ordenamento do 

território e orientações para o 

uso e ocupação do solo proposto 

pela a Lei 175/2006, nos Art. 

31 e 32 do PDFV foram criadas 

as Macrozonas do município 

e classificadas nas seguintes 

categorias:

Macrozonas:
I Central
II Estruturação urbana I
III Estruturação urbana II
IV Rural
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Mapa 28 - Fonte: Google Earth 2014 / Elaboração Fundespa 2015
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O PDFV recomendou ainda a elaboração de Plano Urbanístico para Desenvolvimento 

das Macrozonas de Estruturação Urbana I e II, articulados com o Plano Viário 

Municipal, em prazo não superior a um ano a contar da publicação da Lei 175/2006. 

Assim como o PDFV não foi complementado com as peças gráficas necessárias, 

essa recomendação dos planos urbanísticos também não foi cumprida, em prejuízo 

a qualidade urbanística dessas áreas nos anos subsequentes à aprovação da Lei 

175/2006.

Quanto à classificação utilizada na setorização urbana, pode-se considerar que as 

compartimentações Central, de Estruturação Urbana I e II, deveriam corresponder 

a uma setorização hierárquica da Macrozona Urbana, isto é, estarem contidas 

nesta. Esse raciocínio é comumente mais empregado no urbanismo e visa facilitar 

o entendimento de escalas do ordenamento do município. Na proposta de revisão 

do PDFV uma nova classificação será contemplada. 

A análise do ordenamento territorial mostra também que o PDFV 2006 inverteu o 

a estrutura hierárquica das categorias do macrozoneamento e zoneamento, pois 

tratou as zonas de uso e ocupação do solo num artigo anterior ao do zoneamento 

estrutural, ou seja, as menores divisões espaciais/funcionais antes das maiores e 

organizadoras do território municipal.   Isso é constatado no Art. 38, que classificou 

seis zonas de uso nas macrozonas urbanas

• zona de uso residencial exclusivo

• zona de uso de predominância residencial

• zona de uso de predominância comercial e de serviços

• zona de uso de predominância industrial

• zona de uso de predominância institucional

• zona de uso misto

A Lei 175/2006 definiu no parágrafo único desse artigo que o Zoneamento constaria 

de Lei Municipal específica que observaria as diretrizes do PDFV. Contudo, mais uma 

vez a ausência da representação cartográfica das referidas zonas e a subsequente 

legislação de uso e ocupação do solo não foram elaboradas, como determinou a 

Lei Federal 10.257/2001
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“Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:

I - planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social;

II - planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões;

III - planejamento municipal, em especial: 

a) Plano Diretor;

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;

c) zoneamento ambiental;

d) plano plurianual;

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;

f) gestão orçamentária participativa;

g) planos, programas e projetos setoriais;

h) planos de desenvolvimento econômico e social;

IV - institutos tributários e financeiros

V - institutos jurídicos e políticos

VI - estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto 

de vizinhança (EIV).”

O Art. 39 tratou das ocupações irregulares existentes em todas as Macrozonas 

indicando que deveriam ser objeto de regularização fundiária e urbanística 

observados os procedimentos previstos na Lei do próprio PDFV e demais leis 

específicas destinadas ao mesmo fim. Esse tema foi também tratado nas Zonas 

Especiais de Interesse Social e no capítulo referente à Política Habitacional, ambos 

assuntos analisados mais à frente neste relatório. 

A Macrozona Rural (MR), por sua vez, abrange toda a Área de Proteção e Recuperação 

dos Mananciais – APRM, criadas por Lei Estadual Lei Estadual 1.172/1976 e nº 

9.866/1997 e para ela o PDFV indicou que devem ser respeitadas as disposições 

legais mais restritivas em relação ao uso e ocupação do solo, subdividindo as 

áreas contidas nessa Macrozona em três categorias, que igualmente não foram 

representadas cartograficamente no Plano diretor 2006:
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• Áreas de restrição à ocupação – ARO - definidas como as áreas de preservação 

permanente e outras de interesse para preservação dos mananciais e dos 

recursos naturais;

• Áreas de ocupação dirigida – AOD- definidas por lei como de interesse para 

consolidação ou implantação de usos rurais e urbanos, atendidos os requisitos 

para garantia das condições ambientais necessárias para a produção de água;

• Áreas de recuperação ambiental – ARA - necessitam de intervenções de caráter 

corretivo devido a consequências relacionadas ao uso e ocupação do solo.

Nesse caso também fica patente a omissão da cartografia necessária para a 

delimitação dessas áreas dentro da Macrozona Rural. Sem esse instrumento de 

representação se torna impossível analisar as três categorias, visto que as diretrizes 

a elas dirigidas só poderiam ter rebatimento concreto com a devida espacialização 

e identificação de suas características físico, sociais e ambientais.  

Complementando a normatização para a Macrozona Rural, no Art. 40 sendo 

permitidos os usos para reserva ambiental, atividades recreativas, educativas, 

culturais, religiosas e institucionais. Esse artigo fixou também para a MR o módulo 

territorial mínimo de 20.000 ha, ficando proibida a sua subdivisão. 

O Art. 41, por sua vez, criou condições para os usos não rurais nas áreas situadas 

na MR através da necessária transformação destas em áreas urbanas por lei 

municipal. No parágrafo único desse artigo o texto do PDFV estipulou que mesmo 

sendo transformados em áreas urbanas, esses espaços continuariam sobre a 

regulamentação da legislação estadual de Proteção e Recuperação dos Mananciais. 

Sobre esse último tema, cabe comentar que assim como os demais municípios da 

RMSP, a transformação da terra rural em solo urbano em Ferraz de Vasconcelos 

faz parte de um processo de pressão do mercado imobiliário formal e informal 

sobre as normas instituídas para as áreas sensíveis, vegetadas e de recarga do 

lençol freático protegidas pela Legislação Estadual. As diretrizes para que sejam 

transformadas áreas anteriormente rurais em urbanas, necessitam ser explicitadas 

em Lei Complementar, sob pena de serem potencializadas as pressões nesses 

espaços tão necessários à sustentabilidade do Município e ao conjunto da Metrópole.      
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3. Zonas Especiais - ZE

O Art. 47 do PDVF criou as Zonas Especiais em conformidade com a Lei Federal 

10.257/2001 – Estatuto da Cidade. 

O Art. 48 as definiu como áreas do território com parâmetros diferenciados de uso 

e ocupação do solo, sobrepondo-se ao Zoneamento. Foram classificadas em:

• Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS

• Zonas Especiais de Interesse Ambiental – ZEIA

• Zonas Especiais de Interesse Cultural – ZEIC

• Zonas Especiais de Urbanização Específica – ZEUE

3. 1 No Art. 52 as ZEIS foram classificadas em três categorias:

ZEIS 1 – Áreas públicas inseridas nas Macrozonas Central e de Expansão 

Urbana I e II, ocupadas por assentamentos de baixa renda para onde se 

dirigirão medidas de regularização fundiária e urbanística através de projetos 

específicos com índices de uso e ocupação do solo específicos e estabelecidos 

por decreto específico;

ZEIS 2 – loteamentos ou núcleos habitacionais de baixa renda existentes 

inseridos nas Macrozonas Central, Expansão Urbana I e II e excepcionalmente 

na Rural para onde se dirigirão medidas de regularização fundiária e 

urbanística através de projetos específicos com índices de uso e ocupação do 

solo específicos e estabelecidos por decreto específico;

ZEIS 3 – terrenos não edificados, inseridos nas Macrozonas Central e de 

Estruturação Urbana I e II, definidos como de interesse social e necessários 

para à implantação de programas habitacionais de interesse social.

O Art. 53 referenciou as Zonas de Especial Interesse Ambiental através do 

inciso IV da Lei Orgânica de Ferraz de Vasconcelos atribuindo o objetivo 

de preservação do patrimônio ambiental ainda existente em Ferraz de 

Vasconcelos.
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3.2 - Os parágrafos do Art. 55 definiram os usos permitidos nas ZEIAs 

condicionando a instalação de usos e atividades nessas zonas a parecer e 

aprovação do órgão ambiental municipal, baseado em Relatório Ambiental 

Prévio - RAP, para atividades de pequeno porte e baixo impacto ambiental ou 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental, apresentado pelo interessado, e após 2 

(duas) audiências públicas.

Com relação à destinação dessas zonas, o PDFV condicionou o uso e a 

ocupação do solo às atividades de pesquisa, lazer, atividades culturais, 

pequenas exposições, recuperação ambiental e outras não consideradas como 

agressivas ao meio ambiente, sendo vedado os usos industriais, comerciais, 

de serviço, institucionais e habitacionais, exceto quando necessários para a 

sustentabilidade e segurança das áreas.

3.3 - O Art. 56 definiu as Zonas Especiais de Interesse Cultural como tendo o 

objetivo de preservação da riqueza cultural, histórica, turística e paisagística 

do município. 

3.4 - O Art. 60 definiu as Zonas Especiais de Urbanização Específica como tendo 

o objetivo de viabilizar a implantação de projetos específicos de revitalização 

e requalificação urbana além de atividades voltadas ao desenvolvimento 

economico e social.

4. Instrumentos do Plano Diretor

De acordo com o Art. 13 do PDFV, para financiar políticas de desenvolvimento, planos, 

projetos, programas, obras, serviços e atividades voltadas ao desenvolvimento do 

Município, foram elencados os seguintes instrumentos fiscais e financeiros:

• imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana;

• contribuição de melhoria;

• taxas e tarifas públicas específicas;

• incentivos e benefícios fiscais e financeiros;

• outorga onerosa do direito de construir;
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• transferências voluntárias da União e do Estado;

• recursos provenientes de parcerias com o setor privado;

• recursos geridos por operações urbanas consorciadas;

• financiamentos de bancos e instituições financeiras nacionais e internacionais;

• recursos voluntários de entes governamentais ou não governamentais;

• fundos de desenvolvimento urbano;

• Fundo de Investimento e Financiamento da Região Metropolitana de São Paulo; e

outros tributos.

No Art. 14, foram elencados também os instrumentos prescritos pelo Estatuto da 

Cidade:  

• parcelamento, a edificação ou a utilização compulsório;
• desapropriação por interesse social, necessidade ou utilidade pública;
• servidão administrativa;
• tombamento de imóveis ou do mobiliário urbano;
• transferência do direito de construir;
• direito de preempção;
• outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso;
• operações urbanas consorciadas interligadas;
• consórcios imobiliários;
• concessão de direito real de uso;
• concessão de uso especial para fins de moradia;
• limitações administrativas;
• instituição de unidades de conservação;
• instituição de Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS;
• usucapião especial de imóvel urbano;
• direito de superfície;
• regularização fundiária;
• estudo prévio de impacto ambiental - EIA;
• estudo prévio de impacto de vizinhança - EIV.
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Cabe a esses instrumentos as seguintes observações: 

Como nos demais casos abordados, não houve indicação gráfica de áreas onde os 

instrumentos seriam aplicados;

Foi mencionado que os instrumentos mencionados neste Capítulo seriam regidos 

pela legislação que lhes é própria, podendo ser implementados quando não 

dependerem de legislação específica ou já autorizados em lei (Art. 15). Entretanto, 

o primeiro parágrafo desse artigo trata de esclarecer que: “Havendo necessidade 

de edição de legislação complementar ou específica, o Poder Executivo, por sua 

iniciativa, elaborará e encaminhará à apreciação da Câmara Municipal as normas 

legais cabíveis e expedirá os atos regulamentadores, quando necessários”.

A aplicação dos instrumentos de desenvolvimento urbano do Estatuto da Cidade 

não se mostra correta segundo o definido pelo PDFV, pois todos necessitam de leis 

específicas para sua aplicação e as mesmas exigem que ao menos sejam indicadas 

as áreas de incidência dos instrumentos no Plano Diretor.

Mais adiante (Art.19) o PDFV abordou que para cumprir sua função social, “a 

propriedade deverá respeitar índices e limites urbanísticos e edilícios, ter uso, 

ocupação e aproveitamento do solo compatíveis com o macrozoneamento municipal 

e o zoneamento urbano, respeitando, da mesma forma, as regulamentações legais 

incidentes sobre o meio ambiente, sobre segurança pública, mobilidade urbana, 

preservação do patrimônio arquitetônico, artístico, histórico, cultural, ambiental e 

paisagístico e os direitos de vizinhança.”

Para tanto, a Lei 175/2006 definiu que os Instrumentos de Ordenação Urbana 

previstos pelo Estatuto da Cidade poderiam ser utilizados pelo Executivo Municipal:

• direito de preempção;
• parcelamento ou edificação compulsórios;
• desapropriação por interesse social, necessidade ou utilidade pública;
• tombamento de imóveis;
• transferência do direito de construir;
• operações urbanas consorciadas interligadas;
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• concessão de direito real de uso;
• concessão de uso especial para fins de moradia;
• limitações administrativas;
• instituição de unidades de conservação;
• Instituição de Zonas Especiais;
• usucapião especial de imóvel urbano;
• direito de superfície;
• regularização fundiária;
• estudo prévio de impacto ambiental;
• estudo prévio de impacto de vizinhança;
• imposto territorial e urbano crescente no tempo;
• servidão administrativa.

