
Subprefeitura Lapa  

Semestre de janeiro a junho de 2019 

1. Conselhos e Entidades: 

 

CPM – Conselho Participativo Municipal 

Acompanhamento das Reuniões Ordinárias Mensais e Extraordinárias, devendo dar 

todo o suporte legal, atinente às obrigações da Subprefeitura, como publicações 

obrigatórias em DOC das Convocações, Atas, etc..., bem como, viabilizar acesso às 

informações fisco-contábeis que se fazem obrigatórias pela Subprefeitura. 

 

CRASA - Cons. Regional Ass. Saúde 

Acompanhamento das reuniões mensais e, gestão das ações de obrigações que 

envolvam diretamente a Subprefeitura, principalmente no que concerne e 

“desocupação” por acumuladores residentes no território. Atente para a última ação 

efetiva, ocorrida na Rua Bárbara Heliodora, 169 – Vila Romana – Lapa. 

 

CADES – LAPA 

Essa Assessoria, participa somente como Suplente do representante Titular Sra. Cyra 

Malta O. Costa. 

 

CONSEG’S – Lapa; Leopoldina; Perdizes; Jaguaré; Pirituba/Jaraguá 

O Coordenador de Governo Local, acompanha todas as reuniões mensais dos Conseg’s 

que abrangem o território da Subprefeitura da Lapa, desenvolvendo as atividades 

inerentes às suas obrigações como, encaminhamento das demandas, 

acompanhamento e devolutiva das mesmas em reuniões subsequentes. 

 

COMITÊ DE ARBOVIROSE 

Acompanhamento das Reuniões Mensais com, Resoluções e encaminhamentos sobre 

as ocorrências de casos de Dengue, Chicungunha, Zica, Febre Amarela, visando o 

controle e prevenção em todo o território compreendido na Subprefeitura 

Lapa/Pinheiros. 

 

2. POT – Programa Operação Trabalho 

Essa assessoria tem por objetivo o Acompanhamento e Desenvolvimento do Programa 

Operação Trabalho-POT, na Manutenção de Praças e áreas verdes, desenvolvido em 

conjunto com a Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo e, todas as ações que 

envolvem o Programa, à saber: 

a. Triagem dos colaboradores; 

b. Acompanhamento do desenvolvimento individual de cada colaborador; 

c. Prestação de contas da presença individual diária de cada colaborador, junto ao 

gestor responsável da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo. 

d. Gestão de equipamentos para desenvolvimento do Programo – EPI’s, etc... 

 

3. SEI – Sistema Eletrônico de Informação 



Acompanhamento da implementação do SEI Sistema Eletrônico de Informação, 

visando a padronização e uniformização do conteúdo para um melhor fluxo dos 

processos, bem como a utilização dos amplos recursos disponibilizados pela 

ferramenta, objetivando o aprimoramento das praticas por parte dos usuários.       

 

 

 
 
 
 

 

  

 


