RELATÓRIO DE OBRAS E AÇÕES DAS SUBPREFEITURAS DE SÃO PAULO
1º SEMESTRE DE 2020

Subprefeitura Pinheiros

1

Este relatório está disponível no site da Subprefeitura Pinheiros e será apresentado à população no
dia 23/09/2020 de acordo com o estabelecido na Iniciativa 34.f do Programa de Metas da Prefeitura
de São Paulo para o biênio 2019-2020: “desenvolver relatórios semestrais, por Subprefeitura, sobre
ações e obras da Prefeitura no território, para publicação em meio eletrônico e apresentação
presencial aos munícipes”.

Subprefeito(a)
Acacio Miranda Filho
Equipe Técnica responsável pelo relatório
Coordenação de Administração e Finanças
Mirian Furtado Quero
Coordenação de Projetos e Obras
Rosa Maria Castro Menegali
Coordenação de Desenvolvimento Urbano
Doraney Santana de Oliveira
Coordenadoria de Governo Local
Renato Oliveira Gomes

Assessoria de Assuntos Jurídicos
Sandra Daniela Mena da Silva
Assessoria de Comunicação
Alline Karin Tolezano
Chefe da Praça de Atendimento
Samuel Ricardo Ferreira Cruz

Informações d e contato
Av. das Nações Unidas, 7123 - Alto de Pinheiros
Telefone: (11) 3095-9595
E-mail pinheiros@smsub.prefeitura.sp.gov.br

2

SUMÁRIO

1.

INFORMAÇÕES SOBRE A SUBPREFEITURA............................................... 5

1.1.

Estrutura da Subprefeitura ........................................................................... 5

1.2.

Território de abrangência da Subprefeitura .................................................. 8

1.3.

Equipamentos ............................................................................................ 11

2.

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 ................... 11

3.

ATENDIMENTOS, ZELADORIA, OBRAS, AÇÕES E ORÇAMENTO ............ 12

3.1.

Praça de Atendimento................................................................................ 12

3.2.

Serviços de Zeladoria e Obras ................................................................... 14

3.2.1.

Projetos de tapa-buraco ....................................................................... 14

3.2.2.

Manejo de árvores ............................................................................... 17

3.2.3.

Microdrenagem mecanizada ................................................................ 21

3.2.4.

Limpeza de logradouros e vias públicas .............................................. 24

3.2.5.

Outros serviços .................................................................................... 26

3.3.

Apreensões e autos de multa ..................................................................... 26

3.3.1.

Apreensões ......................................................................................... 31

3.3.2.

Autos de Multa ..................................................................................... 33

3.4.

Ações de cultura, lazer, esportes e habitação ............................................ 33

3.4.1.

Cultura e Lazer .................................................................................... 33

3.4.2.

Esportes .............................................................................................. 34

3.4.3.

Habitação ............................................................................................ 34

3.5.

Ações de comunicação, assessoria jurídica e outras ................................. 34

3.5.1.

Ações de comunicação ........................................................................ 34

3.5.2.

Ações da Assessoria Jurídica .............................................................. 38

3.5.3.

Defesa Civil ......................................................................................... 39

3.5.4.

Outras .................................................................................................. 41

3.6.

Orçamento da Subprefeitura ...................................................................... 42
3

3.6.1.

Previsão orçamentária ......................................................................... 43

3.6.2.

Execução orçamentária mensal ........................................................... 44

3.6.3.

Compras e contratos............................................................................ 46

4.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL .............................................................................. 54

4.1.

Conselho Participativo Municipal................................................................ 54

4.2.

Outros Conselhos e Órgãos Colegiados no território ................................. 57

5.

OUTRAS ATIVIDADES ................................................................................. 58

6.

PROJETOS FUTUROS ................................................................................. 59

4

1.

INFORMAÇÕES SOBRE A SUBPREFEITURA

1.1.

Estrutura da Subprefeitura
As Subprefeituras têm o papel de receber pedidos e reclamações da população, solucionar

os problemas apontados; preocupam-se com a educação, saúde e cultura de cada região, tentando
sempre promover atividades para a população.
Além disso, elas cuidam da manutenção do sistema viário, da rede de drenagem, limpeza
urbana, vigilância sanitária e epidemiológica, entre outros papéis que transformam, a cada dia,
essas regiões da cidade em locais mais humanizados e cheios de vida.
As atuais Subprefeituras têm como função:
Manter a representação do poder público municipal na área geográfica sob sua jurisdição;
A fiscalização do cumprimento das leis, regulamentos, normas e posturas municipais,
notadamente em relação ao uso e à ocupação do solo;
A fiscalização de obras e edificações residenciais, instalações de comércio e de serviços de
pequeno porte (de até 1.500m²);
A conservação de áreas públicas ajardinadas (praças e canteiros), bem como, também terá,
agora, incrementado aos seus serviços de limpeza urbana, as atribuições do Departamento de
Limpeza Urbana (Limpurb) e da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), que nesta
gestão passam a compor a Secretaria Municipal das Subprefeituras;
A execução ou contratação de pequenas obras e serviços públicos de manutenção de
logradouros;
O acompanhamento e fiscalização dos serviços de zeladoria: limpeza, manutenção e
conservação do sistema de drenagem (bocas de lobo, ramais, galerias, córregos e piscinões);
O acompanhamento dos serviços relacionados ao pavimento viário, quem 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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Organograma da Subprefeitura

São atribuições de cada área:


GABINETE

Subprefeito
Executar as políticas públicas da Prefeitura de acordo com o interesse e necessidade da
população local.

Chefe de Gabinete
Coordenar e atuar em conjunto às unidades internas da Subprefeitura.
Unidades vinculadas: Praça de Atendimento, Assessoria de Comunicação.


AJ – Assessoria Jurídica

Atua na análise de processos, recursos de multa e presta atendimento às unidades
externas do Poder Judiciário.
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CPDU – Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Atua no licenciamento aprovando e fiscalizando projetos de obras particulares, comércios e
ambulantes.
Unidades vinculadas: Cadastro (CAD), Supervisão de Uso do Solo e Licenciamento (SUSL),
Unidade de Auto de Infração (UNAI), Supervisão Técnica de Fiscalização / Fiscalização
(STF/FISC), Supervisão Técnica de Uso e Licenciamento Aprovação (SUSL/APROVE), Supervisão
de Projetos de Desenvolvimento Urbano (SPU).


CPO – Coordenadoria de Projetos e Obras

Atua na execução e aprovação de projetos e obras públicas e promove a limpeza e
manutenção de logradouros públicos relacionados à Subprefeitura Pinheiros e às concessionárias.
Unidades vinculadas: Supervisão Técnica de Manutenção (STM), Supervisão Técnica de
Limpeza Pública (STLP), Supervisão de Varrição Pública (SVP), Unidade de Áreas Verdes (UAV),
Supervisão Técnica de Projetos e Obras (STPO).


CAF – Coordenação de Administração e Finanças

Atua na coordenação da administração, gestão de pessoas e plano orçamentário da
Subprefeitura Pinheiros.
Unidades vinculadas: Supervisão de Administração e Suprimentos (SAS), Supervisão de
Finanças (SF), Supervisão de Gestão de Pessoas (SUGESP).


Governo Local

Atende as organizações e entidades da região.
Unidades vinculadas: Supervisão de Cultura, Supervisão de Esporte e Lazer, Supervisão de
Habitação.

- Outras Unidades nas Dependências da Subprefeitura


DEF. CIVIL – Defesa Civil

Atua na captação das ocorrências oriundas de diversos canais existentes encaminhando-as
aos setores competentes, e, nos casos mais graves ou urgentes, acionando os respectivos
Supervisores, estipulando prazo de 24 ou 48 horas para atendimento.
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1.2.