Pode-se observar que pela terceira vez foram repetidos os mesmos instrumentos 

e não explicitados os seus conteúdos nem a finalidade de sua aplicação no 

Município. Esse procedimento não permitiria a aplicação dos mesmos, uma vez 

que os requisitos legais para tanto não foram descritos no PDFV. Ainda sobre 

esses instrumentos, aquele que ser refere a “limitações adminstrativas” não tem 

referência no Estatuto da Cidade e não foi expliciado no corpo da Lei 175/2006

5. Política Habitacional

Os conteúdos dedicados à política habitacional do PDFV tiveram o mesmo destaque 

neste Relatório de Leitura Técnica quanto os do Ordenamento Territorial, devido à 

importância do tema ao Município e também devido ao fato que apesar das diretrizes 

e instrumentos elencados, seu conteúdo foi comprometido pela não construção 

das instancias necessárias à política habitacional e consequentemente, a não 

implementação dos seus objetivos. Isso sem mencionar o fato das delimitações 

das ZEIS inexistirem na cartografia necessária, como já foi mencionado também 

para outros temas. Porém, visto que o Plano Diretor foi aprovado sob forma de Lei 

(175/2006), cabe a este Relatório Técnico analisar o texto do PDFV buscando o 

entendimento da política habitacional proposta para o município. 
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A partir do Art. 128, foram apresentadas as seguintes diretrizes específicas:

“I - garantir o acesso da população ao espaço adequadamente urbanizado e à 

moradia digna, ampliando a oferta e melhorando as condições de habitabilidade, 

especialmente da população de baixa renda;

II - estimular a produção de Habitação de Interesse Social - HIS e de Habitação de 

Mercado Popular - HMP, pela iniciativa privada;

III - garantir a sustentabilidade social, econômica e ambiental dos programas 

habitacionais através de políticas de promoção e desenvolvimento social, estímulos 

à atividades e políticas de desenvolvimento econômico e de políticas de proteção 

e valorização do meio ambiente e gestão do espaço público;

IV - promover a participação da população beneficiada nos programas habitacionais 

no gerenciamento e administração de seus conjuntos habitacionais e de seus 

recursos financeiros, através de autogestão e cogestão;

V - priorizar a remoção de unidades habitacionais que estejam em áreas de risco 

ou que interfiram na execução de obras públicas, garantindo sua relocação em 

melhores condições de habitabilidade e a recuperação ambiental da área de risco;

VI - estimular a participação da comunidade no estudo, encaminhamento e solução 

dos programas habitacionais;

VII - utilizar áreas urbanas que não cumprem a função social da propriedade urbana 

para, através dos instrumentos desta Lei, produzir moradia para a população de 

baixa renda;

VIII - promover a integração de ações e programas habitacionais municipais com 

ações e programas de âmbito regionais promovidos peio Estado ou pelos municípios 

vizinhos, priorizando ações integradas;

IX - oferecer suporte técnico gratuito à população de baixa renda nos casos de 

autoconstrução;

X - promover o desenvolvimento e a utilização de novas técnicas construtivas que 

visem baratear, diminuir o prazo de execução e melhorar a qualidade da edificação”.
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Para a consecução da política habitacional, no Art. 129 foram elencadas as seguintes 

diretrizes:
“I - promover a regularização fundiária e requalificação urbanística dos 
assentamentos, conjuntos habitacionais e loteamentos irregulares, identificando 
e responsabilizando judicialmente os responsáveis pelas irregularidades;
II - desenvolver programas e projetos de acesso à moradia;
III - impedir novas ocupações irregulares em todo o território e especialmente 
nas Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais;
IV - não permitir a ocupação de áreas de risco e de Áreas de Proteção Permanente 
- APP;
V - garantir alternativas habitacionais para a população removida de áreas de 
risco,
VI - implementar programas de reabilitação física e ambiental de áreas de risco 
e degradadas;
VII - viabilizar o acesso ao solo urbano e à moradia digna a toda população de 
Ferraz de Vasconcelos;
VIII - buscar formas de possibilitar o acesso à moradia digna a população de 
baixa renda através de incentivos fiscais para a construção e IPTU reduzido 
para o morador e incentivar a participação de instituições de pesquisa e 
ensino e outras, através de convênios, para a sistematização de experiências e 
transferência de conhecimentos e tecnologias de barateamento das construções;
IX - garantir recursos, inclusive através da participação de entidades estaduais, 
federais e internacionais para o desenvolvimento de estudos e programas 
voltados para desenvolvimento da melhoria das condições de habitabilidade 
das populações de baixa renda;
X - rever a legislação urbanística e edilícia de forma simplificar e desburocratizar 
os processos de aprovação de empreendimentos habitacionais;
XI - estabelecer normas e regulamentos específicos para a Habitação de 
Interesse Social - HIS e para a Habitação de Mercado Popular - HMP;
XII - estabelecer e garantir um sistema de fiscalização e controle das edificações 
altamente eficiente, que gere ações corretivas rápidas no sentido de se evitar 
as irregularidades;
XIII - garantir a participação organizada da população na gestão da política 
habitacional e na formulação, implantação e avaliação dos programas 
habitacionais”.
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No Art. 130  foram relacionados os seguintes instrumentos da Política Habitacional 

Municipal:

“I - Conselho Municipal de Habitação;

II - direito de preempção;

III - desapropriação com ou sem a utilização de Títulos da Dívida Pública;

IV - parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;

V - consórcio imobiliário;

VI - operação urbana consorciada;

VII - IPTU progressivo no tempo;

VIII - IPTU diferenciado para interesse social;

IX - concessão de Direito Real de Uso;

X - concessão de Uso Especial para Fins de Moradia;

XI - transferência do direito de construir;

XII - o Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano”.

A criação do Fundo foi formulada no Art. 131, que autorizou, através de Lei 

Específica o Executivo Municipal utiliza-lo como um dos instrumentos financeiros de 

implementação das políticas municipais de habitação através das seguintes receitas:

“I - dotações do Orçamento Municipal;

II - transferências da União e do Estado;

III - rendas provenientes de Operações Urbanas;

IV - receitas provenientes de taxas e multas vinculadas ao fundo;

V - empréstimos internos e externos;

VI - receitas provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos 

intergovernamentais;

VIII - receitas provenientes de alienações de próprios municipais;

VII - doações e outras fontes de recursos.”
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Já no Art. 135  foram definidos os conteúdos mínimos para o Executivo Municipal 

elaborar o Plano Municipal de Habitação:

“I - diagnóstico das condições de moradia em Ferraz de Vasconcelos;

II - identificação, quantificação e qualificação dos problemas e potenciais;

III - identificação, qualificação e quantificação das demandas;

IV - articulação com planos e programas estaduais e federais;

V - definição de metas e alternativas para atingi-las;

VI - definição de fontes financeiras e compromissos orçamentários”.

Além dessas determinações, a Política Habitacional do PDFV passou a permitir o 

Poder Executivo Municipal estabelecer convênios e contratos de assessoramento 

com entidades públicas e privadas, além de contar com a participação do Conselho 

da Cidade e do Conselho da Habitação na sua formulação e acompanhamento. 

Estabeleceu também a exigência da realização de no mínimo duas Audiências 

Públicas para discussão das diretrizes, propostas e ações do Plano Municipal de 

Habitação. Como programa integrante da Política Habitacional foi criado o Programa 

Municipal de Regularização Fundiária e Urbanística de Ferraz de Vasconcelos - 

“Programa Habitação Legal” em consonância com os programas de regularização 

fundiária das esfera estadual e federal.

Foram considerados como de interesse prioritário para o Programa de Regularização 

Fundiária e Urbanística os seguintes loteamentos irregulares listados nas Audiências 

Públicas (Art. 142):

“I - Áreas Particulares

1 - Vista Verde-Rua Manoel de Oliveira Ramos (divisa com Cidade Tiradentes);
2 - Vila Cristina - Estrada do Paiol com Avenida dos Autonomistas;
3 - Cambiri 1 e 2 - Rua Manoel Sebastião com Caminho 2;
4 - Adutora - Caminho 1;
5 - Ocupação Wesley de Abreu;
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6 - Ocupação São José, Rua João J. Silva;
7 - Jardim Unidos - entre a Avenida 15 de Novembro até a divisa de Poá;
8 - Vila Nova - Avenida 15 de Novembro;
9 - Jardim Arakari;
10 - Sítio Paredão 1 e 2;
11 - Jardim Ferrazense;
12 - Jardim Deise - José Luiz Cembranelli;
13 - Cunha Bueno - Rua Deputado Cunha Bueno;
14 - Loteamento Baxmann;
15 - São Francisco - Rua Sandere Andeni c/Sérgio Cenco;
16 - Vila Jamil;
17 - Chácara 15 de Novembro - Rua Raimundo Magrini;
18 - Temporim;
19 - Condomínio Santa Margarida;
20 - Jardim Anchieta;
21 - Albino Francisco de Figueiredo;
22 - Jardim Malda;
23 - Jardim Amalfi 1 e 2;
24 - Vila Jurema;
25 - Jardim São Miguel;
26 - Recanto dos Pássaros - Avenida Tancredo Neves;
27 - Vila Sofia ou Faleiros - Rua Castelo Branco c/Paulo Faleiros;
28 - Vila Maria José - Rua João Kanzi c/viela Sofia ou Faleiros;
29 - Travessa João Canzi c/divisa de Guaianazes Marginal do Córrego - também 
conhecido como Vila dos Bancários;
30 - Jardim TV, ocupação Paraguai e Planalto dos Bancários, entre R. Castelo Branco 
e R. Paraguai.
31 - Vila Solar 1 - Rua João Gaspar Delgado c/rua Prof. Vicente Rao;
32 - Solar 2 - Rua João Kanzi/Rua Palmeiras - Vila Joana d`Arc;
33 - Travessa João Kanzi e Córrego Bandeirantes.
34 - Jardim Bandeirantes 1 - conhecido como Conjunto Bandeirante;
35 - Jardim Rosana - na Estrada dos Bandeirantes;
36 - Jardim Renata, também conhecido como Jardim Pires - Rua Dr. Miguel Ferreira;
37 - Tanquinho - Rua Antônio Silvestre Leite.

II - Áreas Municipais
38 - Jardim Santiago - Avenida 15 de Novembro
39 - Jardim Ione e Nove 9 de Julho-Rua 9 de Julho
40 - Jardim São Benedito-Rua Tupã
41 - Jardim Viviane - Rua 15 de Novembro
42 - Vila Bianchi
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43 - Jardim Roque
44 - Vila Nova Cidade
45 - Ocupação Pérola
46 - Jardim Freire
47 - Jardim São Lázaro
48 - Vila Soleiro 1, 2 e 3
49 - Nossa Senhora do Caminho 1 e 2
50 - Vila Luanda
51 - Jardim Hernandes
52 - Jardim Leila
53 - Jardim Tinoco
54 - Jardim Ozéias Genuíno
55 - Jardim Ayda 1 e 2
56 - Jardim Alaíde
57 - Julio de Carvalho
58 - Vila Mariana
59 - Capim Guaçu
60 - Ocupação Brígida - Rua José Carlos Rios Jr.
61 - Jardim Bandeirantes 2 ou ocupação Adão Manoel
62 - Jardim Brígida divisa de Guaianases

63 - Vila Massato - Rua Massato Sakai”

Quanto ao processo de regularização fundiária, o Art. 145 definiu como necessários 

os seguintes pré-requisitos:

“I - Interesse social;

II - localização do empreendimento em ZEIS - Zonas Especiais de Interesse 

Social;

III - cadastro das edificações e das famílias atendidas;

IV - instauração de processo civil público junto ao Ministério Público do Estado 

de São Paulo para apuração de responsabilidades e demais procedimentos de 

sua competência.

V - identificação e mapeamento das áreas de risco, dos cursos d`água, das 

Áreas de Proteção Permanentes, das vias de circulação, das espécies arbóreas, 

dos acidentes topográficos e das redes de infraestrutura existentes.

VI - elaboração de projeto urbanístico e projetos complementares necessários”.
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Conclusões parciais

De maneira geral, embora o PDFV se constitua em uma Lei que está em vigor 

(175/2006), nenhuma das suas proposições foi implementada, assim como os 

seus planos e projetos subsequentes. Além do evidente prejuízo que esse fato 

acarretou ao Município como um todo, a análise dos itens selecionados neste 

Relatório Técnico 01 mostrou que os temas foram abordados de maneira desigual, 

tal como ocorreu com a estruturação de macrozonas e zonas, insuficientemente 

justificada em texto as propostas e o mais grave, sem indicação cartográfica, 

tornando inúteis e inoperantes as categorias propostas, inclusive as Zonas 

Especiais.  Os instrumentos de Desenvolvimento Urbano, preconizados no Estatuto 

da Cidade e copiados no PDFV, tão pouco puderam ser implementados, visto que 

também dependiam de Lei complementar ao Plano 2006.

Com relação aos itens relacionados à habitação, embora tenham sido mais 

extensos e indicado inclusive os pontos críticos no Município, foram igualmente 

comprometidos pela ausência das indicações cartográficas, que reiteradamente 

são consideradas obrigatórias no caso de um Plano Diretor. Nesse sentido, o Plano 

Local de HIS, realizado em 2012, se constituiu em um documento importante 

para o estudo e proposições no âmbito habitacional e embora tenha apresentado 

limitações – que serão analisadas adiante – também aponta para as ausências e 

omissões do PDFV nesse âmbito.
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PLANO DE AÇÃO – 3ª Etapa

O Plano Local de Habitação de Interesse Social foi dividido em 08 partes:

I Introdução:

 • 1. Contextualização para elaboração do PLHIS    

 • 2. Problemas e obstáculos detectados

 • 3. Soluções Possíveis

 • 4. Os núcleos Sociais do Município

No que diz respeito a revisão do Plano Diretor, esses 04 capítulos da introdução, 

em especial o número 02 e 03, são os mais importantes para se levar em 

consideração quanto a estrutura urbana. 

