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Introdução 

  

As subprefeituras são subdivisões administrativas implantadas em cidades de médio e grande 

porte, auxiliando a implantação, fiscalização e manutenção de alguns serviços de competência 

municipal.  Assim, nosso trabalho consiste em um estudo para sabermos o motivo da visível 

diminuição na emissão dos recursos para as subprefeituras, principalmente nas áreas mais carentes 

da cidade de São Paulo, resultando em uma grande desigualdade orçamentária entre os distritos e 

baixa autonomia administrativa desses órgãos fazendo com que os mesmos prestem serviços 

basicamente de Zeladorias, contrapondo o que foi descrito na Lei Orgânica municipal
1
. 

A preocupação com descentralização no município de São Paulo iniciou-se após o grande 

crescimento populacional ocorrido nos séculos XIX e mais intensamente no século XX. Para 

entendermos tais fenômenos ocorridos no município de São Paulo, demonstraremos a seguir uma 

breve evolução histórica das tentativas de descentralização espacial das ações administrativas do 

governo municipal. 

 

Objetivo e Justificativa: 

 

Nosso objetivo é examinar, comparar e analisar a situação administrativa das subprefeituras, 

de modo, a saber, o porquê da grande diminuição na emissão de recursos a elas enviadas nos 

últimos anos e, assim, discutirmos a importância do órgão na atual gestão do município. 

Escolhemos este tema após termos percebido a inexistência de um estudo deste tipo e devido 

ao fato de ser um assunto muito discutido atualmente na cidade de São Paulo, principalmente no 

atual governo da cidade, em que as subprefeituras vêm sofrendo grandes mudanças na sua estrutura, 

fazendo com que os órgãos tenham uma característica mais centralizadora do que o que foi 

planejado no momento de sua implementação. Além disso, as subprefeituras são órgãos 

extremamente importantes para o município, pois eles são os responsáveis de fazer uma maior 

aproximação entre o governo municipal e os cidadãos, identificando melhor suas demandas, para 

tornar os serviços prestados mais eficientes.  

  

Metodologia 

                                                           
1
  Lei Nº 13.399, de 1º de agosto de 2002, que trata da criação das Subprefeituras e suas respectivas atribuições, 

criadas no mandato da então prefeita Marta Suplicy. 



 Nossa metodologia consiste em um breve levantamento bibliográfico sobre a evolução da 

descentralização espacial da cidade, a fim de entender como ela chegou ao seu atual formato. Para 

isso, analisaremos mapas, tabelas e dados socioeconômicos, com o objetivo de fazermos um 

levantamento com os melhores e piores índices sociais, com o intuito de verificar se há alguma 

relação entre a condição social da região e os recursos a elas enviados.  

 Examinaremos também os redutos eleitorais dos dois últimos prefeitos, com o objetivo de 

entender a relação entre os recursos enviados a cada subprefeitura e suas respectivas regiões 

eleitorais, analisando se há alguma diferença possível de ser percebida na emissão de recursos para 

cada região. Outro material importante que utilizaremos são noticiários de veículos importantes na 

mídia paulistana, que fizeram levantamentos sobre os recursos orçamentários enviados às 

subprefeituras e que será pertinente serem comentados no trabalho.  

 

Resultado 

 No governo Wladmir Toledo Pizza (1956-1957), foram criados órgãos que também eram 

chamados de subprefeituras e, que tinham o objetivo de dividir a cidade em regiões, criando até 

conselhos regionais, possibilitando participação social. No mandato de José Vicente Faria Lima 

(196 65-1969), houve a criação das AR´S (Administrações Regionais), dividindo a cidade em sete 

regiões, chegando a dezessete em 1977 e a trinta e uma no governo de Jânio Quadros. Esses órgãos 

tinham a autonomia de prestar serviços básicos à população, como limpeza de ruas, fiscalização e 

pequenas obras. 

No último ano do governo de Erundina (1989-1993), seguindo orientação da Lei Orgânica de 

1990, foi apresentado o projeto de criação das subprefeituras, onde estava previsto maior 

democracia e tentativa de mais eficiência na prestação de serviços. Porém, a proposta não foi aceita 

devido a dois erros existentes nele, o primeiro era o pouco tempo para implantação desses novos 

órgãos e, o segundo, era o número de subprefeituras, apenas treze, fazendo com que as regiões 

ficassem muito populosas. 