Território de abrangência da Subprefeitura


Dados históricos da região da Subprefeitura Pinheiros e seus distritos

Nasceu ao longo do rio Pinheiros em 1562 quando, após fracassarem no grande ataque a São
Paulo, os índios deixaram Piratininga e se estabeleceram onde hoje está o Largo da Batata, migrando
depois

para

um

local

conhecido

como

Nossa

Senhora

dos

Pinheiros.

Por volta do ano de 1600, o chamado Caminho de Pinheiros (atual Consolação) era um dos principais
pontos da vila de São Paulo pois ligava essa região a outras áreas mais distantes.
O progresso, no entanto, só veio com o ciclo do café no Brasil, entre o final do século XIX e o começo
do século XX. Foram os recursos oriundos da exportação desse produto que ajudou na evolução do
bairro. Vale dizer que, nesse período, aconteceu a chegada de vários imigrantes, como italianos e, mais
tarde, japoneses.
É interessante notar que sempre houve uma ponte para travessia do rio Pinheiros. Em 1865
essa ponte, frequentemente destruída por enchentes, teve solução definitiva com a construção de outra
metálica.
Pinheiros, atualmente, é um dos lugares mais sofisticados da cidade de São Paulo, possuindo
uma rede comercial grande e bastante diversa, além de uma vida cultural única.

Alto de Pinheiros
O Alto de Pinheiros surgiu como um loteamento da Cia. City, iniciado em 1925.

A história dessa região tem início quando a Lei do Marquês de Pombal expulsou os Jesuítas em
1770, suas terras que haviam sido leiloadas, deram origens a chácaras e sítios, de particulares. Estas
foram adquiridas pela Cia. City, em 1913, e estavam desocupadas em vista de estarem sujeitas às
enchentes periódicas do Rio Pinheiros. O projeto do novo bairro aproveitou as experiências bemsucedidas dos bairros ajardinados já implantados pela Cia. City: Jardim América e Pacaembu.
Tendo a Light and Power Co. recebido, por lei estadual, a concessão para retificar e alargar o rio
Pinheiros, provocou um retardamento na sua implantação e somente em 1937 foi recomeçado o
arruamento, aproveitando as vantagens dessa obra.Com curvas de níveis respeitáveis, um
dimensionamento generoso do sistema viário e hábil distribuição de áreas livres (praças, canteiros
centrais nas avenidas e calçadas verdes) surgiu o bairro Alto de Pinheiros, no distrito de Alto de
Pinheiros, constituindo-se em área residencial das classes média e alta da sociedade paulistana.
A sua avenida principal, com canteiro central de largura superior às das pistas de rolamento, é
hoje denominada Av. Pedroso de Moraes, onde se destaca o grande corredor comercial formado por
lojas de automóveis, supermercados e empresas de engenharia. Com a Praça Pan Americana, e sua
rotatória de grandes dimensões localizada no centro do bairro, que distribui as largas avenidas em suas
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diagonais, o Alto de Pinheiros, constitui até hoje um exemplo dos mais representativos do urbanismo
europeu.

Itaim Bibi
O nome Itaim Bibi provém de uma chácara, um general e um apelido.

Distrito da cidade de São Paulo, localizado na região sudoeste da cidade, esse antigo
loteamento de terras adquiridas pelo general José Vieira Couto de Magalhães abrange bairros como a
Vila Olímpia, famoso pela agitada vida noturna, com seus restaurantes e casas de dança, Brooklin
Paulista e Brooklin Novo onde se instalaram várias empresas multinacionais nos últimos anos.
A história do bairro Itaim Bibi começou em 1896 quando o general José Vieira de Couto
Magalhães adquiriu uma extensão de 120 alqueires, que era propriedade de Bento Ribeiro dos Santos
Camargo.
Essas terras não tinham muito valor, pois eram inundáveis; sua função era meramente
recreativa, para caça e pesca, e abrigava árvores frutíferas (principalmente jabuticabeiras). Em 1898,
com a morte do general, seu filho herdou o local, conhecido como Chácara do Itahy ("pedra pequena",
em tupi).
Em 1907, Leopoldo Couto de Magalhães, irmão do general, comprou as terras por 30 contos de
réis, fixando residência no lugar.
Bibi (bebê -> bibi) era como as escravas chamavam o filho do médico Leopoldo Couto
Magalhães, dono da Chácara Itaí, que cresceu e virou o "Seu Bibi". A palavra Bibi viria a acompanhar o
nome do bairro Itaim Bibi, antes chamado Rio das Pedras. A Rua Renato Paes de Barros se chamava
Rua Bibi, em sua homenagem.
A Rua João Cachoeira leva o nome de um escravo da família que, vivia cantando e contando
causos por ali.
A sede da chácara propriamente dita, hoje conhecida como Casa Bandeirista do Itaim Bibi,
localiza-se no início da atual Rua Iguatemi. Tombada pelo Patrimônio Histórico, foi, porém, destruída
pelos seus atuais proprietários. Antes, por vários anos, foi um sanatório (Casa de Saúde Bela Vista),
fundado em 1927 pelo médico Brasílio Marcondes Machado, onde doentes mentais ou dependentes
químicos de famílias abastadas se tratavam.
Com o falecimento de Leopoldo, o local foi dividido entre seus herdeiros. Leopoldo Couto
Magalhães Júnior, também 'Bibi', que era conhecido por possuir um dos primeiros automóveis da região
e pelo hábito de usar boné de bico, continuou residindo na casa até a segunda metade da década de
1920.
O filho de Bibi, Arnaldo Couto de Magalhães foi responsável pelo loteamento da chácara. Na
década de 20, surgiram pequenos sítios de um hectare, vendidos a italianos vindos da Bela Vista/Bixiga,
um bairro central. Eles produziam verduras e legumes para o abastecimento local e dos bairros
vizinhos. Atualmente a antiga Rua do Porto leva o nome de Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior.
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Vila Madalena
A Vila Madalena nasceu Vila dos Farrapos.

A região era uma parte de Pinheiros nos inícios da ocupação de São Paulo, desde a várzea do
Rio Pinheiros até o espigão da Paulista. No século XVI, a Vila dos Farrapos era habitada por indígenas
que haviam abandonado a parte central da cidade depois da instalação dos jesuítas e do colégio, em
1554. Na região de Pinheiros formara-se, então, um aldeamento, onde os missionários jesuítas
ministravam a catequese, faziam batizados e missas e ensinavam os hábitos do trabalho aos índios. Na
aldeia foi erigida uma capela, cuja padroeira era Nossa Senhora da Conceição.
Os morros e planaltos de Pinheiros eram cortados pelo Córrego do Rio Verde, que nascia perto
da rua Oscar Freire e desaguava no Rio Pinheiros. As localidades do lado oeste do córrego, onde hoje
está a Vila Madalena, chamavam-se, já no início de nosso século, Sítio do Rio Verde. Alguns antigos
moradores da Vila Madalena contam que o proprietário das terras era um português. Ele tinha três
filhas: Ida, Beatriz e Madalena, que deram origem aos nomes dos atuais bairros da Vila Beatriz, Vila Ida
e Vila Madalena. Entretanto, a história faz parte da memória oral dos habitantes. Na primeira década de
nosso século, a cidade de São Paulo ia se ampliando para além do antigo triângulo histórico, e diversos
de seus protagonistas, que moravam longe do centro, já necessitavam de transporte. Em 1910, a Light,
uma das principais empresas urbanizadoras de São Paulo, assim como a City, anunciou a construção
de uma linha e de uma estação de bondes na região da Vila Madalena.
Nessa época, as ruas eram de terra, sem iluminação, com acesso precário, de suas ladeiras
íngremes e pequenos córregos. Sem dúvida, a chegada do bonde traria melhoramentos urbanos para a
Vila Madalena. Foram chegando e fixando-se na região, então, diversos motorneiros, padeiros,
açougueiros, sapateiros, pedreiros do cemitério, servidores públicos, quase todos de origem
portuguesa. Nesse momento, o Sítio do Rio Verde foi loteado e começou a ocupação de uma nova sorte
de gente na Vila Madalena.
Hoje, a Vila Madalena reúne moradores tradicionais, que ainda possuem casas simples com
grandes terrenos (com criação de patos, galinhas etc.) e vários artistas e intelectuais. Durante os anos
70, muitos estudantes alugavam essas casas grandes e faziam uma espécie de república. A partir dos
anos 80, começaram a surgir bares e uma série de negócios incrementados (galerias de arte, ateliês e
lojas de grife).