Mostra uma análise do Plano Diretor vigente (Lei 175/2006) referente a Habitação 

e faz referência a outras leis desconhecidas pela consultoria, uma vez que as 

secretarias municipais não as mencionaram. 

O item 04 traz um levantamento com data de 2012 - mapa com os 77 Núcleos 

Habitacionais existentes no Município. Junto a ele, uma tabela com a relação dos 

núcleos, contendo denominação, número de unidades habitacionais e população 

estimada.

II Princípios e Diretrizes

III Objetivos e Metas

IV Critérios para definição das prioridades de intervenção nos Núcleos 

de Assentamentos Precários

  • 1. Princípios

  • 2. Blocos de Ação

  • 3. Os Grupos

Foram analisados os três blocos de atuação que objetivaram separar os núcleos 

por características de intervenções necessárias para a regularização urbanística 

e fundiária. Dentro dos blocos há a ocorrência de núcleos de interesse social.

As tabelas apresentam a priorização de todos os núcleos de interesse social, 

separados por bloco de ação e de acordo com:
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 • 1. Maior necessidade de remoções;

  • 2. Maior carência de número de serviços e de infraestrutura;

  • 3. Maior quantidade de melhorias habitacionais;

  • 4. Maior número de moradores beneficiados.

V Insumos Prévios para o Cálculo das Necessidades Habitacionais

 • 1. Disponibilidade de Terra Urbanizada

  • 2. Projeção da Demanda Habitacional por Incremento Populacional

  • 3. Insumos e Custos utilizados no Plano de Ação

 Esse capítulo faz referência ao Anexo 05 - Planta com levantamento de  

 área disponível e vazios urbanos dentro do município. Ele data de 2012 

VI Necessidades Habitacionais e Recursos para Atendimento

  • 1. Conceitos que envolvem as Necessidades Habitacionais

  • 2. Conceitos utilizados pela Fundação João Pinheiro

 • 3. Cenários

Esse capítulo apresenta a associação dos conceitos utilizados pela Fundação João 

Pinheiro com as necessidades habitacionais de Ferraz. Através dos quadros a 

demanda demográfica futura e as necessidades habitacionais (Tabela 22 – Custo 

total das necessidades habitacionais para todas as faixas de renda) pag.79.

VII Programas e Ações

  • 1. Metas

 • 2.Indicadores de Atendimento às Metas das Ações Propostas

 

VIII Fontes de Financiamento

IX Instrumentos de Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano                   
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1 Introdução

1. Contextualização para elaboração

  • Etapa I – Proposta Metodológica

 • Etapa II - Diagnóstico do Setor Habitacional

  • Etapa III – Elaboração do Plano de Ação

Principais pontos:

- Trata da criação do Conselho Municipal de Habitação e o Fundo Gestor

- Divisão das etapas do Plano de Habitação de acordo com orientação do Ministério 

das Cidades:

Etapa I – Proposta Metodológica: fase inicial estruturadora dos demais 

procedimentos:

- coordenação e organização dos trabalhos;

- atribuições e responsabilidades da equipe de trabalho municipal;

- atribuições e responsabilidades dos consultores contratados;

- procedimentos para execução das etapas e produtos;

- estratégia de comunicação, mobilização e participação da população identificando   

  os diferentes atores;

- formas de dar publicidade ao início e término dos trabalhos, em especial com a 

  apresentação da equipe, mecanismos de participação da população e acesso às 

  informações;

- cronograma de eventos de discussão com a sociedade;

- prazos e custos;

- articulação com outros programas e ações.
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Etapa II - Diagnóstico do Setor Habitacional, com a coleta de informações 
e dados do município referentes aos itens:
- caracterização do município e inserção regional;
- atores sociais e sua capacidade;
- necessidades habitacionais;
- oferta habitacional;
- marcos reguladores e legais;
- condições institucionais e administrativas;
- programas e ações;
- recursos para financiamento.

Etapa III – Elaboração do Plano de Ação, apresentando os itens abaixo 
relacionados, para cada problema identificado na Etapa II, após serem 
discutidos e pactuados com a sociedade local:
- diretrizes e objetivos;
- programas e ações;
- metas, recursos e fontes de financiamento;
- indicadores;
- programas e ações prioritárias;
- monitoramento, avaliação e revisão.

2. Problemas e obstáculos detectados
Principais pontos:
• Caracterização do município de Ferraz, delimitando suas divisas com as cidades de 
São Paulo - Capital do Estado, Poá, Suzano, Ribeirão Pires, Mauá e Itaquaquecetuba;
• Zona Especial de Interesse Social para fins de habitação;
Não há oferta de terra suficiente para suprir o déficit habitacional, tendo em vista 
o pouco território de que dispõe Ferraz de Vasconcelos se encontrar totalmente 
ocupado de forma linear, aliado ao fato de que a maior necessidade de habitação 
está na faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos por família – quase a totalidade 
da população – sendo que para essa faixa de renda a terra a ser utilizada terá que 

ser pública ou adquirida para esse fim.
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No tocante à legislação municipal, foi diagnosticado que:
Principais pontos:
Faz referência ao Plano Diretor de Ferraz de Vasconcelos, reportando que fez alusão 
aos instrumentos do Estatuto da Cidade, mas não os definiu;
O Plano diretor estabeleceu a existência de três tipos de ZEIS, mas não suas 
funções e os limites, como também não as grafou em planta anexa, indicando que 
que seria feito na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo; o que não ocorreu. 
Também não previu índices urbanísticos ou tamanhos de lotes especiais para tais 
Zonas, indicando que seria feito através de lei própria; que também ocorreu.. 
Estabeleceu na Lei Complementar nº 196/2008 

Deve-se apontar que a consultoria não recebeu essa Lei Complementar e também 
não reconhece se esse mapa anexo dentre os arquivos recebidos o que define 
como Sistema de Zoneamento Especial de Interesse Social, que grafa, as 
ZEIS em Planta Anexa. O Plano Diretor de 2006 estabeleceu outro zoneamento, 
que os técnicos da Prefeitura acreditam ser insuficiente, inclusive considerando em 
parte, o antigo zoneamento estabelecido na Lei Municipal nº 1.057/78, que alterou 
o antigo Plano Diretor e estabeleceu o Sistema de Zoneamento, Uso e Ocupação 
do Solo e foi revogada pelo Plano Diretor atual;
• O código de obras (743/1969) não estabeleceu regras especiais de construção 
ou aprovação para Habitação de Interesse Social. Também não previu regras para 
ZEIS;
• Foram levantados os seguintes tipos de obstáculos para a implementação de 
uma Política Habitacional de Interesse Social, atendendo a demanda por habitação 
atual e futura:

a - Receita orçamentária específica e 
b - Organização institucional e social, como o desenvolvimento do setor de 
fiscalização municipal, a capacitação dos agentes públicos, bem como a mobilização 
da sociedade civil para o problema e a alteração/revisão da Legislação Municipal 
ou a edição de novos diplomas legais.
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3. Soluções possíveis
Principais pontos:
• O PLHIS indica como necessária a revisão do Plano Diretor;
• Sugestões do que o Plano Diretor deve propor quanto a Habitação de Interesse 
Social, dentre elas:
- Mapa com a demarcação de ZEIS;
- Outorga Onerosa;
- Transferência de Potencial Construtivo;
- Operações Urbanas Consorciadas;
- Dotações orçamentárias e créditos adicionais suplementares a ele destinados;
- Repasses ou dotações de origem orçamentária da União ou do Estado de São 
  Paulo a ele destinados;
- Empréstimos de operações de financiamento internos ou externos;
- Contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas;
- Contribuições ou doações de entidades internacionais;
- Acordos, contratos, consórcios e convênios;
- Rendimentos obtidos com a aplicação do seu próprio patrimônio;
- Quanto as propostas que devem ser revisadas para o aumento da receita e   
  facilidade para implantação da Política Habitacional de Interesse Social:
- Código de Obras;
- Código de Posturas;
- Implantação do IPTU progressivo e desapropriação com títulos da dívida pública;
- Lei que possibilite a dação em pagamento;
- Ampliar o rol que compõe os recursos formadores do Fundo Municipal de Habitação 
  de Interesse Social;
- Ampliação e alteração no quadro funcional da Prefeitura e melhoramento da 
  arrecadação.

4. Os Núcleos Sociais do Munícipio
A Equipe Técnica Multidisciplinar Municipal, composta por profissionais lotados 
na Secretaria de Habitação e Meio Ambiente, Planejamento, Obras Particulares e 
Assistência Social, realizou desde o ano de 2005, exaustivo levantamento nos 77 
Núcleos Habitacionais existentes no Município de Ferraz de Vasconcelos, cujo Mapa 

encontra-se no Anexo 06.
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DENOMINAÇÃO   Nº/DE     POPULAÇÃO 
       UNIDADES          ESTIMADA
        3,48 hab./domic.

40  Jd. Faleiros    72    251
41  Jd. Maria Jose   76    264
42  Cosme Abate   87    303
43  Jd. Juliana    19    66
44  Vila Correia    19    66
45  Sítio Paredão   17    59
46  Jd. Arakaki    19    66
47  Jd. Metropole   76    264
48  São Judas    147   512
49  São José 1    112   390
50  São José 2    131   456
51  Jd. Santiago   68    237
52  Jd. Sara    198   689
53  Jd. São Benedito  22    77
54  Jd Viviane    144   501
55  Jd. Seminário   23    80
56  Jd. Romanopolis   31    108
57  Jd. Deyse 1    39    136
58  Jd. Deyse 2    124   432
59  Baxmann    146   508
60  Pq. São Francisco  143   498
61  Jânio Quadros   61    212
62  Jd. Figueiredo   21    73
63  Vila Jamil    391   1.361
64  Roseiras    27    94
65  Vila São Paulo 1   11    38
66  Vila São paulo 2   37    129
67  Vila São Paulo 3   439   1.528
68  Vila cristina    700   2.436
69  Wesley de Abreu  39    136
70  Manoel de Oliveira 
 Ramos (Á. RURAL)  160   557
71  Chácara Guaió   49    171
72  Jd. José Thorac   34    118
73  Jd. Vista
 Verde (A. RURAL)  187   651
74  Jd. Alexandre   17    59
75  Jd. Elisabeth   53    184
76  Jd. Imperial    78    271
77  Jd. Débora    99    345

RELAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO: 
DENOMINAÇÃO; NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS E POPULAÇÃO ESTIMADA

 DENOMINAÇÃO   Nº/DE      POPULAÇÃO 
        UNIDADES      ESTIMADA
               3,48 hab./domic.

1  Vila Mariana    178   619
2  Jd. Capim Guaçú  131   456
3  Jd. Verão    17   59
4  Vila Ayda    165   574
5  Vila Alayde    64    223
6  Jd. Brigida 1   23    80
7 Jd. Brigida 2   57    198
8 Jd. Brigida 3   92    320
9 Jd. Bandeirantes   36    125
10 Jd. Ozeias    168   585
11  Jd. Leila    67    233
12  Jd. TV     208   724
13  Solar 2 - Vila Pereira 125    435
14  Jd. João Canzi   45    157
15  Jd. Renata    184   640
16  Jd. Andréia    68    237
17  Vila dos Bancarios  71    247
18  Jd. Rosana    64    223
19  N. Sra. do Caminho  161   560
20  Jd. São Miguel   55    191
21  Recanto dos Pássaros 341   1.187
22  Vila Luanda    53    184
23  Jd. Hernandes   57    198
24  São Lázaro    118   411
25  Jd. Mercedes   118   411
26  Jd. São Fernando 
 Itajuide     497   1.730
27  Vila Jurema    156   543
28  Jd. Amalfi    109   379
29  Jd. Malda    145   505
30  Jd. Freire    68    237
31 Vila Sta. margarida  115   400
32  Chácara XV 
de Novembro    57    198
33  Jd. Anchieta    66    230
34 Jd. Nova Cidade   91    317
35  Jd. Pérola    63    219
36 Vila dos Americanos  47    164
37  Vila Santo Antonio  53    184
38  Jd. Júlio de Carvalho  21    73
39  Jd. Primavera   64    223

TOTAL:   
77 NÚCLEOS    8.334   29.002
      100%   100%

Dados obtidos junto a Secretaria de Habitação
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - 2011

Tabela 01 – Núcleos HIS de Ferraz de Vasconcelos. Fonte: POLIS Consultoria Ltda.
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Mapa 30
Fonte: Plano Local de 
Habitação de Interesse 
Social – PLHIS de Ferraz de 
Vasconcelos – Plano de Ação

Mapa Índice das
Zonas Especiais 
de Interesse Social 

Lei Complementar 
número 196/2008
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Principais pontos:

Levantamento nos 77 Núcleos Habitacionais existentes no Município de Ferraz de 

Vasconcelos, cujo Mapa encontra-se no Anexo 06 com data de 2011.

II Princípios e Diretrizes

Principais pontos:

• Incorporou alguns instrumentos e princípios do “Estatuto da Cidade” como 

exemplos para a realidade de Ferraz de Vasconcelos. Através de diretrizes, 

objetivos, programas, ações e metas.

