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Coordenadoria de Projetos e Obras 
 
        Atividades anti-pichação 

35.800,76m² 

A partir de julho até dezembro de 2018, a 
Subprefeitura Campo Limpo recebeu mais de 
39 solicitações para execução do serviço 
pintura anti-pichação. 
 

Quantidade de serviço 
executada 

(aproximadamente): 
Julho: 18.740,82 m² 
Agosto: 16.053 m² 
Setembro: 10.195 m² 
Outubro:  17.355 m² 
Novembro: 19.337 m² 
Dezembro: 16.997,0 m² 
 

35.800,76m² 
 É a quantidade de serviço 

realizado em m² nos distritos de 
Campo Limpo, Capão Redondo e 
Vila andrade 

Aproximadamente, 312 solicitações foram 
atendidas durante o semestre, através de 
solicitações do 156, Praça de Atendimento e 
programações realizadas pela Subprefeitura 
 



Coordenadoria de Projetos e Obras 
 
        Limpeza Manual de Córregos 
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Coordenadoria de Projetos e Obras 
 
           Áreas Ajardinadas 

35.800,76m² 

Mais de 192 solicitações para manutenção de 
áreas verdes foram realizadas durante o 
semestre.  
 

Quantidade de serviço 
executada 

(aproximadamente): 
Julho: 273.805 m² 
Agosto: 231.080 m² 
Setembro: 196.075m² 
Outubro: 294.750m² 
Novembro: 294.450m² 
Dezembro: 109.220m² 
 

1.399.380m² 
 É a quantidade de serviço 

realizado em m² nos distritos de 
Campo Limpo, Capão Redondo e 
Vila Andrade. 

Aproximadamente,  448 solicitações  foram 
atendidas durante o semestre, através de 
solicitações do 156, Praça de Atendimento e 
programações realizadas pela Subprefeitura. 
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Coordenadoria de Projetos e Obras 
 
           Manejo de Árvore 

35.800,76m² 

Durante o semestre, um total de de 
aproximadamente 1754 solicitações foram 
realizadas envolvendo poda de árvore, 
remoção ou plantio. 

545 
 É a quantidade de serviço 

realizado pela equipes de Áreas 
Verdes nos distritos de Campo 
Limpo, Capão Redondo e Vila 
Andrade. 

Aproximadamente, 331  solicitações  
foram atendidas durante o semestre, 
através de solicitações do 156, Praça 
de Atendimento e programações 
realizadas pela Subprefeitura. 
 

Quantidade de serviço executada 
(aproximadamente): 
Julho: 72 podas, 16 remoções e 3 plantios 

Agosto: 33 podas, 20 remoções e 7 plantios 

Setembro: 19 podas, 6 remoções e 10 plantios 

Outubro: 32 podas, 21 remoções e 5 plantios 

Novembro: 68 podas, 48 remoções e 21 plantios 

Dezembro: 107 podas, 46 remoções e 11 plantios 



   Coordenadoria de Projetos e Obras 
 
              Revitalizações 

  

A Subprefeitura Campo Limpo 
realizou, ao longo do mês de 

outubro, revitalização de 
ponto de descarte irregular de 
entulho na Rua Itapaiúna, em 
Vila Andrade. Rua Itapaiúna, 

em Vila Andrade 
 

As equipes de Limpeza Pública 
retiravam, por mês, cerca de 
32 toneladas de materiais do 

local, entre móveis velhos, 
grandes objetos, pneus e 

material utilizado em 
construções. 



   Coordenadoria de Projetos e Obras 
 
              Revitalizações 

As atividades de revitalização foram 
desenvolvidas durante 3 semanas e 
contaram com o apoio dos colaboradores 
da Subprefeitura Campo Limpo, através da 
Sustentare, juntamente com a 
comunidade local. 

Na Rua Dr. Luiz Migliano, 
aproximadamente 8 toneladas de lixo 
eram recolhidas por semana.   



   Coordenadoria de Projetos e Obras 
 
              Revitalizações 

As revitalizações acontecem como 
um trabalho de conscientização 
ambiental, através do 
reaproveitamento de materiais 
como pneu e garrafa pet, em 
locais que recebiam o descarte 
irregular. 
 
O descarte irregular de entulho é crime 
ambiental, com multa prevista no valor de 
R$ 15.520,00, de acordo com a Lei 
13.428/02 

Os moradores da Rua Modelar, com 
a Estrada de Itapecrica contam com 
um novo ponto! 



   Coordenadoria de Projetos e Obras 
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Coordenadoria de Projetos e Obras 
 
         Microdrenagem Mecanizada 

35.800,76m² 

Aproximadamente 44 solicitações foram 
realizadas durante o semestre 

818 
 É a quantidade de serviços realizados 

pela equipes de limpeza especial de 
microdrenagem nos distritos de 
Campo Limpo, Capão Redondo e Vila 
Andrade. 

