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APRESENTAÇÃO 

● A Subprefeitura Vila Prudente é composta por 2 distritos: Vila Prudente e São Lucas 

● Área de 19,8 Km² e População de 247 mil habitantes. 

● Praças e áreas verdes: cerca de 200 

● Áreas ajardinadas: 1,5 milhões m² 

● Faz divisa com as Subprefeituras Ipiranga, Mooca, Aricanduva/Formosa/Carrão e Sapopemba, 

além dos municípios de Santo André e São Caetano do Sul. 



COMPETÊNCIAS DA SUBPREFEITURA 

● Fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos, normas e posturas municipais, notadamente 

em relação ao uso e à ocupação do solo; 

● Fiscalizar obras e edificações residenciais, instalações de comércio e de serviços de pequeno 

porte (de até 1.500m²); 

● Conservar as áreas públicas ajardinadas (praças e canteiros); 

● Executar ou contratar pequenas obras e serviços públicos de manutenção de logradouros, 

fazer seu acompanhamento e fiscalização; 

● Serviços de zeladoria - limpeza, manutenção e conservação do sistema de drenagem (bocas 

de lobo, ramais, galerias, córregos e piscinões); 

● Serviços relacionados ao pavimento viário que envolvem as ações de tapa-buraco e de 

recapeamento, cuja atribuição é compartilhada com a SPUA (Superintendência das Usinas de 

Asfalto). 
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PRAÇA DE ATENDIMENTO 



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS 

I) Serviços de Zeladoria 

 

● Buracos tapados: foram tapados 2.804 buracos – média de 467 buracos tapados/mês. 

● Boca de lobo: foram limpas 18.560 bocas de lobos – média de 3.093 bocas de lobos/mês. 

● Poda de árvores: foram podadas 1.037 árvores –média de 173 podas/mês. 

● Remoção e plantio de árvores: foram removidas 236 árvores e plantadas 237 – média de 39 

remoções/mês e 40 plantios/mês. A maior concentração de árvores removidas e plantadas foi no 

mês de março e janeiro de 2019; (156) e (72) respectivamente. 

● Áreas ajardinadas – corte grama: foram 1.470.894m² de áreas ajardinadas – média de 

245.149m²/mês. 



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS 

II) Obras em Andamento 

● CDC Pinheirinho - reforma 

● CDC São Lucas - reforma e cobertura da quadra 

● Praça Virgilio Lucio - reforma 

● Praça Padre Damião - reforma 

 

III) Obras em Licitação 

● CDC Baden Power - cobertura da quadra e ampliação   

● Parque Ecológico - implantação de ATI, playground e readequação da parte elétrica 

● C.E. Arthur Friedenreich - implantação de pista de skate 



COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 
Atendimento Cadastro 

Atendimento de processos administrativos: 768 

Atendimento ao público: 570 

 

Supervisão Fiscalização 

Atendimento Administrativo: 2.284 

Demandas recebidas (agrupa solicitações repetidas): 1.872 

Demandas tratadas: 2.215 

Demandas atendidas: 1.037 

 

Por assunto: 

MPL - lavrados 150 autos de fiscalização nos termos da Lei 15442/11 

Atividade - lavrados 129 autos de fiscalização nos termos da Lei 16402/16 

Feiras - lavrados 95 autos de multa por infração a legislação de feiras livres 

(Decreto 48172/07 e demais) 

Obras - lavrados 156 autos de fiscalização por infração a Lei 16642/17 e Lei 13614/03 

Posturas em Geral - lavrados 156 autos de fiscalização por infração a diversas 

posturas previstas em legislação municipal esparsa. 
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COORDENADORIA DE GOVERNO LOCAL 

Supervisão de Cultura 

 

● 106 atendimentos diversos 

● Aulas de Tai Chi Pain Lin às terças e quintas-feiras do mês 

● Aulas de Yoga às terças-feiras do mês 

● Aulas de Italiano às segundas-feiras do mês 

● Grupo de teatro para terceira idade às sextas-feiras do mês 

● Oficina no Orquidário aos sábados, terças e quintas-feiras no mês 

● Contação de Histórias para crianças na praça: 5 

● Visitas às bibliotecas Aureliano Leite e Ricardo Ramos: 4 

● Visitas à Feira de Artesanato AMOVISA: 6 



COORDENADORIA DE GOVERNO LOCAL 

Supervisão de Habitação 

 

● Isenção de IPTU por alagamentos e enchentes: 

- 49 Processos SEI’s recebidos 

- 06 Processos SIMPROC recebidos 

- 00 processos de isenção encerrados com deferimento ou indeferimento 

- 38 atendimentos a munícipes 

- 49 isenções encaminhamentos para Assessoria Técnica de Assuntos Jurídicos 

- 00 Processos SEI’s autuados e encaminhados 

 



COORDENADORIA DE GOVERNO LOCAL 

Supervisão de Esportes 

 

● Jogos da Cidade: 

- 14 Equipes inscritas no futebol de campo, totalizando 25 partidas de futebol realizadas nos 

CDCs de nossa região aos final de semana. 

- 15 equipes inscritas no futsal, totalizando 22 partidas, todas realizadas nos CDCs de nossa 

região aos finais de semanas. 

- Handebol masculino e feminino 1 equipe de cada representando a região de Vila Prudente. 

 

● Vistoriar e acompanhar as atividades desenvolvidas nos 13 clubes da comunidade que se 

encontram em condições regular. 

● Orientar as entidades que desejam assumir os 6 clubes da comunidade que estão em 

condições irregular, bem como vistoriar e acompanhar os processos de regularização. 

● Vistoriar e monitorar as atividades nas 2 ruas de lazer ativas na região. 

● Treino físico-funcional realizado na Subprefeitura às terças e quintas-feiras.  

● Prestar assistência aos CDCs na programação para a Virada Esportiva. 



O Orçamento anual 2019 previsto para a Subprefeitura Vila Prudente é de R$31.027.283,27. 

  

Disponível até junho de 2019, R$21.665.469,08. 

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS 
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TERMOS DE COOPERAÇÃO 

● Foram assinados 3 Termos de Cooperação de Praças e áreas verdes 

 

● Acumulados de 2017 a 2019: 29 



ASSESSORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO 

● Demandas de imprensa respondidas: 52 

● Demandas da SMSub: 32 

● Textos no site/releases enviados: 49 

● Posts no Facebook/Instagram: 107 

● Reunião ordinária do CPM VM: 5 

● Reunião ordinária do CADES: 3 

● Eventos/reuniões externas: 25 

● Respostas a munícipes por email: 112 

● e-SIC´s (Lei de Acesso à informação) : 5 



Avenida do Oratório, 172 – Jardim Independência 

11 3397-0800 
 

http://vilaprudente.prefeitura.sp.gov.br 

facebook.com/SubprefeituraVilaPrudente 

instagram.com/subprefeituravp 