• Indicou um quadro que separa as famílias em 05 grupos sociais caracterizados 

pela capacidade de acesso às linhas de financiamento, definindo a fonte dos 

recursos e o percentual na composição do déficit (ver quadro);

A Cidade de Ferraz de Vasconcelos foi definida por dois dos grupos citados acima:

Grupo 01 e Grupo 02.

Para esses grupos, são dadas as seguintes diretrizes:

- Adensamento da ocupação territorial;

- Política de Saneamento articulada à de Habitação;

- Diversificação do Mercado Imobiliário;

- Gestão do uso do solo para o financiamento do desenvolvimento local;

- Utilização sustentável das áreas alagáveis;

- Regularização urbanística e jurídica dos assentamentos irregulares;

- Sustentabilidade dos projetos de HIS;

- Política habitacional transparente, democrática e integrada às diretrizes da Política  

  Nacional.
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III Objetivos e metas

Principais pontos:

• Mostrou um conjunto de objetivos fundamentais para a Política Habitacional de 

Ferraz de Vasconcelos:

Adensamento da ocupação territorial:

1. Ocupação dos lotes urbanizados existentes na produção de habitações que 

atendam à demanda local;

2. Produção de HIS através de empreendimentos de porte médio e pequeno, 

aproveitando as áreas vazias urbanas existentes e que disponham de infraestrutura.

Política de saneamento articulada a de habitação:

3. Articulação das ações de saneamento à localização de empreendimentos de HIS 

e/ou de regularização fundiária.

Diversificação do Mercado Imobiliário:

4. Produção de unidades habitacionais para atender às famílias que hoje residem 

pagando aluguel, em imóveis cedidos ou partilhados (repúblicas/alojamentos);

5. Fomento à participação da iniciativa privada e de cooperativas nos projetos de 

HIS.

Gestão do uso do solo para o financiamento do desenvolvimento local:

6. Regulamentação e/ou alterações para utilização de instrumentos da política de 

gestão do solo urbano do Plano Diretor;

7. Evitar processos de especulação imobiliária.

Ações de Gestão:

8. Promover o controle em áreas de APP, visando impedir sua ocupação e o 

desmatamento;

9. Fomentar a organização social comunitária, visando fortalecer as lideranças 

populares e comunitárias.

Regularização urbanística e jurídica dos assentamentos irregulares:

10. Articulação das ações de regularização urbanística às de regularização fundiária 

nos assentamentos precários;
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11. Superação das situações de irregularidade fundiária urbana.

Sustentabilidade dos projetos de HIS:

12. Permanência das famílias beneficiárias de programas habitacionais nas novas 

moradias, valorizando o meio ambiente e fortalecendo o processo de inclusão 

social.

Política habitacional transparente, democrática e integrada às diretrizes da Política 

Nacional:

13. Instituição do Sistema Local de Habitação de Interesse Social;

14. PLHIS como um instrumento de planejamento e de monitoramento da Política 

Local de Habitação;

15. Estruturar melhor o Setor de Habitação para desenvolver a gestão da HIS;

16. Fortalecimento do Conselho de Habitação.

IV Critérios para definição das prioridades de intervenção nos Núcleos de 

assentamentos precários de interesse social do município de Ferraz de 

Vasconcelos:

Em reunião técnica foram definidos os princípios, os blocos de ação e os grupos, 

por características e critérios de priorização, dentro dos blocos de ação.

1. Princípios

Principais pontos:

• Erradicação de situações de riscos;

• Solucionar os problemas das ocupações em Áreas de Preservação Permanente 

e de Proteção Ambiental, pensando sempre em proteger a água, levando em 

consideração que boa parte das ocupações na Cidade acontecem nas margens dos 

rios e córregos;

• Priorização da área pública em relação das particulares.
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2. Blocos de Ação

- Bloco de Intervenções Complexas;

- Bloco de Intervenções Simples;

- Regularização Jurídica/Fundiária;

Principais pontos:

• Formação dos Blocos de Ação com o objetivo de separar os núcleos pelas 

características de intervenções necessárias para a regularização urbanística e 

fundiária:

de Intervenções Complexas;

Constam os núcleos de interesse social situados em áreas de risco, de preservação 

permanente e de proteção ambiental, em área publica ou particular. Exigindo  

grande complexidade de soluções para: implantação de infraestrutura, obras de 

contenção e de arte, construção de unidades habitacionais, ações de melhorias 

habitacionais para consolidação de moradias, processos de educação sanitária e 

ambiental, recuperação ambiental de áreas degradadas e regularização fundiária, 

além de ações de trabalho técnico social, como a geração de renda e a mobilização 

e organização comunitária.

de Intervenções Simples;

Constam os núcleos de interesse social em áreas de preservação e proteção 

ambiental, e demais áreas no município que possuem carências de 1 (um) serviço de 

infraestrutura como rede de abastecimento de água e esgoto sanitário, iluminação 

pública, drenagem, pavimentação ou coleta de lixo, e possua necessidade de 

remoção de até 20 (vinte) unidades e necessidade de melhorias habitacionais de 

até 50 (cinquenta) unidades.

de Regularização Jurídica/ Fundiária

Núcleos que precisam somente de regularização jurídica do assentamento, pois 

as demais condicionantes legais para sua realização já estão resolvidas, como as 

condições de infraestrutura.
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3. Os Grupos

Principais pontos:

Classificação e priorização dos núcleos de acordo com as características de 

intervenção necessárias. Dividindo em oito grupos por ordem de prioridade:

• Grupo 1 - Núcleos em Áreas de Risco e de Proteção e Preservação Ambiental com 

         titularidade Pública;

• Grupo 2 - Núcleos em Áreas de Risco e de Proteção e Preservação Ambiental com 

                 titularidade Particular;

• Grupo 3 - Núcleos em Áreas de Risco com titularidade Pública;

• Grupo 4 - Núcleos em Áreas de Risco com titularidade Particular;

• Grupo 5 - Núcleos em Áreas de APP com titularidade Pública;

• Grupo 6 - Núcleos em Áreas de APP com titularidade Particular;

• Grupo 7 - Núcleos localizados nas demais áreas do município com titularidade 

                 Pública;

• Grupo 8 - Núcleos localizados nas demais áreas do município com titularidade 

                 Particular.

Além dos grupos, a priorização segue os critérios abaixo, tendo em vista os dados 

da Secretaria de Habitação do Município:

1º - Maior necessidade de remoções;

2º - Maior carência de número de serviços e de infraestrutura;

3º - Maior quantidade de melhorias habitacionais;

4º - Maior número de moradores beneficiados.

As tabelas apresentam a priorização dos núcleos de interesse social, separados por 

bloco de ação e de acordo com os critérios descritos acima.
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V - Insumos Prévios para o Cálculo das Necessidades Habitacionais

1. Disponibilidade de Terra Urbanizada ou Urbanizável

Principais pontos:

Quanto a Disponibilidade de Terra Urbanizada ou Urbanizável

Para atender as 19.957 unidades habitacionais, indicou-se a necessidade de 

pelo menos 1.077.678,00 m² de terra urbanizada ou urbanizável. Disso tudo, 

346.680,00m² são previstos para a produção habitacional destinada a suprir o 

déficit habitacional, ou seja, 6.420 unidades habitacionais, e 730.998,00m² são 

destinadas à produção de novas unidades habitacionais para o atendimento da 

demanda futura por habitação, previstas 13.537 unidades habitacionais.

OBS: o documento considerou que terra urbanizada ou urbanizável é aquela que 

contém rede de água, de esgoto e energia elétrica, passando por uma das frentes 

da área, ou com, no máximo, a necessidade de extensão de redes de água, de 

esgoto e energia elétrica para atingi-las;

O anexo 05 mostrou que as zonas mais indicadas para a aquisição de terra para a 

produção habitacional para a faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, em função 

de menor custo, são as zonas 27, 28 e 29 (Direção Norte em relação a região 

Central dividida pela linha férrea)

2. Projeção da Demanda Habitacional por Incremento Populacional 

Principais pontos:

Cálculo de projeção da demanda quantitativa por crescimento populacional;

3. Insumos e Custos utilizados no Plano de Ação

A partir da tabela x foi estimado o custo de infraestrutura para implantação de 

unidades habitacionais com a tipologia construtiva do tipo popular com edifícios de 

quatro pavimentos (térreo mais três pavimentos).

Foi estimada também uma fração ideal de terreno de 54,00 m² por unidade 

habitacional com 46,00 m² de área construída total.
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VI Necessidades Habitacionais e Recursos para Atendimento

Principais pontos:

1. Estudos referentes a população total, número total de domicílios particulares 

permanentes e a densidade demográfica média;

2. Conceitos que envolvem as Necessidades Habitacionais;

3. Conceitos Utilizados pela Fundação João Pinheiro.

1. Conceitos que envolvem as Necessidades Habitacionais

Principais pontos:

- Conceitos que envolvem o tema, já apontados no Diagnóstico;

- Déficit Habitacional Acumulado

- Demanda Futura

Do Déficit acumulado:

• Déficit Quantitativo (aponta para o número de unidades habitacionais novas 

necessárias para suprir a falta de moradias)

• Déficit Qualitativo (aponta para a solução dos problemas referentes à qualidade 

da habitação, não implicando, contudo na necessidade de novas habitações)

2. Conceitos utilizados pela Fundação João Pinheiro

Principais pontos:

- Propostas de estudos desenvolvidas pela Fundação João Pinheiro propondo um 

conceito de necessidades habitacionais que inclui:

a) Déficit 

A composição do Déficit é formada por quatro elementos:

• Domicílios Rústicos – domicílios permanentes cuja construção é feita por material 

improvisado, a serem substituídos ou repostos;

• Domicílios Improvisados – aqueles construídos para fins não residenciais, mas 

que estão servindo de moradia na ocasião do Censo;

• Coabitação Familiar – convivência de mais de uma família no mesmo domicílio ou 

o aluguel de quartos ou cômodos para moradia de outras famílias;
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• Ônus excessivo com aluguel – famílias urbanas com renda de até três salários 

mínimos, que moram em casa ou apartamento e que despendem mais de 30% 

de sua renda com aluguel (FJP, 2005). Atualmente, tendo em vista que o Censo 

não apresenta este item (comprometimento da renda familiar com despesa de 

aluguel), adotou-se o critério utilizar parte do número de famílias na faixa de 

renda três salários mínimos que pagam aluguel.

b) Inadequação 

• Carência de Infraestrutura – domicílios que dispõem de, ao menos, um dos 

seguintes serviços básicos: a) iluminação elétrica; b) rede geral de abastecimento 

de água com canalização interna; c) rede geral de esgotamento sanitário ou fossa 

séptica; e d) coleta de lixo;

c) Demanda Demográfica 

A Demanda Demográfica é composta pela necessidade de construção de novas 

moradias para atender ao crescimento demográfico num determinado espaço de 

tempo.

3. Cenários

Principais pontos

Cenários para as necessidades habitacionais de Ferraz de Vasconcelos:

• Cenário 01: necessidades habitacionais incluindo todas as faixas de renda familiar 

a partir dos dados da Fundação João Pinheiro, conforme metodologia explicada no 

item anterior;

• Cenário 02: apresentou as necessidades habitacionais incluindo todas as faixas 

de renda familiar a partir dos dados da Fundação João Pinheiro, acrescidos das 

quantidades levantadas pela equipe da Secretária de Habitação do

Município nos Núcleos de interesse Social do município, quando estes foram 

maiores daqueles apontados pela Fundação João Pinheiro (Cenário 01). Neste 

caso, chamamos o cenário como “todas as faixas de renda familiar adotado”;

a) a) 
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• Cenário 03: apresentou as necessidades habitacionais somente para as faixas 

de renda familiar de 0 a 3 salários mínimos, a partir dos dados da Fundação João 

Pinheiro;

• Cenário 04: apresentou as necessidades habitacionais somente para as faixas 

de renda familiar de 0 a 3 salários mínimos, escolhida como prioritária para o 

atendimento pelo município, a partir dos dados da Fundação João Pinheiro,

acrescidos das quantidades levantadas pela equipe da Secretária de Habitação do 

Município nos Núcleos de interesse Social, quando estes foram maiores daqueles 

apontados pela Fundação João Pinheiro (Cenário 03). Neste caso, chamamos o 

cenário como “para as faixas de renda familiar de 0 a 3 salários mínimos adotado”.

VII Programas e Ações

Principais pontos:

- Explicação da forma como o PLHIS de Ferraz de Vasconcelos se planeja e quais 

medidas adota;

- Linhas Programáticas específicas:

Ação denominada Banco de Terras e Fomento a organização Social.

- Meta - a quantidade, medida em percentual, de produto ou serviço a ser ofertado 

por Programa e Ação, num determinado período de tempo, constituindo-se no 

resultado intermediário que contribui para o alcance dos objetivos.

Os programas e ações que compõem o PLHIS devem estar em consonância com 

os instrumentos do ciclo de gestão orçamentário-financeiro (PPA/LDO/LOA), 

considerando:

a) A classificação em ordem de importância, dos Programas e Ações a serem 

abordados no PLHIS, em discussão com a sociedade civil, tais como: produção 

habitacional e de loteamentos adequados, urbanização e regularização fundiária 

de assentamentos precários e informais, destinação de áreas urbanas à habitação 

de interesse social e outros;
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b) O porte e a complexidade dos problemas, focando em ações de caráter 

estruturante para a solução das questões de maior gravidade social;

c) A mitigação de impactos negativos causados por investimentos em infraestrutura 

de grande e médio porte que tem consequências sobre o setor habitacional;

d) O tempo previsto para implementação das ações previstas no PLHIS em 

conformidade com a capacidade de investimento na localidade;

e) As inter-relações e transversalidades das ações, tratadas no seu conjunto, se 

for o caso.