Aspectos Demográficos e mapa

Distritos

Área
(km²)

População
(2010)

Densidade Demográfica (Hab/km²)

7,70

43.117

5.600
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Alto de Pinheiros
Itaim Bibi

9,90

92.570

9.351

Jardim Paulista

6,10

88.692

14.540

Pinheiros

8,00

65.364

8.171

289.743

9.1

TOTAL

31,70

Mapa da região da Subprefeitura Pinheiros

1.3.

Equipamentos
As Supervisões de Cultura, Esporte e Lazer e Habitação não possuem qualquer tipo de

gerência sobre aquele que eventualmente estejam sediados em nossa área administrativa.

2.

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19

Na Praça de Atendimento foram seguidas as orientações sanitárias recomendadas para
aquela fase, até 23 de Março de 2020. Medidas de distanciamento, disponibilização de álcool-gel
para munícipes e funcionários, a redução do fluxo de atendimento aos cidadãos evitando
aglomeração dentro da unidade. Foram indicados para tele trabalho, os funcionários incluídos no
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grupo de risco e promovido rodizio dos demais em jornada reduzida, por determinação da chefia de
gabinete. Havendo após o dia 24 de março de 2020 a suspensão do atendimento presencial, por
força da Portaria 022/SMSUB/2020.
No dia 08 de julho foi reaberta a Praça de Atendimento, atendendo aos seguintes protocolos
sanitários: atendimento somente mediante agendamento eletrônico e aos munícipes que
comparecem portando máscaras; aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel na
entrada; distanciamento mínimo de 1,5m entre o servidor e o munícipe; utilização de máscaras e
escudo facial (face shield) por nossos servidores, observando que estão atuando somente
funcionários que não fazem parte do grupo de risco.

3.

ATENDIMENTOS, ZELADORIA, OBRAS, AÇÕES E ORÇAMENTO

3.1.

Praça de Atendimento
Os serviços realizados por esta Praça de Atendimento são:


SEI: emissão das taxas UOS e DAMSP e Atuação de Processos

Qt - Jan = 235 autuações; Fev = 197 autuações; Mar = 152 autuações.


IPTU: emissão de segunda de parcelas IPTU, PPI, Divida Ativa e demais taxas
municipais (Fazenda). Atualização de dados cadastrais.



SUS: cadastramento e emissão de cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).



Cartão Estacionamento DSV: Emissão Cartão Defis e Cartão Idoso.



Senha Web: Validação de senha web para PF e MEI

Qt - de Janeiro à Março 2138 Senhas Desbloqueadas


CCM: Validade de cadastramento de Cadastro de Contribuinte Mobiliário CCM para
pessoa física.



Serviços SIGRC/Portal156: cadastramentos de serviços prestados pela

Subprefeitura constantes no SIGRC/Portal156. Poda de árvore, tapa-buraco entre outros.
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Informações Gerais: encaminhamentos e consulta de procedimentos para serviços de
outras secretarias ou autarquias. Inscrição em CRAS do Bolsa-Família, Validação de CCM e Senha
Web para pessoa jurídica em SF, Protocolos de processos Em SEHAB, entre outros.
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Serviços de Zeladoria e Obras
3.2.1. Projetos de tapa-buraco
Descrição dos Serviços


Requadramentos dos buracos com uso de martelete, serra diamantada, ou outros
equipamentos adequados ao trabalho;



Preparo da superfície do buraco, inclusive com a varrição das bordas e remoção dos
detritos (pó, terra, pedras, lama, água, etc.);



Colocação

de

material

complementar

(usinado

a

quente/frio/brita),

quando

o

buraco tiver profundidade superior a 10 cm;


Execução de pintura de ligação com emulsão;



Aplicação de concreto asfáltico;



Compactação com rolo compactador ou placa vibratória: para buracos com profundidade:
acima de 7cm e inferior a 10 cm, a compactação da mistura aplicada deverá ser em duas
camadas; para buracos com profundidade superior a 10 cm, deverá ser executada base de
material complementar, (usinado quente / frio / brita), a ser fornecido pela P.M.S.P e
compactado, antes da colocação da mistura asfáltica, até a cota de (-) 5,0 cm e/ou (-) 10
cm;



Remoção do material excedente e restos de entulho;



Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza e requadramento deverão ser recolhidos e
retirados imediatamente após a conclusão dos trabalhos, não podendo permanecer no local
após o a completa execução do serviço;



A remessa, a descarga e o transporte e a disposição final dos resíduos deverá ser efetuada
pela Contratada e a descarga em local indicado pela P.M.S.P;

14

Etapas dos Serviços de Tapa-buracos

Foto 1- Reequadramento do buraco, primeiramente utilizando a serra diamantada e
posteriormente, o martelete

Foto 2 – Caixa após o recorte
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Foto 3 – Execução de pintura com emulsão asfáltica

Foto 4 – Após a aplicação, aguardando a massa asfáltica
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Foto 5 – Caixa após a aplicação da massa e compactação com rolo compactador.

3.2.2. Manejo de árvores
A Subprefeitura de Pinheiros é uma das mais arborizadas da Cidade de São Paulo,
contendo aproximadamente 50 mil árvores e palmeiras localizadas nas ruas, praças e canteiros
centrais. Esse valor não contempla os parques da região que são de responsabilidade da
Secretaria do Verde e Meio Ambiente.
O manejo de árvores consiste, basicamente, na realização de serviços de poda, remoção,
transplante e plantio. Atualmente contamos com cinco equipes de poda que realizam, todos os dias
da semana, serviços em toda área da Subprefeitura, cada equipe tem um(a) Engenheiro(a)
Agrônomo(a) Responsável Técnico(a) o que garante que os trabalhos serão realizados de acordo
com o Manual Técnico de Arborização Urbana da Prefeitura de São Paulo.

Serviços executados no 1º Semestre de 2020:

Serviço
Poda
Remoção
Transplante
Plantio

Janeiro Fevereiro Março Abril
Maio
Junho
421
394
127
326
349
134
102
92
65
46
105
27
1
0
1
2
0
0
50
14
25
26
106
2

Quantidade de equipes no 1º Semestre de 2020:
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Serviço

Janeiro Fevereiro
4
4

Manejo de Árvore

Março Abril Maio Junho
4
4
5
5

Custo com as equipes por mês:

Serviço
Manejo de
Árvore

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
R$
R$
R$
R$
R$
R$
400.855,60 405.232,95 415.446,76 415.446,76 519.308,45 519.308,45

Seguem algumas fotos ilustrativas dos serviços prestados:

Execução de transplante
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Poda de árvore

Remoção de árvore
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Poda de árvore

Plantio de nova muda
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3.2.3. Microdrenagem mecanizada
Durante todo o primeiro semestre de 2020 trabalhamos com uma equipe da HANATTEC
composta por 3 funcionários que presta serviços de segunda a sábado, com um caminhão
Hidrojato. O serviço consiste basicamente na limpeza usando água com pressão.