Aproximadamente, 439 solicitações  
foram atendidas durante o semestre, 
através de solicitações do 156, Praça 
de Atendimento e programações 
realizadas pela Subprefeitura. 
 

Quantidade de serviço executada 
(aproximadamente): 
Julho: 154 limpezas em boca de lobo, 28 Poços de visita, 362 m de 

ramais limpos, 469 de galerias limpas e 3m² 

Agosto: 106 limpezas em boca de lobo, 30 poços de visita, 289 m 
de ramais limpos, 685m de galerias limpas e 12m²  

Setembro: 110 limpezas em boca de lobo, 20 poços de visita, 361 

m de ramais limpos, 324m de galerias limpas e 18m² :  
Outubro: 111 limpezas em boca de lobo, 25 poços de visita, 306 

m de ramais limpos, 499m de galerias limpas e 12m² 

Novembro: 134 limpezas em boca de lobo, 22 poços de visita, 
338 m de ramais limpos, 568m de galerias limpas 

Dezembro: 67 limpezas em boca de lobo, 11 poços de visita, 234 

m de ramais limpos, 263m de galerias limpas 
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Coordenadoria de Projetos e Obras 
 
               Tapa-Buraco 

35.800,76m² 

Aproximadamente 2463 solicitações foram 
realizadas durante o semestre.  

1527 
 É a quantidade de serviços realizados 

pela equipes de tapa-buraco nos 
distritos de Campo Limpo, Capão 
Redondo e Vila Andrade. 

Aproximadamente, 1527 solicitações  
foram atendidas durante o semestre, 
através de solicitações do 156, Praça 
de Atendimento e programações 
realizadas pela Subprefeitura. 
 



 Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 

 
               Ações de fiscalização  



Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 

                
                  Ações  

35.800,76m² 

Aproximadamente 2445 ações sob 
responsabilidade da CPDU foram realizadas até 
o mês de dezembro 

2112   
 É a quantidade de ações 

programadas, sincronizadas e 
concluídas no distrito de Campo 
Limpo, Capão Redondo e Vila 
Andrade. 

No semestre, 333 ações não foram 
realizadas, por razões de: 
 
Atividades encerradas; atividades exercidas em via 
pública; em consulta técnica; encerrou as atividades; 
estabelecimento fechado no momento da vistoria; 
Infrator desconhecido interdição do imóvel 
obedecida; Interdição do imóvel com pedido de 
desinterdição deferido; Irregularidade divergente da 
ordem de serviço; Irregularidade inexistente; objeto 
da fiscalização já autuado; veículo removido do local 
 
 

Atribuições: 
- Planejar, coordenar e analisar os projetos e 
processos de uso e ocupação do solo, no que 
diz respeito a áreas particulares; 
- Emitir orientações para a instalação de 
atividades econômicas, equipamentos e 
outros empreendimentos que interfiram na 
estrutura e paisagem urbana; 
- Fiscalizar obras e atividades de particulares, 
bancas de jornal, publicidade, feiras livres, 
podas ou cortes de árvores; 
- Fazer intimações e interdições; 
- Emitir certidões, alvarás, autos, entre 
outros documentos. 
 

 
 



         Coordenadoria de Governo Local 

 
                Supervisão de Esportes 

Reforma realizada através de mutirão após 
vistoria na quadra Sônia Ingá – Julho/18 



         Coordenadoria de Governo Local 

 
                Supervisão de Esportes 

Inicio das atividades do projeto piloto – Quadras 
Vivas, realizado na quadra Sônia Ingá – Agosto/18 



         Coordenadoria de Governo Local 

 
                Supervisão de Esportes 

Final dos Jogos da Cidade - Regional FC X 
Esporte Club Turma da 19 – Agosto/18 

Visita - Quadra Jardim Rebouços; Projeto 
Formiguinha 



         Coordenadoria de Governo Local 

 
                Supervisão de Esportes 

Final Final do Camp Futsal - Quadra Sônia Ingá  
- Setembro/18 



         Coordenadoria de Governo Local 

 
                Supervisão de Esportes 

Sipat – Ginástica Elaboral – 
Novembro/18 

Palestra - Sesc Vida Corrida – 
Novembro/18 



              Coordenadoria de Governo Local 

                
           Supervisão de Esportes 

35.800,76m² 

A Supervisão de Esportes da Subprefeitura 
Campo Limpo realizou, mensalmente, diversas 
vistorias e visitas em ruas de lazer, quadras e 
locais para esporte 

500   
 É a quantidade aproximada de 

pessoas que participaram de 
atividades realizadas pela Supervisão 
de Esportes 

Atribuições: 

 
Fomentar e apoiar projetos e ações que 
incorporem atividades físicas, esporte e lazer 
aos hábitos de vida saudável da população  
 