1. Metas

Principais pontos:

Tabelas/quadros com as metas para o atendimento às Ações Propostas para cada 

problema encontrado na etapa do Diagnóstico

Tabela – Plano Local de Habitação de interesse social – PLHIS Etapa 3 – Plano de 

Ação – Programas, ações e metas:

Tabela 42 – Metas da Linha Programática: Integração Urbana de Assentamentos 

Precários e Informais

Os quadros do bloco das intervenções complexas reúnem diretrizes e objetivos 

de acordo com linha programática (integração urbana de issentamentos precários 

e informais), programa (regularização fundiária de assentamentos precários e 

informais) e subprograma (regularização urbanística de assentamentos precários 

e informais (infraestrutura). Relacionando com Problemas encontrados (falta de 

infraestrutura e ou regularização jurídica em diferentes núcleos de interesse social 

e nos assentamentos precários, informais particulares e públicos), ações propostas 

(planos, recursos e aplicação de instrumentos), responsáveis pela ação (divididos 

por prefeitura municipal e sociedade civil organizadora) e metas de ano a ano.
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2. Indicadores de Atendimento às Metas das Ações Propostas

VIII Fontes de Financiamento 

Principais pontos:

• Estimativa de recursos necessários à consecução de cada ação. As metas e recursos 

por Programa e Ação foram distribuídos ao longo de 20 (vinte) anos, divididos em 5 

(cinco) períodos de 4 (quatro) anos cada. Também foram considerados os valores 

de referência aplicados nos programas do Ministério das Cidades para produção 

habitacional e infraestrutura em programas similares aos necessários no município 

de Ferraz de Vasconcelos.

• Criação de um orçamento específico, através do Fundo Municipal de Habitação 

de Interesse Social, para os investimentos em HIS, que abarque as despesas 

de terra, infraestrutura urbana e construção de unidades habitacionais e, ainda, 

recursos para incentivos diversos propostos neste Plano os recursos estimados 

para o cumprimento deste Plano são perfeitamente factíveis dentro dos períodos 

propostos. 

• Para a efetivação do Plano de Ação indicou-se ser primordial a participação dos 

Governos Federal e Estadual, que demandarão a maior parcela dos recursos, tanto 

através do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social como do estudo do 

Plano Estadual de Habitação de Interesse Social Estado de São Paulo.

IX - Instrumentos de Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano 

Principais pontos:

• Quanto a avaliação, deverá ser sistemática e de preferência deverá conter 

abordagem quanto à concepção, implementação e resultados dos programas e 

ações do PLHIS;

• O município deverá iniciar a construção de Sistema de Informações com o 

objetivo de:

- Acompanhar o cumprimento das metas deste Plano;

- Monitorar e avaliar programas, projetos e ações do governo municipal e demais  

agentes e seu impacto na diminuição do déficit e da inadequação habitacional;

- Monitorar as variáveis que compõem o Diagnóstico Habitacional do município, 

em especial:
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1. O déficit e a inadequação habitacional;

2. O crescimento demográfico;

3. Os custos de produção habitacional;

4. O preço e a disponibilidade de terra;

5. Os deslocamentos inter-regionais da população;

6. A captação de recursos e gestão financeira dos programas.

Considerações

O PLHIS – FV foi elaborado pela Consultoria POLIS no ano de 2012 obedecendo a 

seguinte organização:

1. Diretrizes e objetivos: o que se quis atingir com o Plano mediante diagnóstico, 

fixando conjuntamente com a sociedade as diretrizes e objetivos já estabelecidos;

2. Programas e ações: verificação dos programas e ações existentes e proposição 

de novos a serem implantados de acordo com as necessidades levantadas no 

diagnóstico para implementação da Política Municipal de Habitação de Interesse 

Social;

3. Metas: relação entre necessidade/demanda; custos; recursos existentes; 

potencialidades dos agentes; restrições de ordem fundiária, institucional; 

estratégias fixando prioridades de ação no tempo;

4.Recursos e fontes de financiamento: foram apontados os recursos necessários para 

solução dos problemas habitacionais de interesse social, através de levantamentos 

dos custos apropriados de projetos implantados no município e de outras fontes 

disponíveis que se julgar importantes.

Para o presente este Relatório o PLHIS – FV se constituiu no único documento 

fornecido pela Prefeitura que foi possível consultar com dados organizados e 

propostas de ação para o cenário municipal da moradia popular. Sua complexidade 

é proporcional aos problemas enfrentados, embora o encadeamento muitas vezes 

cause dúvidas sobre qual aspecto físico ou legal esteja sendo tratado.
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De toda forma, foi um estudo que detalhou com profundidade os problemas 

encontrados, os classificou, dimensionou e produziu um mapeamento da situação 

encontrada nos anos 2011/2012. Foram produzidos dois mapas das Zonas Especiais 

de Interesse Social que não distinguiram metodologicamente as diferenças entre 

as áreas delimitadas, apresentando-as sem distinção de quais categorias de ZEIS 

seriam. Os mapas são: Mapa de Zoneamento de Interesse Social da Cidade de 

Ferraz de Vasconcelos e Mapa de Zoneamento de Interesse Social da Cidade de 

Ferraz de Vasconcelos a Serem Grafadas. Em ambos constaram as informações 

de invasões e ocupações, áreas de risco (deslizamentos) e áreas de possíveis 

inundações. 

Esse aspecto é muito importante pois contribuiu para o entendimento da questão 

em tela, uma vez que o Plano Diretor de 2006 não produziu nenhuma cartografia. 

Torna-se ainda mais importante pois com essa base de dados especializada, a 

atual gestão municipal desenvolve a atualização das áreas de incidência de 

assentamentos subnormais.

Outro mérito desse documento foi sua crítica ao Plano Diretor de 2006, que não 

indicou graficamente de forma apropriada as áreas de incidência das ocupações 

subnormais, identificando-as apenas como:

“I- ZEIS 1 – Áreas públicas inseridas nas Macrozonas Central e de Expansão 

Urbana I e II, ocupadas por assentamentos de baixa renda para onde se dirigirão 

medidas de regularização fundiária e urbanística através de projetos específicos 

com índices de uso e ocupação do solo específicos e estabelecidos por decreto 

específico;

II – ZEIS 2 – loteamentos ou núcleos habitacionais de baixa renda existentes 

inseridos nas Macrozonas Central, Expansão Urbana I e II e excepcionalmente 

na Rural para onde se dirigirão medidas de regularização fundiária e urbanística 

através de projetos específicos com índices de uso e ocupação do solo específicos 

e estabelecidos por decreto específico;
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III – ZEIS 3 – terrenos não edificados, inseridos nas Macrozonas Central e de 

Estruturação Urbana I e II, definidos como de interesse social e necessários e 

necessários para à implantação de programas habitacionais de interesse social 

(Art. 47).  

Ocorre que, para todas as finalidades jurídicas, o Plano Diretor de 2006 é 

a lei urbanística efetivamente em vigor (Lei 175) e indicou como necessária a 

elaboração de um plano específico para habitação. Em sequência, no ano de 2008 

foi promulgada a Lei complementar nº 196, de 12 de março de 2008 que dispôs 

sobre “ a criação e definição do Sistema de Zoneamento Especial de Interesse 

Social – ZEIS dá outras providências correlatas”.  Essa Lei nº 196 apenas ratificou 

a classificação das ZEIS estabelecida no texto do Plano Diretor, mas como não 

havia mapeamento de referência, essas categorias ficaram de fato inexistentes, 

o que no PLHIS-FV, além da citação da referida Lei Complementar, reproduziu as 

ZEIS sem a necessária subdivisão por tipos que, o que legalmente deveria ter sido 

feito no Plano Diretor de 2006.

Outro mérito do PLHIS – FV foi o dimensionamento em 2011 do déficit habitacional 

e a disponibilidade de terra urbanizada/urbanizável necessária, como foi mostrado 

anteriormente, para atender as 19.957 unidades habitacionais, indicou-se a 

necessidade de 1.077.678,00 m² de terra urbanizada ou urbanizável. Desse 

montante, 346.680,00m² foram previstos para a produção habitacional destinada 

a suprir o déficit habitacional, próximo a 6.420 unidades habitacionais, e 

730.998,00m² para o atendimento da demanda futura por habitação, previstas 

entorno de 13.537 unidades habitacionais.

De maneira preliminar, a revisão do Plano Diretor pode indicar na fase propositiva dos 

planos setoriais que o PLHIS-FV seja revisto e reatualizado para dotar o município 

de um instrumento efetivo para encaminhamento das questões habitacionais do 

município. 
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3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
3.1 Mobilidade urbana

Sistema Viário

I – Retrospecto normativo

Com relação ao sistema viário de Ferraz de Vasconcelos, a única referência 

existente quanto à sua estruturação se encontra na Lei 175/2006 do Plano Diretor 

daquele ano. Assim como outros temas abordados anteriormente, as menções 

aos tipos de vias e sua hierarquia foram meramente formais, já que não foram 

representadas em mapa e muito menos consagradas por Plano Viário ou vinculadas 

ao zoneamento.

De toda forma, esse documento legal está vigente e o presente Relatório 02 – Leitura 

Técnica - deve analisar as posturas municipais em relação ao assunto mobilidade 

urbana. O sistema viário foi definido como conjunto das vias públicas urbanas e 

pelas estradas municipais que conforma a rede de mobilidade, acessibilidade e 

circulação de matérias e pessoas estruturadora das redes de infraestrutura, de 

transporte e de ocupação territorial de Ferraz de Vasconcelos. O PD 2006 tratou 

das definições urbanísticas para o sistema, sendo que o Art. 66 é o mais relevante 

para a vinculação com o uso e ocupação do solo e sua capacidade de suporte: “O 

uso e a ocupação do solo urbano devem ser vinculados à rede viária, de forma a 

estabelecer nexos entre capacidade operacional das vias com a densificação da 

ocupação e tipologia do uso do solo.”

Estabeleceu uma estrutura a partir da seguinte hierarquização de vias e 

outros modos:

a) Ferrovia - CPTM;

b) Rodovias e vias municipais, que se subdividem, funcionalmente, da seguinte 

forma:

I - vias estruturais;

II - vias coletoras;

III - vias locais;

IV - vias de pedestres;

V - ciclovias;

VI - vias especiais para ZEIS;

VII - estradas municipais.
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O PD 2006 indicou também a necessidade de um Plano Viário para estruturar e 

organizar o Sistema Viário Municipal e o Sistema Municipal de Mobilidade Urbana, 

sendo este definido como a articulação e integração do transporte individual, 

coletivo e de cargas, do Sistema Viário Municipal, metropolitano e estadual e do 

trânsito

Esse sistema possui os seguintes objetivos:
I - priorizar o transporte coletivo sobre o individual;
II - garantir a fluidez dos deslocamentos;
III - minimizar a necessidade de deslocamentos, priorizando crianças e idosos;
IV - melhorar a acessibilidade da população aos equipamentos/serviços públicos;
V - melhorar as condições da logística de transporte de cargas e mercadorias;
VI - manter o sistema atualizado em função das dinâmicas de deslocamentos e 
dos avanços tecnológicos dos componentes do sistema;
VII - articular o Sistema de Mobilidade Urbana de Ferraz de Vasconcelos com os 
sistemas metropolitano e estadual.

Todos esses objetivos propostos para o Plano Viário são importante para o 

direcionamento de políticas urbanas ligadas à mobilidade, ainda mais quando 

vinculados à estruturação dos novos espaços urbanos e dos espaços de requalificação 

urbana, associado à ordenação do uso e ocupação do solo em função dos padrões 

operacionais e funcionais do sistema viário e da oferta de infraestrutura, conforme 

disposto no PD 2006. 

Outra diretriz importante é a compatibilização do Plano Viário Municipal com Planos 

viários e de transporte metropolitanos, em especial com o SIVIM, Sistema Viário 

de Interesse Metropolitano como parte de estratégia para o desenvolvimento do 

município.

A melhoria dos acessos de Ferraz de Vasconcelos aos municípios vizinhos também 

se mostrou uma diretriz relevante, sendo que para a Avenida Brasil foi indicada 

a necessidade de “estudos de ampliação, visando estabelecer um novo eixo de 

integração da Região Metropolitana de São Paulo, estabelecendo novo eixo de 

desenvolvimento sub-regional” (Art.76). O mesmo se direciona a implantação de 

nova estrada municipal de interligação ao município de Mauá.

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
3.1 Mobilidade urbana
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O Plano Diretor 2006 também abordou:

- Necessidade de regulamentação para transito de cargas perigosas

- Integração do transporte ferroviário de alta capacidade e o transporte sobre 

pneus de média capacidade.

- pavimentação de todas as vias públicas urbanas e estradas municipais como 

diretriz prioritária

- sinalização própria para entorno de escolas

- “Faixa non-aedificandi” de 20 (vinte) metros de largura de cada lado das 

estradas municipais, reservada para o plantio de vegetação, com a função de 

formar uma barreira de 5 (cinco) metros de largura para proteção acústica e 

visual.

- Integração da Macrozona Central com a Macrozona de Estruturação Urbana I 

- Garantia de boas condições de mobilidade urbana para todos os cidadãos e 

em especial aos portadores de necessidades especiais, à criança e ao idoso.