Serviços executados no 1º Semestre de 2020:

Serviço

Janeiro Fevereiro Março Abril

Quant. de bocas de lobo (BL) limpas
mecanicamente
Quant. de poços de vista (PV) limpos
mecanicamente

Maio

Junho (até
21.06.20)

1148

350

458

539

459

521

59

82

105

115

92

66

549

Extensão de ramais limpos
mecanicamente (m)
Extensão de galerias limpas
mecanicamente (m)

512

487

696

629

425

1516

2029

2444 2101 2111

1416

Volume de detritos retirados (m3)

10,96

14,3

26

58,9

9,7

5

0

0

95

0

0

0

Quantidade de metros televisionados
Custo com a equipe por mês:
Limpeza Microdrenage
m

Valor gasto

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho (até
21/06/20)

R$96.520,3 R$116.126,0 R$118.639,5 R$134.251,1 R$101.044,7 R$133.720,8
2
1
6
6
1
6

Seguem algumas fotos ilustrativas dos serviços prestados:
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Abertura da Boca de Lobo

Execução dos serviços de limpeza em boca de lobo
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Execução dos serviços de limpeza em bueiro

Execução de serviços de limpeza em PV

23

Execução de serviços de limpeza em PV

3.2.4. Limpeza de logradouros e vias públicas
A Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) é responsável pela gestão dos resíduos
e limpeza urbana da cidade de São Paulo, atualmente há contrato vigente com a empresa Ecoss
que é a responsável pela prestação de serviços limpeza e destinação adequada dos resíduos nas
vias, viadutos, elevados, praças, túneis, escadarias, passagens, vielas, abrigos, monumentos e
demais logradouros públicos e lugares nele descritos.
Cabe à Subprefeitura a fiscalização, por amostragem, através dos Agentes Vistores dos
serviços prestados. Em caso de inconformidades, a empresa é comunicada e está sujeita a
penalidades e/ou multas.

Dados semestrais de limpeza de poços de visitas, bocas de lobo e varrição.
Janeiro – SEI 6050.2020/0001101-9
PeV 163 un
BL 1152 un
Varrição 4.350.128 m
Fevereiro – SEI 6050.2020/0002140-5
PeV 134 un
24

BL 1141 un
Varrição 5.850.334 m
Março – SEI 6050.2020/0003013-7
PeV 131 un
BL 1024 un
Varrição 4.906.448 m
Abril – SEI 6050.2020/0003343-8
PeV 175 un
BL 1134 un
Varrição 4.665.667 m
Maio – SEI 6050.2020/0003675-5
PeV 237 un
BL 1133 un
Varrição 5.054.311 m
Junho – SEI 6050.2020/0004364-6
PeV 289 un
BL 1096 un
Varrição 5.602.682 m
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3.2.5. Outros serviços



STM - Supervisão Técnica de Manutenção

Serviços de Recuperação de Galerias

Serviços em Logradouros públicos



STLP – Supervisão Técnica de Limpeza Pública

- Limpeza de córregos

Atualmente a empresa contratada para a limpeza de córregos é a TOBIAS &
FIGUEIREIDO, ela atua com uma equipe composta por 11 colaboradores que fazem a limpeza
manual de córregos, também realizam retirada de terra das galerias, quando necessário.

Serviços executados no 1º Semestre de 2020:

SERVIÇO
Área de Margens (m2)
Extensão de córregos (m)
Volume de detritos (m3)
Quantidade de BL limpas

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho (até 21/06/20)
17207
13211 15052 N/D 19405
9224
0
1297
1023 N/D 110
150
11,3
17,5
73
N/D 16,5
57,5
3
0
0
0
0
0
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Quantidade de PV limpas
283
N/D - Não disponível no SGZ

128

25

6

171

200

Custo com a equipe por mês:
Junho (até
21/06/20)
R$74.696,91 R$74.696,91 R$74.696,91 R$74.696,91 R$74.696,91 R$74.696,91
Janeiro

Valor gasto

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Fotos ilustrativas do serviço:

Limpeza de córrego

Limpeza de córrego

- Limpeza manual de galerias, córregos e canais
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Valor mensal fixo pago às equipes: R$ 74.696,91
Janeiro: SEI 6050.2020/0001099-3
Córregos: 14.480m / Volume de detritos: 7,80 t
PV: 282 un
BL limpos manualmente: 1.56 t
Fevereiro: SEI 6050.2020/0002169-3
Córregos: 12.371m / Volume de detritos: 15 t
PV: 124 un
Extensão de córregos limpos: 1147 m²
Março: SEI 6050.2020/0003011-0
Córregos: 14.677m / Volume de detritos: 72,0 t
PV: 25 un
Extensão de córregos limpos: 883 m²
Área de margens de córregos limpos: 14,677 m²

Abril: SEI 6050.2020/0003341-1
Córregos: 11.031m / Volume de detritos: 12,5 t
PV: 309 un
BL limpos manualmente: 10 t
Maio: SEI 6050.2020/0003675-5
Córregos: 19.405m / Volume de detritos: 16,5 t
PV: 171 un
Extensão de córregos limpos: 110 m²
Área de margens de córregos limpos: 19.405 m²
Junho: SEI 6050.2020/0004362-0
Córregos: 13.541m / Volume de detritos: 63 t
PV: 236 un
Extensão de córregos limpos: 150 m²
Área de margens de córregos limpos: 13.541m²
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UAV - Unidade de Áreas Verdes

Conservação de áreas verdes

A conservação de áreas verdes consiste na realização de serviços de corte de grama e
mato, limpeza geral, despraguejamento manual de canteiros, plantio de novas mudas ornamentais
e grama. Atualmente contamos com quatro equipes de conservação que realizam, de segunda à
sábado, serviços em toda área da Subprefeitura, cada equipe tem um Responsável Técnico(a) o
que garante que os trabalhos serão realizados de acordo com o previsto em Contrato.
Serviços executados no 1º Semestre de 2020:
Serviço
Corte de mato/grama (m2)

Janeiro Fevereiro Março Abril
Maio
Junho
130050 277580 390580 399720 325690 222970

Quantidade de equipes no 1º Semestre de 2020:
Serviço

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
4
4
4
4
4
4

Áreas Ajardinadas
Custo com as equipes por mês:
Serviço

Janeiro

Áreas
R$
Ajardinadas 299.147,84

Fevereiro

Março

R$
302.414,53

R$
310.036,80

Abril

Maio

Junho

R$
R$
R$
310.036,80 310.036,80 310.036,80

Fotos ilustrativas do serviço:
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Funcionário da empresa terceirizada realizando corte de grama

Funcionário da empresa terceirizada realizando corte de grama
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Funcionário fazendo corte de grama e outro fazendo a recolha dos restos vegetais



STPO - Supervisão Técnica de Projetos e Obras

Recurso de FUNSAI - R$ 395.335,04 (recomposição, recuperação e reforço dos gabiões no
Córrego dos Corujas);
Recurso para Obra Emergencial - R$ 4.915.579,16 (quatro milhões, novecentos e quinze
mil quinhentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), execução de obras e serviços de
engenharia para contenção de talude e drenagem do terreno, localizado à Rua Pau Brasil - Praça
Amundsen.