 As discussões sobre as subprefeituras continuaram no governo de Celso Pitta (1997-2000), 

onde foram idealizados nove órgãos regionais, sendo dividido de forma homogênea, levando em 

consideração apenas o número populacional, devido à sua falta de detalhamento, a proposta também 

não foi aceita. Foi apenas no mandato da Prefeita Marta Suplicy que conseguiram implantar órgãos 

realmente descentralizadores, sendo criadas trinta e uma subprefeituras, contendo no máximo 

quinhentas mil pessoas em cada uma. 

Após essa breve contextualização histórica, podemos resumir que as atribuições das 

subprefeituras da cidade de São Paulo, são de criar uma maior integração entre o governo central do 

poder municipal, com a população, implementando políticas públicas seguindo as diretrizes centrais 

e respeitando as diferenças regionais do município. Uma grande evolução desses órgãos com 

relação às outras tentativas de descentralização é a autonomia orçamentária a eles concedida, que 

possibilitaram teoricamente, um grande leque de ações para esses novos órgãos municipais. 

Em tese, as subprefeituras teriam grande autonomia para executar suas ações devido à dotação 

orçamentária própria, porém o que ocorre nos dias de hoje, principalmente em subprefeituras em 

regiões pobres é diferente.  

Desde 2005, onde se iniciou uma nova gestão, a do José Serra, vem ocorrendo grande redução 

na emissão de recursos para as regionais, por outro lado, esse problema se intensificou a partir de 



2008, quando se iniciou a gestão do atual prefeito Gilberto Kassab
2
, que na época era vice de Serra. 

Essas quedas aconteceram em boa parte, em subprefeituras vulneráveis da cidade, que inclusive 

foram regiões onde o prefeito não obteve bom desempenho nas últimas eleições, sendo elas: M´Boi 

Mirim redução de 45,15%, Capela do Socorro 28,59%, Itaim Paulista 24,57% e Cidade Ademar 

24,26%. Além desses casos especiais, o total da emissão para todas as subprefeituras também 

sofreram queda, cerca de 37 milhões, totalizando 3,22% no geral para todas as subprefeituras. 

Não só na emissão de recursos para as subprefeituras, uma grande transformação na gestão 

desses órgãos no atual mandato é na escolha dos subprefeitos e nos seus respectivos salários. 

Atualmente 29 dos 31 subprefeitos são Coronéis reformados da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo. É importante ressaltar que a nomeação desses administradores é de livre escolha do prefeito. 

No entanto, é um tanto quanto estranha essa política de pessoas centralizadoras serem responsáveis 

por um órgão municipal criado justamente para descentralizar as ações do poder municipal. 

  

Conclusão 

 

Com tudo o que foi descrito neste breve resumo, o que podemos concluir depois das 

pesquisas feitas é que as subprefeituras da cidade foram criadas com uma intenção de promover 

grande integração entre a prefeitura e seus cidadãos, promovendo orçamentos participativos, 

conferências temáticas, entre outros instrumentos de participação social, procurando sempre 

melhorar a qualidade dos serviços prestados, resultando em um Bem-estar da população paulistana. 

No entanto, o que podemos concluir sobre esses órgãos é que sua função inicial foi se perdendo 

durante os governos, tornando essas regionais simples zeladorias, com a função de prestar serviços 

básicos à população, como limpeza e recapeamento de ruas, podar árvores e limpezas de esgotos. 

 É difícil quando ocorre mudança de governos, pois dificilmente o sucessor mantém as 

políticas estabelecidas da gestão anterior, devido aos interesses políticos serem mais importantes do 

que os interesses de Estado. Segundo as últimas pesquisas feitas pelo Instituto Datafolha, há uma 

alta reprovação da população com o governo Kassab e uma das razões para isso, pode ser o grande 

descaso do atual prefeito para com as regiões mais periféricas da cidade. 

 Quanto às escolhas dos subprefeitos, sendo quase todos eles militares reformados, 

entendemos que essa é uma intenção de centralizar as ações das subprefeituras, colocando 

administradores com essa mesma característica durante toda a história do nosso país. Assim, 

concluímos que é necessário haver uma reforma na administração desses órgãos regionais, 

aumentando suas atribuições, fazendo com que haja de fato uma descentralização das ações 

municipais. 
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