- Previsão de tarifas diferenciadas ou gratuidade para o transporte público de 

estudantes, idosos e de portadores de necessidades especiais.

Pode se observar pela síntese dos temas tratados no PD 2006 com relação à 

mobilidade urbana, que o assunto de forma detalhada, mas sem maiores implicações 

praticas, pois poucas dessas diretrizes foram efetivamente implantadas. Um 

relatório da Prefeitura de 2013 mostrou que: “o mais importante aspecto da crise 

em que a Mobilidade Urbana está inserida é a queda da eficiência do transporte 

coletivo e por isso é o principal alvo da proposta. O referido sistema é constituído 

por ônibus e complementado por taxi e vans escolares. Hoje a cidade possui duas 

(02) estações de trens compreendidas pelas Estações de Ferraz e Gianetti cujo 

volume de usuários nos horário de pico é de aproximadamente 35.000 passageiros 

nas estações de Ferraz e aproximadamente 15.000 passageiros na estação de 

Gianetti, totalizando a estimativa de 50.000 passageiros transportados em cada 

período, sendo estes o matinal e noturno. A demanda de usuários atualmente é de 

22.000 pass./dia, sendo operada por uma empresa privada, totalizando 14 linhas 

e utilizando uma frota de apenas 44 ônibus” (Fonte: Carta consulta PAC 2 MOBILIDADE 

Programa Médias Cidades).

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
3.1 Mobilidade urbana
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Outro aspecto crítico das diretrizes do PD 2006 foi o de ter transplantado para 

Ferraz de Vasconcelos uma classificação de vias, que na verdade não corresponde 

ao existente, como por exemplo a hierarquização de vias arteriais, coletoras e 

locais. Na realidade da área urbana o que existe de fato é um conjunto de avenidas 

e ruas que cumprem a função de vias principais e secundárias, além daquelas 

de caráter estritamente local. Apresenta-se a seguir uma caracterização desse 

sistema:  

II - Caracterização

1. Rodovias externas do Município (mapa 34, pag. 185)
Legenda: 
01- Rodovia Ayrton Senna da Silva – SP 070
02- Rodovia Presidente Dutra – BR 116
03- Rodoanel Metropolitano Mario Covas

Vias principais (mapa 33, pag. 184)
01- Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves
02- Rua treze de Maio
03- Av. Santos Dumont
04- Rua Antonio Ruviolo
05- Av. Estela Mazuca
06- Rua Antonio Lourenço dos Santos
07- Estrada do Bandeirante
08- Rua da Saudade
09- Rua Francisco Peroti
10- Rua Iljma
11- Rua Pascoal Lobosco
12- Rua Godofredo Osório Novais
13- Av. Lourenço Paganucci
14- Rua Floriano Peixoto
15- Rua Itaquaquecetuba
16- Rua César Sgarbi
17- Av. 15 de Novembro
18- Rua Tito Temporim
19- Av. Albino Francisco de Figueiredo

4 - Vias locais

Todas as demais vias do município se caracterizam como vias locais de acesso 

basicamente à setores residenciais.

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
3.1 Mobilidade urbana
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5 - Principais acessos ao 

município

Ferraz possui poucos acessos 

intermunicipais diretos e estes 

não comportam o intenso fluxo de 

veículos que os utilizam, gerando 

acumulo ao longo dos eixos de 

entrada e saída de Ferraz. Por se 

tratar de um município com grande 

parte de sua área urbana conurbada, 

foram destacadas as principais 

interligações existentes com os 

seus vizinhos. Os estudos de campo 

mostraram as seguintes ligações:

Legenda:
01- Rua Estela Mazzuca com a rua Miguel 
Rodrigues Santiago – ligando o município de 
Ferraz de Vasconcelos com o município de 
São Paulo
02- Rua Albino Francisco de Figueiredo – 
ligando o município de Ferraz de Vasconcelos 
com o município de Poá
03- Av. Tancredo de Almeida Neves com a 
Rua Tiburcio de Souza – ligando o município 
de Ferraz de Vasconcelos com o município de 
São Paulo
04- Estrada dos Bandeirantes com a estrada 
do Lajeado Velho – ligando o município de 
Ferraz de Vasconcelos com o município de 
São Paulo
05- Av. Brasil – ligando o município de Ferraz 
de Vasconcelos com o município de Poá
06- Av. governador Jânio Quadros – ligando 
o município de Ferraz de Vasconcelos com o 
município de São Paulo

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
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6- Mapa Eixos comerciais

Eixos comerciais:
01 - R. Estela Mazzuca 
02 - R. Ijima
06 - Av. 15 de Novembro
- Av. Brasil
03 - R. Leonor de Carvalho; 
Av. Santos Dumont
05 - Av. Getúlio Vargas

Novos eixos comerciais:
R. Dom Pedro II; 
Av. 9 de Julho; 

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
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Mapa vias principais 

e transporte coletivo

01- Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves

02- Rua treze de Maio

03- Av. Santos Dumont

04- Rua Antonio Ruviolo

05- Av. Estela Mazuca

06- Rua Antonio Lourenço dos Santos

07- Estrada do Bandeirante

08- Rua da Saudade

09- Rua Francisco Peroti

10- Rua Iljma

11- Rua Pascoal Lobosco

12- Rua Godofredo Osório Novais

13- Av. Lourenço Paganucci

14- Rua Floriano Peixoto

15- Rua Itaquaquecetuba

16- Rua César Sgarbi

17- Av. 15 de Novembro

18- Rua Tito Temporim

19- Av. Albino Francisco de Figueiredo

Legenda:

Rodovias

Vias Principais

Estações -CPTM

Estação Ferraz e

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
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Mapa rodovias e

vias principais

Vias Principais

01 Av. Marechal Tito 

município de São Paulo

02 Rod. Henrique Eroloes – SP 066 

município de São Paulo, 

Itaquaquecetuba, e Poá

03 Av. Brasil 

Município de Ferraz de Vasconcelos

Rodovias

01 Rod. Ayrton Senna da Silva – SP 070

02 Rod. Presidente Dutra – BR 116

03 Rodoanel Metropolitano Mario Covas

Legenda:

Rodovias

Vias Principais

Linha Férrea -CPTM

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
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III – Diagnóstico - área Urbana:

Em função da posição geográfica da linha férrea da CPTM em relação à malha viária, 

a área urbana do município se encontra dividida entre duas porções, o que gera 

grande dificuldade para a interligação e integração dessas partes. Existem apenas 

duas transposições para os veículos e cinco passarelas para pedestres, contando 

com as estações de trem. A estrutura viária principal da cidade é composta uma 

avenida que interliga o distrito de Guaianazes, em São Paulo, com o município de 

Poá, o conjunto formado pela Av. Jânio Quadros/Av. Brasil, paralela à ferrovia ao 

sul. 

No lado norte da ferrovia, um conjunto de ruas e avenidas desempenham a função 

de distribuir o fluxo de veículos das demais vias que as acessam, uma vez que 

todas as transposições do que é considerada a área central da cidade são feitas 

apenas por dois elevados: o viaduto Ayrton Senna que liga a avenida Brasil com a 

rua Santos Dumont próximo à estação Ferraz da CPTM, e o viaduto da Rua Leonor 

B. Carvalho que liga a rua Cerila Barbosa de Oliveira com a avenida Governador 

Jânio Quadros próximo à estação Gianetti da CPTM. Há também uma passagem 

subterrânea na rua José Moreno.

Conjunto de vias paralelas à linha da CPTM

Ao sul da linha férrea, oeste à leste/nordeste (direção Guaianases/Poá):

• Av. Governador Jânio Quadros (Entrada de Ferraz)

• Av. Brasil (Ferraz)

A norte da linha férrea, de oeste à leste/nordeste (direção Guaianases/Poá):

• Rua Professor Cosme Deodato Tadeu (Guaianases)

• Rua Marginal Direita

• Av. José do Patrocínio

• Rua Pascoal Lobosco

• Rua dos Inconfidentes

• Rua Godofredo Osório Novais

• Av. Lourenço Paganucci

• Av. Adhemar de Barros
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Devido a essa estrutura urbana, os deslocamentos Leste-Oeste são condicionados 

pelas limitações das vias existentes e o fato de Ferraz se constituir em uma cidade 

monocêntrica, também contribui desfavoravelmente para o funcionamento da 

cidade e mobilidade de seus habitantes. Visando mitigar essa situação, o PD 2006 

indicou o alargamento da Avenida Brasil, ação que não se mostra possível sem 

um elevado custo de desapropriações, fato que é bastante improvável para os 

recursos do município.

Com exceção dessas avenidas situadas na parte plana da cidade, as características 

topográficas do sítio urbano não permitiram a abertura de vias de maiores dimensões, 

aliado ao fato de que o arruamento não seguiu nenhum plano regular, tendo sido 

executado desconectadamente para acessar os loteamentos, com o objetivo único 

de viabilizar a ocupação dos mesmos. Essas características físicas e funcionais 

resultam em um sistema viário fragmentado e incompleto, particularmente nas 

áreas mais afastadas da centralidade, onde ainda há grande precariedade nas ruas 

sem calçamento dos loteamentos populares.  

Todos esses aspectos resultam também em uma malha viária subdimensionada 

para a demanda atual e exceto na parte plana da cidade junto à linha férrea, o 

traçado das vias acompanhou as curvas da topografia, criando dificuldades para 

a interligação das diferentes áreas e bairros e também e também dificultando a 

utilização e deslocamento por bicicletas, não havendo nenhuma ciclovia na área 

urbana.

No município vizinho, Poá, está localizado o Rodoanel, mas não há acesso para 

Ferraz de Vasconcelos, embora haja interesse para que a médio prazo isso seja 

feito com o objetivo de dinamizar a circulação do município principalmente no que 

se refere à logística de cargas e mercadorias.

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
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Área Rural:

As principais interligações da área rural são feitas por estradas de cunho regional, 

que interligam Ferraz com outros municípios, como Poá, Suzano, e São Paulo. As 

principais vias de acesso a outros municípios como São Paulo e Suzano se dão 

através da avenida do Paiol e rua do Macuco, que servem de acesso a área rural 

do município e servem de apoio para a vazão de produtos e moradores locais. A 

região rural do município possui ainda estradas secundarias que servem de acesso 

ao interior da área rural, muitas delas em estado precário de conservação. 

3.1.2 – Transportes

Transporte ferroviário 

O transporte ferroviário de Ferraz de Vasconcelos é feito pela linha Coral da com 

duas estações dentro do município, sendo: Estação de Ferraz de Vasconcelos com 

35.000 passageiros/período, e a estação Gianetti com 15.000 passageiros/período, 

totalizando cerca de 50.000 passageiros atendidos dentro do município

A atual estação de Ferraz de Vasconcelos possui caráter temporário, sendo que 

a nova estação que está sendo construída tem inauguração prevista para fins do 

ano de 2015 e irá aumentar consideravelmente a capacidade e o conforto para os 

usuários que utilizam a estação da área central. Outro aspecto positivo é o terminal 

de ônibus urbano que será integrado à nova estação, favorecendo a transferência 

modal dos passageiros e contribuindo para uma nova configuração de quadras ao 

norte da linha férrea, área de padrão urbano precário.

É necessário observar, entretanto, que a dinâmica que as estações impõe sobre o 

entorno imediato é bem especifica e reflete diretamente na qualidade do sistema 

viário relacionado, sendo que a infraestrutura viária de Ferraz não suporta o acumulo 

de ônibus, carros, utilitários e pessoas, gerando com isso situações de risco para 

pedestres, congestionamento dos veículos e deseconomias para o município.

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
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Transporte por ônibus

Ferraz de Vasconcelos é atendida por 12 linhas municipais integradas através do 

cartão eletrônico de ônibus municipal (COM) e possui maior parte da frota em 

operação com acessibilidade.