3.3.

Apreensões e autos de multa

3.3.1. Apreensões
O serviço consiste em ações nas ruas contra o comercio irregular (ambulantes), apreensões
de mercadorias e barracas não autorizadas, retiradas de Banner/faixas e anúncios em gerais,
mesas e cadeiras irregulares e retirada de carros abandonados.
Números gerais 2785 apreensões e retirada de faixas, cartazes e banner em gerais 5581
retiradas e apreensões de carros 27 apreendidos.
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3.3.2.

Autos de Multa
A unidade STF Fiscalização corresponde a toda legislação de posturas Municipais, como

Licença de Funcionamento, Alvará de reformas, publicidade e MPL Muro, Passeio e Limpeza,
instalação de ERB, Mesa e cadeira sem TPU, postura em geral.
No período de janeiro a junho, foram expedidas 372 Autos de Multa e intimações.

3.4.

Ações de cultura, lazer, esportes e habitação

3.4.1. Cultura e Lazer
A pasta de Cultura esteve envolvida na interlocução com os Blocos de Rua para o carnaval
de rua 2020, porém sem a prerrogativa decisória, uma vez que o evento esteve sob
responsabilidade absoluta da Secretaria Municipal de Cultura.
Demais eventos culturais foram cancelados este ano, por conta da pandemia.
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3.4.2. Esportes
A pasta de Esporte e Lazer iniciou o preparo para, juntamente e sob a gestão da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, promover em nossa região os Jogos da Cidade, que foram
suspensos por conta da decretação emergencial em decorrência da pandemia.
Há também uma demanda recente oriunda do Conselho Participativo Municipal para a
liberação do projeto RUAS DE LAZER, que será retomado após a retomada do projeto póspandemia.

3.4.3. Habitação
No que compete à supervisão de habitação, a Subprefeitura Pinheiros não possui setores
que carecem de atenção neste quesito. Houve, no ano de 2019, uma ação de reintegração de
posse de uma área pública conhecida como Comunidade do Coliseu. A comunidade foi removida
do local para que a Secretaria Municipal de Habitação pudesse construir ali um conjunto
habitacional que será passado aos próprios moradores que residiam na antiga comunidade.
É importante salientar que a demanda por realizações de projetos atribuídos às pastas
acima é pequena ou quase nula, considerando que o IDH da região permite que seus habitantes
busquem formas de cultura, esporte, lazer e habitação através de meios próprios e, somados ao
fato da situação pandêmica que vivemos, todo e qualquer possibilidade de ação por parte do poder
público ficou em espera.

3.5.

Ações de comunicação, assessoria jurídica e outras

3.5.1. Ações de comunicação
As ações de comunicação visam informar a população sobre os trabalhos realizados pela
Prefeitura, aproximar o munícipe das ações públicas e integrá-los nas tomadas de decisões. No
atendimento à imprensa, prestamos contas e esclarecemos quaisquer dúvidas que possam surgir,
bem como divulgamos à grande massa tudo o que é executado, seja via veículos de comunicação,
site ou redes sociais.
Durante o primeiro semestre de 2020, no período de fevereiro à primeira quinzena de junho,
a Subprefeitura Pinheiros teve:


42 demandas da imprensa atendidas;



100 posts publicados no feed do Instagram;



477 stories;



40 notícias no site da Prefeitura;
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106 posts no Facebook;



banners, panfletos e comunicados via e-mail produzidos, contemplando a
comunicação interna;



diversos atendimentos ao munícipe via redes sociais realizados;



35 e-Sics respondidos;



40 processos SEIs concluídos.

Capa do site da SUBPI com destaque para 5 notícias com imagens e 5 laterais sem imagens.

Capa do Facebook da Subprefeitura Pinheiros
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Número de seguidores da página no FB com métrica de janeiro (862) a junho (1031)

Algumas publicações da página no Facebook
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Instagram da @SubprefeituraPinheiros. Em janeiro havia 840 seguidores, em junho 1404.
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e-Sics finalizados

3.5.2. Ações da Assessoria Jurídica

As ações da Assessoria Jurídica consistem em atendimentos:


Ofícios do Ministério Público Estadual - em média 30 ofícios mês;



Ofícios do Ministério Público do Trabalho - em média 05 ofícios mês;



Ofícios Judiciais - em média 8 ofícios mês



Atendimentos a demandas Judiciais encaminhadas pelo PGM variando mês a mês
sendo certo que no 1º semestre de 2020 tivemos uma demanda muito pequena em
torno de 15 demandas ao mês
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Atendimentos a demandas da Ouvidoria – acompanhando as informações prestadas
pelas áreas técnicas – variando muito as quantidades por mês;



Demandas do E-SIC – também acompanhado as informações prestadas por áreas
técnicas;



Atendimentos aos processos internos, acompanhando e orientando as equipes
técnicas;



Foram atendidos nos semestres cerca de 173 ofícios do Ministério Público



Atendimento às demandas policiais;

Esclareço que ações estão em elaboração de ofícios respostas aos órgãos externos;
notificações extrajudiciais; atendimento e análise de demandas internas envolvendo legislação
Municipal; atendimento e acompanhamento de reuniões de trabalho; atendimento eventual ao
público externo.

3.5.3. Defesa Civil
Captação das Ocorrências oriundas dos diversos canais existentes encaminhando-as aos
setores competentes, e nos casos mais graves ou urgentes acionando os respectivos
Supervisores, estipulando prazo de 24 ou 48 horas para atendimento, em caso de não
atendimento, posterior acionamento dos respectivos Coordenadores da área envolvida via e-mail
ou telefônico.
Ações Preventivas
Com a viatura própria da Defesa Civil objetivando mapear e verificar pontos viciados de
descarte de entulho, bueiros, bocas de lobo e entupidas ou quebradas, árvores que necessitam de
poda, ou que estejam interferindo na sinalização e etc.

Recursos humanos disponíveis na CODDEC - (Servidores).
04 Eq no plantão 12x 36

Servidores

Total

Motoristas

04 sendo Eq

Agentes de Defesa Civil

17

Coordenador

01

Total Geral de Servidores da CODDEC

18
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23389647 - Riscos iminentes de queda de árvore

Rua Cuba, 151 trepadeira e área particular na rede elétrica e net. Internet no número 151
arvore e interna e coqueiro área de recuo responsabilidade particular.

SIGRC 23392032-PI
RISCO DE DESABAMENTO DE FACHADA
AV Dr. ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR, 647
CERQ. CÉSAR
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Natureza
Risco Iminente de Queda de árvore
Queda de árvore
Queda de galho
Natureza
Risco de Desabamento
Desabamento
Destelhamento
Infiltração
Rachadura de edificação
Natureza
Risco de Deslizamento
Deslizamento
Alagamento
Inundação
Natureza
Erosão
Rompimento de adutora
Rompimento de galeria de águas
pluviais
Natureza
Vistoria pós incêndio
Vistoria pós explosão
Produtos perigosos
Vazamento de gás
Queda de aeronave
Natureza
Apoio a órgãos públicos
Obra de arte (danificada)
Vistoria em área de risco