Linhas:
Municipais 
001 - Margarida/Estação

001 - VP – Circular 02 (Via Albino)

002 - Ferraz/ CDHU Itajuibe (Via São João)

003 - Hosp. Regional/ Cambiri (Via Cemitério)

003DV1 - Hosp. Regional/ Bela Vista (Via Castelo)

004 - Hospital/ Vl. São Paulo (Via Estação)

004BI - Est. Ferraz/Jd. do Papai (Via 9 de julho)

005 - Hosp./ Jd. Rosana (Via Estação)

005BI - Estação Ferraz/ Cidade Kemel (Via ENPA)

005VP - Estação Ferraz/ Jd. Rosana (Via ENPA)

006 - Hos./ Pq. S. Francisco (Via Estação)

007 - Vila São Paulo/ Estação Gianetti  

Número de passageiros por ano
2013                                    2014
Janeiro 203.407                 Jan  205.736

Fevereiro 179.135                 Fev  189.736

Março  210.752                 Mar  213.433

Abril  205.247                Abr   211.469

Maio  212.969                Mai  225.676

Junho  213.606                 Jun  200.942

Julho  204.809                 Jul   208.404

Agosto  217.539                 Ago 202.604

Setembro 214.336                 Set  202.150

Outubro 224.435                 Out  206.918

Novembro 215.429  Nov  210.583

Dezembro 209.059  Dez  207.583

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
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Intermunicipais
377 - São Paulo (Artur Alvin)/ Ferraz/ Poá

460 - São Paulo/ Ferraz / Poá

318 - Ferraz/ Poá/ Guarulhos

379 - Ferraz/ São Paulo

114 - Ferraz/ Mogi

328 - Poá/ Ferraz/ São Paulo

026 - Poá/ Ferraz/ São Paulo

088  - Poá/ Ferraz/ São Paulo

205 - Poá/ Ferraz/ São Paulo

269 - Poá/ Ferraz/ São Paulo

293 - Itaim Paulista/ Ferraz/ Guaianazes

318 - Poá/ Ferraz/ Guarulhos

556 - Ferraz/ São Paulo
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Caracterização da frota

Frota municipal de veículos

Gráfico 23 - Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito DENATRAN (2013)

Evolução da frota de veículos

Gráficos 24 e 25 - Fonte: SEADE/Elaboração Secretaria Municipal 

de Planejamento de Ferraz de Vasconcelos
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O diagnóstico sobre mobilidade urbana da Secretaria Municipal de Planejamento 

de Ferraz de Vasconcelos mostrou nos gráficos sobre evolução da frota de veículos 

um crescimento da ordem de 260% na década 2003-2013. No período 2009-

2013, esse índice foi de 77% para a frota total e de 65% para a de automóveis, 

evidenciando com isso que, para uma área urbana que não teve ampliações 

significativas no seu sistema viário, as condições de mobilidade pioraram muito 

devido a incapacidade física de ser suportado aumentos tão significativos. Cabe 

ainda considerar que há um significativo fluxo intermunicipal em vias, como a 

Avenida Brasil, interligam os municípios de São Paulo, Ferraz e Poá. Resulta disso 

uma situação que, nos locais de maior afluxo de viagens, a disputa entre veículos 

particulares, de serviço e de transporte de passageiros, ocorra com frequência.  
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3.1 Mobilidade urbana



192

Corredor BRT Perimetral Alto Tietê

O BRT – Bus Rapid Transit se constitui em um sistema de transporte coletivo de 

passageiros cujo objetivo é proporcionar mobilidade urbana eficiente por meio de 

infraestrutura segregada, com prioridade de ultrapassagem, caracterizando-se por 

operação rápida e frequente (Fonte: http://www.brtbrasil.org.br/index.php/brt/

oquebrt#.VRA48fzF-aI)

O traçado do Corredor Perimetral Alto Tietê se inicia no município de Ferraz de 

Vasconcelos, no Terminal de mesmo nome, interligado com a Linha 11 Coral da 

CPTM. Seguindo na direção norte até o Terminal Cidade Kemel, serão construídas 

três estações de embarque e daí até o Terminal Arujá serão construídas outras 27 

estações, com duas estações de transferência, a Estação Monte Belo e a Estação 

Estrada do Corredor, onde ocorrera a integração com as linhas intermunicipais e 

municipais. Na Estação Monte Belo também será feita a conexão com o futuro. 

Corredor Leste

Segundo relatório técnico EMPLASA-EMTU, a característica física e operacional 

desse Corredor será de ruptura com a estrutura radial da atual rede sobre trilhos, 

promovendo a circulação no sentido norte/sul nos municípios. Seu traçado, na 

divisa dos municípios de Poá com Ferraz de Vasconcelos e de São Paulo com 

Poá, atravessa uma área densamente ocupada, com predomínio do uso residencial 

horizontal com população de baixo poder aquisitivo (Fonte: Avaliação da Implantação 

de Corredores Metropolitanos – Corredor BRT Perimetral Alto Tietê, Produto 02, 

delimitação das áreas de influência, EMPLASA, EMTU, s/ano)

 

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
3.1 Mobilidade urbana



193

Mapa geral 

BRT Alto Tietê 

Mapa 35 - Fonte: EMTU/CPTM, 

elaboração EMPLASA - Avaliação 

da Implantação de Corredores 

Metropolitanos – Corredor BRT 

Perimetral Alto Tietê, Produto 02, 

delimitação das áreas de influência, 

EMPLASA, EMTU, s/ano)

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
3.1 Mobilidade urbana



194

Quadro EMTU dados gerais

Tabela 44 - (Fonte: ibidem)

BRT – implantação e áreas de influência

Os estudos da EMTU consideraram áreas de influência afetadas direta ou 

indiretamente pelos impactos das fases de implantação e operação do BRT. As áreas 

que poderão ter suas características alteradas pelos efeitos diretos e imediatos 

das fases de obras civis e de operação do empreendimento são denominadas 

Áreas Diretamente Afetadas (ADA). Aquelas áreas cujos efeitos serão sentidos de 

forma mais difusa, a médio e longo prazo, são definidas como Áreas de Influência 

Direta (AID) e, com espectro de maior amplitude espacial e menor extensão de 

possíveis impactos são delimitadas as Áreas de Influência Indireta (AII). Será 

delimitada por meio de análises de fluxos e de demandas, utilizando dados e 

informações da pesquisa Origem e Destino (OD), realizada Metrô de São Paulo, 

bem como de dados e informações sobre movimentos pendulares do Censo da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Fonte: EMTU).

Extensão

Demanda (pass/dia)

Frota Prevista

Estações de Embarque:

Arujá / Itaquaquecetuba

Itaquaquecetuba / Ferraz de Vasconcelos

Estação de Transferência

Distância média entre estações

Velocidade Média comercial

Terminais

Integrações

20.91 km

47 mil 

67 veículos 55 Articulados/12

18 estações de embarque

8 estações 

2 estações

670 m

25 km/h

Terminal Arujá (a construir)
Terminal Cid. Kemel (adequação)
Terminal Ferraz (a construir)
Linha 11 CPTM
Linha 12 - CPTM
Corredor Leste - EMTU (futuro)

BRT PERIMETRAL ALTO TIETÊ DADOS FÍSICOS OPERACIONAIS
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BRT Trecho leste: 

Ferraz de Vasconcelos

Mapa 36 - Fonte: EMTU, elaboração 

FUNDESPA
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Quadro x Síntese dos Dados da AII de Ferraz de Vasconcelos

Tabela 45 - Fonte: Pesquisa OD 2007/Metrô/EMTU

Análise do impacto do BRT em Ferraz de Vasconcelos

Dentro do município de Ferraz de Vasconcelos o BRT será implantado em uma área 

predominantemente de uso misto e consolidada, com ocupação predominante de 

baixo padrão. Com a chegada deste equipamento, esse trecho da cidade pode se 

dinamizar ou regredir quanto à qualidade de vida dos moradores, isso por conta 

de ser um equipamento de grande porte e segregador do espaço, dadas as suas 

características físicas e operacionais.

Segundo a EMTU, ao longo do local onde será implantado o BRT se observa uma 

necessidade de intervenção no que se diz respeito a organização e dinâmica urbana, 

principalmente no que diz respeito à prioridade para pedestres, alargamento dos 

passeios e equipamentos de uso público e comunitário 

As análises do projeto de implantação do sistema mostram a forte influência 

que o BRT terá sobre o município devido ao fato do seu funcionamento alterar a 

mobilidade do município e municípios vizinhos. Observa-se contudo que poderá 

ter um impacto perverso no que se diz respeito à qualidade urbana, devido ao fato 

do seu traçado poder desencadear também efeito segregador como uma barreira, 

gerando problemas de qualidade ambiental e deslocamento de pedestres.

Afim de promover a qualidade urbana nas áreas que serão afetadas pela implantação 

do BRT, como uma das prioridades das estratégias da cidade, os estudos indicaram 

a necessidade de que sejam geradas obras de intervenção que priorizem a relação 

dos moradores e pedestres com as ligação entre os dois lados do eixo do BRT.
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Foram indicadas também:

- a necessidade de projetos pontuais em locais estratégicos para reforçar a conexão 

entre os dois lados do corredor de modo a integrar a cidade com o BRT;

- nas paradas do BRT deve-se observar sua conexão urbana e o município deve 

prever projetos urbanos que facilitem e impulsionem o dinamismo destas paradas.

- posturas estratégicas no que se diz respeito às novas ocupações urbanas 

decorrentes da implantação deste equipamento, afim de organizá-las de forma 

que funcionem em integração total com o BRT e a cidade. (Fonte: Avaliação da 

Implantação de Corredores Metropolitanos – Corredor BRT Perimetral Alto Tietê, 

Produto 02, delimitação das áreas de influência, EMPLASA, EMTU, s/ano)

Referências bibliográficas

Lei 175/2006 Plano Diretor de Ferraz de Vasconcelos

Avaliação de Dinâmicas de Áreas de Influência e de Impactos da Implantação de Corredores Metropolitanos 
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Lei municipal n 2.986 de 26 de maio de 2010 – Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos.(?)

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Ferraz de Vasconcelos – Prefeitura do Município de Ferraz de 
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Legenda

 Trajeto Percorrido

Vistorias

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
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Mapa 37 - Fonte: Google Earth 2014 / Elaboração Fundespa 2015
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Vistoria 
16/11/2014

Foto: Google
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Legenda

 Trajeto Percorrido

Mapa 38 - Fonte: Google Earth 2014 / Elaboração Fundespa 2015



200

Vistoria 16/11/2014

3 - rua Tiradentes. Ao 
fundo, estação Ferraz de 
Vasconcelos em fase de 
reforma.

2 - rua Santos Dumont. 
Ao fundo, vista do lado 
nordeste do município.

1 - viaduto Airton 
Senna. Vista para o lado 
nordeste do município.
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Vistoria 16/11/2014

5 - rua Tito Temporim. 

6 - rua Aurora. Em 
primeiro plano, dividido 
pelo ribeirão Três Pontes, 
município de Poá. Ao 
fundo, município de 
Ferraz.

4 - rua Tito Temporim. 
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Vistoria 
13/01/2015

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
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Legenda

 Trajeto Percorrido

Mapa 39 - Fonte: Google Earth 2014 / Elaboração Fundespa 2015
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Vistoria 13/01/2015

1 - vista a partir da rua 
do Astro. Em primeiro 
plano, castelo Casarão, 
vivenda Zenker datado 
da década de 1940 . Ao 
fundo, vista da porção 
norte do município. A 
direita, lado nordeste em 
direção ao município de 
Poá.

2 - Estação provisória 
Ferraz de Vasconcelos. 
Paralelo ao eixo 
ferroviário, córrego 
Vila Corrêa. Ao fundo, 
vista do lado leste do 
município.
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Vistoria 
29/01/2015

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
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Legenda

 Trajeto Percorrido

Mapa 40 - Fonte: Google Earth 2014 / Elaboração Fundespa 2015
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Vistoria 29/01/2015

1 - Estrada de Poá 
sentido Av. Governador 
Jânio Quadros. Divisa 
entre Ferraz e o bairro de 
Guaianases, São Paulo.

2 - Av. Governador Jânio 
Quadros. Transposição no 
eixo central do município, 
passando acima da linha 
férrea, saindo do lado sul 
em direção ao norte da 
cidade.
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Vistoria 29/01/2015 

3 - rua José Moreno. 
A frente, passagem 
subterrânea no eixo 
central da cidade sob a 
linha férrea, sentido lado 
norte do município.

4 - rua Caetano Rúbio. 
A frente, passagem 
subterrânea no eixo 
central da cidade sentido 
ao lado sul do município.
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Área Indústrial 
Vistoria 
04/02/2015 
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Legenda

 Trajeto Percorrido

Mapa 41 - Fonte: Google Earth 2014 / Elaboração Fundespa 2015
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Vistoria 04/02/2015

3 - viaduto Airton Senna. 
Transposição no eixo 
central sobre a linha 
férrea e a Avenida Brasil, 
do lado sul para o lado 
norte.

4 - rua 13 de Maio. Via 
coletora em direção a 
zona indústrial. Ao fundo, 
vista para o lado sul do 
município.
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Vistoria 04/02/2015

3 - rua São João. 
Ao fundo, conjunto 
habitacional.

4 - avenida Maria Joaquina 
de Abreu, acesso a av. 
Albino Francisco de 
Figueiredo. Ao fundo, 
município de Poá separado 
de Ferraz pelo ribeirão Três 
Pontes.
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Área rural 
Vistoria 
11/02/2015

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
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Legenda

 Trajeto Percorrido

Mapa 42 - Fonte: Google Earth 2014 / Elaboração Fundespa 2015
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2 - Cambiri - Vista 
para Lado Norte 
do município. Em 
primeiro plano, 
ocupação irregular em 
encosta, ausência de 
controles geotécnicos, 
risco de erosão e 
escorregamento.

3 - Cambiri - Vista 
para lado norte 
do município. Ao 
fundo a serra da 
Cantareira. Ao 
centro a clareira em 
urbanização avança 
sobre o remanescente 
florestal.

Vistoria 11/02/2015 - Área rural - Bairro Cambiri.

1 Cambiri - Panorâmica do lado norte do município, São Paulo à oeste. Em primeiro plano 
maciço vegetal do bioma Mata Atlântica, ao fundo a Serra da Cantareira. Nos flancos 
observa-se a ocupação irregular sem qualquer regramento. 
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6 - Cambiri - Ocupação irregular em encosta associada à ausência de controle geotécnico 
resulta em processos erosivos, perda de material superficial e sua deposição nos fundos 
dos vales causando assoreamento dos corpos d’água.

5 - Cambiri - Vista 
para lado noroeste 
do município. Ao 
centro, urbanização 
irregular próxima a 
divisa com São Paulo. 
Observa-se o avanço 
da urbanização sobre 
o maciço vegetal.

4 - Cambiri - Vista 
para lado leste do 
município. Ao fundo, 
Suzano. Em primeiro 
plano, ocupação 
irregular e ausência 
de infraestrutura. 