Jan./20
24
26
29
jan/20
10
0
0
0
6
jan/20
1
0
0
0
jan/20
1
0

Fev./20
12
42
38
fev/20
4
5
1
6
4
fev/20
1
0
14
4
fev/20
4
0

Mar/20
Oito
29
33
mar/20
8
2
0
2
4
mar/20
0
0
0
0
mar/20
3
0

Abr./20
10
9
5
abr/20
1
0
0
0
3
abr/20
0
0
0
0
abr/20
0
0

Mai./20
0
10
7
mai/20
4
0
0
0
2
mai/20
0
0
0
0
mai/20
0
0

Jun./20
25
26
11
jun/20
6
0
0
2
3
jun/20
0
0
0
0
jun/20
1
0

0
jan/20
0
0
0
0
0
jan/20
0
0
3

0
fev/20
0
0
0
0
0
fev/20
0
0
2

0
mar/20
0
0
0
0
0
mar/20
5
0
0

0
abr/20
1
0
0
0
0
abr/20
4
0
0

0
mai/20
0
0
0
0
0
mai/20
1
0
0

0
jun/20
1
0
0
0
0
jun/20
0
0
0

Ocorrências por tipificação

Total OCO

Risco Iminente de Queda de árvore

88

Queda de árvore

133

Queda de galho

123

Risco de Desabamento

33

Desabamento

7

Destelhamento

1

Infiltração

10

Rachadura de edificação

22

Risco de Deslizamento

2

Deslizamento

0

Alagamento

14

Inundação

4

Erosão

9
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Rompimento de adutora

0

Rompimento de galeria de águas pluviais

0

Vistoria pós-incêndio

1

Vistoria pós-explosão

0

Produtos perigosos

0

Vazamento de gás

0

Queda de aeronave

0

Apoio à órgãos públicos

10

Obra de arte (Danificada)

0

Vistoria em área de risco

5

Total de ocorrências - 1o semestre 2020

462

3.5.4. Outras
Inserir outras atividades desempenhadas no período.

3.6.

Orçamento da Subprefeitura
O orçamento da Subprefeitura Pinheiros se divide, basicamente, em 5 grupos:

I.
II.
III.
IV.
V.

Dotação Orçamentária da Administração da Unidade;
Dotação Orçamentária para Despesas com Pessoal;
Dotação Orçamentária de Emendas Parlamentares;
Dotação Orçamentária para Prédios Administrativos;
Dotação Orçamentária dos Serviços de ZELADORIA.
I. Administração da Unidade
Reúne os recursos para o funcionamento da infraestrutura da Subprefeitura. Essa

infraestrutura dá o suporte necessário ao desenvolvimento de todos os demais serviços prestados
à população.
Esses recursos se dividem para a compra de material de consumo, material permanente e
contratação de serviços de terceiros, tais como: limpeza predial; vigilância; tecnologia da
informação; telefonia; transportes para fiscalização e vistorias.
II. Despesas com Pessoal
Aqui estão incluídos os salários dos servidores públicos da Subprefeitura Pinheiros, as
despesas com vale transporte e vale refeição.
III. Dotação Orçamentária de Emendas Parlamentares
Também chamada de Intervenção Local, são os recursos colocados pelos Vereadores, no
orçamento da Subprefeitura Pinheiros, para revitalização de áreas públicas, específicas, como
praças e centros comunitários.
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IV. Dotação Orçamentária para Prédios Administrativos
São os recursos destinados à manutenção de espaços municipais, reformas e
requalificação de prédios da administração.
V. Dotação Orçamentária dos Serviços de ZELADORIA
Essa dotação reúne todos os serviços realizados pela Subprefeitura, nas guias e sarjetas
das vias e logradouros da jurisdição de Pinheiros.
Estão inclusas também as despesas com a operação Tapa Buracos, Manutenção de
Sistemas de Drenagem, Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea.
3.6.1. Previsão orçamentária
Aprovado na Câmara Municipal, o orçamento inicial destinado à Subprefeitura Pinheiros,
para o exercício de 2020, foi no valor de R$ 46.355.774,00 (quarenta e seis milhões trezentos e
cinquenta e cinco mil setecentos e setenta e quatro reais).
No início do ano, por necessidade da municipalidade, ocorreu um remanejamento nos
recursos orçamentários, que resultou numa redução de R$ 2.615.893,00 (dois milhões seiscentos e
quinze mil oitocentos e noventa e três reais).
Ocorreu, ainda, uma suplementação nos recursos para a dotação de “intervenção local”, na
ordem de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e para a nova dotação “salário esposa” no
valor de R$ 8.909,95 (oito mil novecentos e nove reais e noventa e cinco centavos).
A redução no orçamento da SUB-PI ficou em 5,64 % a menos do valor original,
configurando um orçamento atualizado no valor de R$ 44.028.790,95 (quarenta e quatro milhões
vinte e oito mil setecentos e noventa reais e noventa e cinco centavos).
Posteriormente houve um contingenciamento de recursos, que foi necessário para evitar um
desequilíbrio financeiro entre a arrecadação do município e seus respectivos gastos. Esssa
providência gerou um congelamento de R$ 331.986,00 (trezentos e trinta e um mil novecentos e
oitenta e seis reais) no orçamento da Subprefeitura Pinheiros.
Assim, o orçamento real que foi liberado para a Subprefeitura Pinheiros executar, no
exercício de 2020, totalizou R$ 43.696.804,95 (quarenta e três milhões seiscentos e noventa e seis
mil oitocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos).
SÍNTESE DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO
Inicial
Redução (*)

VALOR

PERCENTUAL

46.355.774,00

100 %

2.615.893,00

5,64 %
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Suplementação

288.909,95

(**)
Atualizado

44.028.790,95

95,00 %

(*) Redução: nas obras nas Praças Por do Sol /Min. Alfredo Buzaid e melhorias de bairro.
(**) Suplementação: revitalização das Praças Waldir de Azevedo/José Del Picchia/Acibe
Ballan Casmasmie/Maria Noeli Carly Lacerda e na dotação benefícios ao servidor o “salário
esposa”.

ORÇAMENTO

VALOR

PERCENTUAL

Atualizado

44.028.790,95

100 %

Congelado

331.986,00

0,75 %

Real

43.696.804,95

99,25 %

3.6.2. Execução orçamentária mensal
Considerando então o orçamento real e disponível, para os trabalhos da Subprefeitura
Pinheiros, no valor de R$ 43.696.804,95 (quarenta e três milhões seiscentos e noventa e seis mil e
oitocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), passamos à execução orçamentária.
O primeiro semestre de 2020 foi bastante atípico na vida de todos os brasileiros e, como
não poderia deixar de ser, também no andamento dos trabalhos da SUB-PI, devido à pandemia do
COVID 19, que abalou o país!
Contudo, reunindo todos os esforços remanescentes, a Subprefeitura Pinheiros deu
continuidade às atividades, visando atingir as metas estabelecidas pelo governo municipal.
A execução orçamentária passa por 3 etapas importantes: a reserva do recurso; o empenho
do recurso e a liquidação/pagamento do que foi adquirido, podendo ser um bem de consumo, um
bem permanente ou a contratação (prestação) de serviços.
Reserva de Recursos
Como primeira etapa, faz parte do planejamento do uso dos recursos orçamentários, os
valores reservados ficam resguardados para o que será adquirido ou contratado.

Valor Empenhado
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Os valores empenhados já estão comprometidos no orçamento, com a aquisição feita ou
com o serviço que foi contratado. A emissão da Nota de Empenho vincula a administração pública
com o particular, estabelecendo um contrato com quem fornecerá o material ou o serviço
contratado, assegurando que o recurso orçamentário já está destinado para aquele objetivo.

Liquidação/Pagamento
Essa última etapa indica que o bem adquirido foi entregue à administração, ou que o serviço
contratado foi concluído, podendo então ser emitida a Nota de Liquidação com o consequente
pagamento ao fornecedor. O recurso financeiro sai do cofre público. É o momento em que se
executa o orçamento!
A Subprefeitura Pinheiros, no primeiro semestre do exercício 2020, empenhou 74% do seu
orçamento, ou seja, R$ 32.318.465,29 (trinta e dois milhões trezentos e dezoito mil quatrocentos e
sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos) é o valor total dos recursos já comprometidos com
os contratos em andamento e bens em aquisição.
O valor efetivamente executado, nesse mesmo período, foi de R$ 17.452.674,28 (dezessete
milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito
centavos).
Considerando todas as dificuldades ocorridas neste primeiro semestre, com a pandemia,
servidores afastados, isolamento e quarentena, ainda assim, a Subprefeitura Pinheiro, com êxito,
executou 40 % do orçamento do exercício 2020.
DEMONSTRATIVO DOS VALORES EMPENHADOS NA ZELADORIA
PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO

VALOR

INICIAL

EMPENHADO

4.993.603,00

4.954.827,02

%

Manutenção e Operação no
Serviço de Guias e Sarjetas
(Vias e Logradouros) (*)
Operação Tapa Buraco (*)

9
9%

3.533.586,00

3.533.586,00

1
00 %

Manutenção de Sistemas de

5.525.478,00

5.525.478,00

Drenagem

1
00 %

Manutenção e Operação de
Áreas Verdes e Vegetação

10.008.734,00

10.008.734,00

1
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Arbórea (*)

00 %

(*) os recursos orçamentários são insuficientes para a prestação dos serviços até dez/2020
SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1º semestre 2020
SITUAÇÃO DO RECURSO
Orçamento a Executar

VALOR

%

R$ 43.696.804,95

100 %

R$ 759.861,77

1,74 %

R$ 14.865.791.01

34,02 %

Liquidado (executado)

R$ 17.452.674,28

39,94 %

Saldo (a ser utilizado)

R$ 10.618.477,89

24,30 %

Reservado (resguardado)

Empenhado
(comprometido)

NOTA: Do total de saldo a ser utilizado, 87% (R$ 9.218.865,14) corresponde à dotação de
folha de pagamento de servidores, cujo recurso não pode ser remanejado para nenhuma outra
dotação.

3.6.3. Compras e contratos
As compras públicas devem ser realizadas pelas seguintes modalidades:

 Adesão a Ata de Registro de Preços
 Pregão Eletrônico
 Dispensa de Licitação (por Cotação Eletrônica)
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A Planilha abaixo trás todas as compras que foram realizadas por esta SUB-PI no 1º
semestre de 2020 nas várias modalidades sendo amparadas pela Lei Federal 8.666/1993 – Lei das
Licitações e Contratos.
Tais compras são para prover as necessidades da Administração na manutenção dos
serviços administrativos, dos serviços de manutenção predial (sede e unidades externas) e
principalmente para a Conservação e Manutenção das equipes de Zeladoria Urbana.

Unidade Requisitante

STM/ZELADORIA

STM/ZELADORIA

Processo

Objeto

6050.2020/0000487-0

600 unidades de
Lajes em Concreto
Armado para
Boca de Lobo
P.E. 01/SUB-PI/2020

6050.2020/000247-3

600 blocos de
Concreto simples
sem função
estrutural 14 x
19x39 cm

500 Bloco de
Concreto simples
sem função
estrutural
19x19x39 cm

Modalidade

Ata de R.P.
99/SMSUB/COGEL/ 2019

Preço R$

67.500,00

Contrato
nº

11/SUBPI/2020

1.278,00

1.230,00

600 unidades de
Meio Bloco de
Concreto
19x19x39 cm

960,00

400 unidades de
Canaleta de 19 cm

740,00

4.948,00
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6050.2020/0002449-8

14.426 unidades
de Tijolo de barro
comum

Cotação Eletrônica
07/2020

4.039,28

6050.2020/0002415-3

720 sacos de 20
KG de Cal
Hidratada

Cotação Eletrônica
06/2020

10.454,00

SUB-PI/CAF/SAS/A

6050.2020/0000101-3

1.040 pacotes de
Café Torrado e
Moido

Ata de R.P. nº 05/SGCOBES/2019

STM/ZELADORIA

720 m² de Areia
6050-0.2020/0001122-1 Média Lavada

STM/ZELADORIA

STM/ZELADORIA

STM/ZELADORIA

6050.2019/0011097-0

30 Conjuntos de
mesa de concreto
com tabuleiro de
xadrez e bancos

5.158,40

002/SUBPI2020

Ata de R.P.
036/SMSUB/COGEL/2019

59.083,20

007/SUBPI/2020

Cotação Eletrônica
001/2020

12.979,50
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SAS/PABX/ADMINISTRAÇÃO 6050.2020/0000780-1

SUB-PI/GAB

6050.2020/0000368-7

1 peça de Quadro
em chapa de aço
de Sobrepor para
DG Telefônico
6 conjuntos com
10 blocos M10B
de Corte de 10
pares mais
bastidor para 100
pares

Cotação Eletrônica
002/2020

700,00

750,00

6 Conjuntos com
5 blocos M10B de
corte de 10 pares
mais bastidor
para 50 pares

450,00

12 peças de anel
Guia base nº 2 40
MM

112,92

50 peças de Anel
Guia base nº 1
AGB1 - 25 mm

350,00

Açúcar Refinado,
branco em saches

Cotação Eletrônica
66/2020

1.300,00

Palhetas p/café e
Guardanapo

348,20

Adoçante, sache
de sucralose

190,00

Copo de vidro e
Xicará para café

1.305,72

Xicará de
porcelana, tipo
chá

2.362,92

549,99

3.693,91
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6050.2020/0000622-8

Chá mate tostado

Cotação Eletrônica
65/2020

319,50

6050.2020/0000191-0

Copos plásticos
descartáveis p/
água e café

Ata de Registro de
Preços nº 07/SGCOBES/2019

3.969,00

6050.2020/0000080-7

560 Pacotes de
Açúcar refinado
de 1 Kg

Ata de Registro de
Preços Nº 06/SGCOBES/2020

1.192,80

6050.2019/0010460-0

Guias de oncretos
diversos

Ata de Registro de
Preços nº 88/SMSUCOGEL/2019

59.364,00

STM/ZELADORIA

6050.2019/0010264-0

Brita, material
rocha triturada
tamanho brita 1

Contrato nº 31/SUBPI/2019

23.939,00

STM/ZELADORIA

6050.2019/0004703-8

Madeiras diversas

Cotação Eletrônica nº
63/2019

9.499,20

STM/ZELADORIA

6050.2019/0010218-7

Banco de concreto Cotação Eletrônica nº
, ondulado
62/2019

16.762,00

SAS/A/ADMINISTRAÇÃO

6050.2019/0006904-0

Materiais
Hidrulicos e
Ferragem

Cotação Eletrônica nº
03/2020

2.477,23

SUB-PI/GAB

6050.2020/0001811-0

Cotação Eletrônica nº
Persianas Verticais 05/2020

1.499,40

SAS/A/ADMINISTRAÇÃO

SAS/A/ADMINISTRAÇÃO

SAS/A/ADMINISTRAÇÃO

STM/ZELADORIA
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CPO - AREAS VERDES

6050-2019/0009096-0

Mangueira para
jardim

Dispensa de Licitação

750,00

CONTRATOS

Os Contratos são lavrados para atender as necessidades da Administração e da Zeladoria
Urbana.
Também são provenientes das modalidades licitatórias em conformidade com a Lei Federal
nº 8.666/1993 são elas:
 Concorrência Pública
 Atas de Registro de Preços
 Pregão Eletrônico
 Tomada de Preços
 Carta Convite
 Dispensa de Licitação
Na Planilha abaixo, listamos dos Contratos vigentes no 1º semestre de 2020, sendo
atendimento tanto da Administração quanto da Zeladoria Urbana.
Salientamos que todos os serviços estão dentro do Plano de Metas da PMSP/SUB-PI.