Vistoria 11/02/2015 - Área rural - Bairro Cambiri.
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7 -  Cambiri - 
Aplainamento do terreno 
sem qualquer controle 
geotécnico gera cortes 
e taludes instáveis. 
Observar a precariedade 
das edificações e o 
risco implicado pela 
proximidade destas com 
o talude.

8 -  Cambiri - Visada 
sudoeste. Ao fundo 
colinas vegetadas 
situadas em Suzano. 
Primeiro plano observa-
se ocupação irregular e 
declividade acentuada, 
com o ingresso no lote no 
nível da laje de cobertura 
da edificação. 

Vistoria 11/02/2015 - Área rural
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10 - Estrada do Paiol Velho: 
processo erosivo acentuado 
resultando em valas 
profundas na via.

Vistoria 11/02/2015 - Área rural
9 -  Cambiri - Processo 
de transformação da área 
rural:
ocupações irregulares, 
ausência de instrumentos 
de regulação e de controle 
geotécnico. Observar o 
desenvolvimento da via 
perpendicular às curvas de 
nível, situação de máxima 
declividade e riscos de 
erosão associada a maior 
velocidade de escoamento 
das águas superficiais.
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13 - Estrada do Paiol 
Velho: a ausência de 
instrumentos de regulação 
de uso e ocupação do solo 
em área rural gera formas 
de ocupação que ignoram 
faixas de domínio, 
comprometendo possíveis 
melhoramentos viários 
futuros (alargamento, 
acostamentos, drenagem, 
etc).

Vistoria 11/02/2015 - Área rural

12 - Estrada do Paiol 
Velho: fragmentos de 
cobertura vegetal do 
bioma mata atlântica, à 
direita. À esquerda área 
desmatada.

11 - Estrada do Paiól 
Velho: Pesqueiro Cambiri
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15 - Rua Macucos / Rua 
Manoel Sebastião - Divisa 
entre Ferraz e Suzano. 
Ao fundo, lado oeste de 
Suzano. Mais a frente, 
entrada para a Estrada 
dos Fernandes.

16 - Rua Macucos / 
Rua Manoel Sebastião. 
Em primeiro plano, 
rio Guaió delimitando 
limite geográfico entre 
o municipio de Ferraz 
e Suzano. Ao fundo, 
ocupações no municipio 
de Ferraz.

Vistoria 11/02/2015 - Área rural

14 - Estrada do Paiól 
Velho: estrutura 
recreativa particular 
construída sobre aterro 
irregular em área de 
preservação permanente.

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
3.3 Dinâmica das Formas de Ocupação dos Espaços Rurais



217

18 - Rua Macucos / Rua 
Manoel Sebastião. Em 
primeiro plano, rio Guaió 
demarcando divisa 
entre Ferraz e Suzano. 
Ao fundo, ocupações 
irregulares em área de 
de APP.

17 - Rua Macucos / 
Rua Manoel Sebastião. 
Ocupações irregulares ao 
fundo.

Vistoria 11/02/2015 - Área rural

19 - Rua Macucos / 
Rua Manoel Sebastião - 
Fundação Casa
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3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
3.4 Aspectos Institucionais Territoriais

São elencados a seguir os diversos órgãos e secretarias estaduais 
com atuação direta ou indireta no território do Município de Ferraz de 
Vasconcelos:  

1. Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê - 
CONDEMAT  
Objetivos: integração administrativa, econômica e social, desenvolvimento político-
administrativo através do planejamento microrregional e prestação de assistência 
técnica e serviços nas diversas áreas de ação das administrações municipais.
Foi fundado no ano de 2010 em substituição à Associação dos Municípios do Alto 
Tietê (Amat). O Condemat é composto pelos municípios de Guarulhos, Mogi, 
Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Santa Isabel, Biritiba Mirim, Salesópolis e 
Guararema. 
(Fonte: http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=836:prefeitos-das-

cidades-do-alto-tiete-formalizam-condemat&catid=43:assuntos-legislativos&Itemid=97)

2. Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT)
Órgão colegiado, criado pela Lei 7663/1991, de caráter consultivo e deliberativo 
que compõe o Sistema Integrado de Recursos Hídricos- SIGRH, com atuação na 
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. O principal objetivo do Comitê é “promover o 
gerenciamento descentralizado, participativo e integrado dos recursos hídricos, 
sem dissociação dos aspectos quantitativos e qualitativos, em sua área de 
atuação”. Outro objetivo relevante é “adotar a bacia hidrográfica como unidade 
físico-territorial de planejamento e gerenciamento”. O CBH-AT é constituído 
pelos seguintes órgãos: Plenário do CBH-AT; Secretaria Executiva; Subcomitês e 
Câmaras Técnicas. Na Bacia do Alto Tietê existem 5 subcomitês:

• Subcomitê Tietê- Cabeceiras: Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Biritiba-Mirim, Salesópolis, Guarulhos, Arujá e São 
Paulo;
• Subcomitê Billings- Tamanduateí: Sto. André, S. Bernardo do Campo, S. Caetano 
do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Paulo;
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• Subcomitê Cotia- Guarapiranga: Cotia, Embu, Taboão da Serra, Itapecerica da 
Serra, Embu-guaçu, São Paulo, São Lourenço da Serra e Juquitiba;
• Subcomitê Pinheiros- Pirapora: Pirapora de Bom Jesus, Santana de Parnaíba, 
Itapevi, Barueri, Osasco, Carapicuíba, Jandira e São Paulo;
• Subcomitê Juqueri- Cantareira: Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha, 
Caieiras, Mairiporã e São Paulo. ‘
(Fonte: http://www.fabhat.org.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=16)

3. FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos
Ccriado pela Lei 7.663/91 e regulamentado pelos Decretos 37.300/93 e 
43.204/98, tem por objetivo dar suporte financeiro à Política Estadual de 
Recursos Hídricos e às ações correspondentes. 
O Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH é o instrumento técnico, 
estratégico e econômico-financeiro para implantação da Política Estadual de 
Recursos Hídricos. Os projetos financiados pelo FEHIDRO são enquadrados 
conforme as prioridades estabelecidas no PERH, que fornece as diretrizes, 
objetivos e metas para realização de programas de proteção, recuperação, 
controle e conservação de recursos hídricos. 
(Fonte: http://www.fabhat.org.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=38)

4. Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 
São Paulo - CDHU 
Empresa do Governo Estadual, vinculada à Secretaria da Habitação. Tem por 
finalidade executar programas habitacionais em todo o território do Estado, 
voltados para o atendimento exclusivo da população de baixa renda - atende 
famílias com renda na faixa de 1 a 10 salários mínimos.
Além de produzir moradias, a CDHU também intervém no desenvolvimento 
urbano das cidades, de acordo com as diretrizes da Secretaria da Habitação. 
(Fonte: http://www.cdhu.sp.gov.br/a_empresa/apresentacao-cdhu.asp).
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5. Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE 
Criada em 1987, a FDE  é responsável por viabilizar a execução das políticas 
educacionais definidas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 
implantando e gerindo programas, projetos e ações destinadas a garantir o 
funcionamento, o crescimento e o aprimoramento da rede pública estadual de 
ensino. 
Entre suas principais atribuições estão: construir escolas; reformar, adequar 
e manter os prédios, salas de aula e outras instalações; oferecer materiais 
e equipamentos necessários à Educação; gerenciar os sistemas de avaliação 
de rendimento escolar; e viabilizar meios e estruturas para a capacitação de 
dirigentes, professores e outros agentes educacionais e administrativos. 
(Fonte: http://www.fde.sp.gov.br/PagesPublic/InternaQuemSomos.aspx?contextmenu=quemso)

6. Secretaria do Estado da Saúde - SES-SP
É responsável pela formulação da Política Estadual de Saúde e de suas diretrizes, 
norteada pelos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, que tem como 
propósitos promover a saúde priorizando as ações preventivas, democratizando 
as informações relevantes para que a população conheça seus direitos e os riscos 
à sua saúde. 
(Fonte: http://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/sobre-a-ses/quem-somos)

7. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU 
Empresa controlada pelo Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria 
de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM) que fiscaliza e regulamenta 
o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas quatro Regiões 
Metropolitanas do Estado de São Paulo. Ferraz de Vasconcelos pertence à Área 
4 da RMSP, juntamente com os municípios de Itaquaquecetuba, Poá, Mogi das 
Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis e Suzano. 
(Fonte: http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/institucional/quem-somos.fss) 

8. Concessionárias de serviços públicos
- Energia – Bandeirantes Energia S/A
- Água e esgotamento sanitário – Companhia de Saneamento 
  Básico do Estado de São Paulo S/A – SABESP  

3. Dinâmica da ocupação atual do Município 
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4. Considerações Finais

Este Relatório de Leitura Técnica objetivou fornecer uma sistematização de 
informações e análises para a Administração Municipal e para as etapas seguintes 
da revisão do Plano Diretor de Ferraz de Vasconcelos, ressalvando que o processo 
participativo programado nas próximas etapas ampliará e consolidará os seus 
conteúdos.

A construção do conhecimento técnico do Município foi organizado basicamente 
em três blocos temáticos que abrangeram: 
a) O contexto regional e inserção do município de Ferraz de Vasconcelos; 
b) O quadro institucional da administração e 
c) A dinâmica da ocupação atual do Município de Ferraz de Vasconcelos 

O primeiro bloco elaborou uma caracterização do Município através dos dados e 
estatísticas disponíveis para sua população e atividades econômicas e procurou 
apontar os fatores em âmbito regional que exerceram, e ainda exercem, impacto 
sobre a estruturação do território de Ferraz de Vasconcelos. Tanto o perfil social 
como a ocupação urbana se mostraram articulados com a escala metropolitana, 
que impôs um profundo corte na urbanização local e sua base econômica nas 
últimas três ou quatro décadas, retomando a noção de que, no estrito senso, o 
papel de cidade-dormitório não é uma vocação, mas resultado de um processo de 
exclusão sócio espacial mais amplo.

O segundo bloco procurou basicamente compilar as funções dos órgãos municipais 
e suas ações, fornecendo à Administração uma sistematização para suas ações 
presentes e futuras. Tratou também de analisar três documentos relevantes para 
a organização territorial do município: o seu primeiro Plano Diretor, que data de 
1969, a Lei municipal 175 do Plano Diretor de 2006 e o Plano Local de Habitação 
de Interesse Social, de 2012. Com relação ao primeiro documento, o interesse de 
incluí-lo se deveu ao fato de que suas normas e diretrizes não tiveram aplicação 
efetiva, resultando nas décadas seguintes em um quadro de ocupação urbana 
crescentemente crítico. 

A Lei 175 do Plano Diretor de 2006 se constitui ainda no Plano vigente, ressalvado 
o fato de que não se efetivou por não ter apresentado o complemento cartográfico 
essencial para sua aplicação, o que colide com sua aprovação. Em função dessa 
omissão, o órgão de planejamento municipal passou a utilizar uma combinação de 
leis de zoneamento anteriores a esse Plano, que em última análise foram revogadas 
pela própria lei que o instituiu.   
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O PLHIS/2012, por sua vez, desenvolveu um estudo aprofundado da questão da 
moradia e ocupações subnormais no município, que deve ser revisto para sua 
atualização. Apesar do seu conteúdo relevante, também não foi aplicado tanto 
por falta da normatização de referência da Lei 175/2006, quanto pela ausência 
de uma política habitacional mais efetiva. Finalizando o bloco, foi elaborado um 
quadro síntese dos instrumentos e normas de planejamento e política urbana que 
permite verificar o impasse criado no regramento urbanístico do município pela 
não aplicação dos instrumentos do Plano de 2006.

O terceiro bloco temático destacou as questões relativas à mobilidade urbana e às 
formas de ocupação urbana e rural ocorridas em seu território, embora seja uma 
primeira abordagem a esses temas que deverá ser complementada no transcorrer 
das análises desta revisão do Plano Diretor. Esse painel também se mostrou muito 
importante para a compreensão da ocupação de Ferraz, sua morfologia e suas 
carências e registraram informações espaciais e ambientais igualmente importantes 
para a proposição de um zoneamento estrutural para o município que se seguirá.

Também fez parte desse bloco temático a relação de órgãos e instituições com 
atuação direta ou indireta no Município. A intenção foi identificar os diferentes 
agentes da esfera estadual que atuam como rede ou pontualmente nos assuntos 
relativos à gestão hídrica, na implantação de moradia, equipamentos sociais e 
transporte. Considerando as carências de Ferraz, o papel e os recursos dessas 
instituições servem sempre de importante suporte para a população local. Porém, 
deve-se levar em conta que, apesar dessas atuações setoriais e de iniciativas 
regionais como o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, há 
a evidente necessidade de uma gestão metropolitana integrada aos assuntos do 
desenvolvimento urbano, capaz de considerar o carater sistêmico intermunicipal 
para mitigar os graves problemas existentes nas unidades carentes, como é o caso 
de Ferraz de Vasconcelos.    
  
Por fim, a cartografia composta de 07 mapas temáticos ampliou o conhecimento do 
território municipal, espacializando de maneira aprofundada as suas características 
físicas e ambientais. Em contraste à cartografia existente, limitada a apenas uma 
carta de zoneamento e uma de ZEIS, a que foi desenvolvida pelo presente relatório 
se constituiu em um conjunto inédito para a leitura técnica local. Além disso, ao 
ser complementada nas etapas seguintes, servirá de importante instrumento para 
as ações de intervenção no território municipal, sejam públicas ou privadas.
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