Contrato
008/SPPI/2015

Processo nº

VENCIMENTO

6050.2017/000011-9

Empresa

Visual Sistemas Eletrônicos Ltda
31/08/2020

009/SPPI/2015

6050.20170000044-5

010/SPPI/2015

6050.2017/000007-0

14/09/2020

Hanattec Comércio de
Tecnologia Ambiental Ltda

Ponteza Engenharia e
Construção Ltda

22/11/2020

011/SPPI/2015

6050.2017/0000022-4
(2015.0.299.957-5)

Gocil Serviços Ltda

07/12/2020

Objeto
Serviço de locação de sistema de
atendimento e gerenciador de
senha para para filas, para Praça
de Atendimento
Limpeza Mecanica de Galerias,
água pluviais
Prestação de serviços de
conservação de pavimentos
viários - Tapa Buraco - por
tonelada, com aplicação de
cocreto asfáltico e emulsão da
pintura de ligação, com caminhão
de caçamba térmica e controle
digital
Prestação de serviços de limpeza,
asseioe conservação predial,
desinfecção de caica d'água,
saneamento ambiental
(desinsetização e desratização e
copeiragem com fornecimento de
mão de obra saneantes
domissanitários, materiais e
equipamentos.

MODALIDADE

PE 10/SP-PI/2015
PE 09/SB-PI/2015

Ata de RP 036/SMSP/2014

PE 015/SP-PI/2015
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001/PRPI/2017

6050.2017/0000137-9

002/PRPI/2017

6050.2017/0000120-4

13.10.2020
02/07/2021

Atuanti Serviços de Tecnologia
Ltda-ME
Essencial Sistema de Segurança
Eirelli

Locação de 40 computadores.
Prestação de serv. De vigilancia e
segurança patrimonial desarmada
e vigilancia eletrônica

004/PRPI/2017

6050.2017/0000282-0

07/12/2020

99 Tecnologia LTDA

005/SUBPI/2018

6050.2018/0000778-6

15/03/2020

Florestana Paisagismo
Construções e Servs.Ltda.

006/SUBPI/2018

6050.2018/0000774-3

04.03/2020

Florestana Paisagismo
Construções e Servs.Ltda.

003/SUBPI/2019

6050.2018/0001025-6

31/10/2020

A. Tonanni Construções e
Serviços Ltda.

005/SUBPI/2019

6050.2019/0000903-9

05.05.2022

MR Computer Informática Ltda

Intermediação ou
gererenciamento de serv. De
transp. Individual de passageiros
via aplicativo customizável WEB e
mobile c/ apoio operacional e
tratamento de dados.
Prestação de serviços de
conservação de áreas verdes e
Manejo Arbóreo
Prestação de serviços de
conservação de áreas verdes e
Manejo Arbóreo
Prestação de Serviços de
manutenção de vias, logradouros,
áreas públicas e desfazimento.
Locação de impressoras
departamental

008/SUBPI/2019

6050.2019/0000761-3

02.06.2021

Bass Tech Comércio e Serviços
Ltda

Serviço de manutenção preventiva
e corretiva de elavador

009/SUBPI/2019

6050.2019/0000714-1

29.05.2021

TMS PURIFICADORES E
COMÉRCIO LTDA-ME

10/SUBPI/2019

6050.2019/0001879-8

16/07/2020

A TONANNI CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

012/SUBPI/2019

6050.2019/0003743-1

08/09/2020

Tobias & Figueiredo Construção,
Comércio e serviços Eireli

013/SUBPI/2019

Tobias & Figueiredo Construção,
Comércio e serviços Eireli

6050.2019/0003792-0
26/08/2020

Locação, instalação e manutenção
de aparelhos de purificadores de
água
Prestação de Serviços de
Manutenção de vias, logradouros,
áreas públicas e Desfazimento
Prestação de Serviço de limpeza
de galerias, córregos e canais
Prestação de Serviço de
manutenção e conservação de
galerias e demais dispositivos de
drenagem

PE 001/PR-PI/2017

PE 02/PR-PI/2017

ATA DE RP
05/SMG/COBES/2017

Ata de R.P. nº
005/SMPR/COGEL/2018
Ata de R.P. nº
004/SMPR/COGEL/2018
ATA DE RP
31/SMSP/GOGEL/2018
Ata de R.P. nº 13.12/2018 PRODAM
PE 001/SUB-PI/2019
Ata de R.P
04/SMG/COBES/2018
Ata de RP
031/SMSUB/2018
ATA DE RP
20/SMSP/GOGEL/2019
ATA DE RP
10/SMSP/GOGEL/2019
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014/SUBPI/2019

6050.2019/000023970

015/SUBPI/2019

6050.2019/0002398-8

017/SUBPI/2091

6050.2019/0005862-5

01/03/2020

15/03/2020

Florestana Paisagismo
Construções e Servs.Ltda.
Florestana Paisagismo
Construções e Servs.Ltda.

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.
06/10/2020

9,91E+09

6050.2019/0001010-7

021/SUBPI/2019

6050.2019/0000694-3

29/05/2021

31/10/2020

Nota de
Empenho

2015-0.306.678-5
6050.2017/0000024-0

27/12/2020

024/SUBPI/2019

6050.2019/0006821-4

26.11.2021

028/SUBPI/2019

6050.2019/0008992-0

Empresa Bras. De Correios e
Telégrafos-ECT
Colortel Locação e
Administração de Bens
Próprios Ltda
Comutação
Telecomunicações e Dados
Ltda-Me
CGA Representação
Comercial Ltda
Nec Latin America S.A.

29.05.2020

01/SUBPI/2020

6050.2019/0010749-9

Telefonica Brasil S/A
08/01/1900

02/SUBPI/2020

6050.2020/0000101-3

03/SUBPI/2020

6050.2020/0000516-7

04/SUBPI/2020

6050.2020/0001109-4

Fino Sabor In d.Com.Ltda
01/09/2020
03/02/2020

Guarani Ind.Com.Servs.Ltda
Tobias & Figueiredo
Constr.Com.Servs.Ltda.

26/09/2020
05/SUBPI/2020

6050.2020/0001743-2

06/SUBPI/2020

6050.2020/0001744-0

07/SUBPI/2020

6050.2020/0001122-1

08/SUBPI/2020

6050.2020/0001276-7

009/SUBPI/2020

Ata de R.P. nº
004/SMPR/COGEL/2018
Ata de R.P. nº
005/SMPR/COGEL/2018

Ata de R.P. 04/SG-COBES/2019

Dispensa de licitação

Locação de aparelhos de ar
condicionado tipo "janela".
PE 06/SUB-PI/2019
Locação de um gerenciador de
chamadas telefonicas - tarifador
para a central de PABX
Locação de 40 computadores.
Locação de central de
comunicação de voz tipo PABX,
com DDR, gerenciamento e
manutenção
Servs.telefonia movel pessoal
(voz e dados) com a
disponibilização de aparelhos
em regime de comodato
(celular, smartphone, modem e
sim cards)
Fornecimento de café torrado e
moido em embalagem alto
vacuo - superior
Fornecimento de concreto
usinado
Prestação de serviços de
manutenção e conservação de
galerias e demais dispositivos
de drenagem

Dispensa de licitação
PE 005/SUB-PI/2019

Dispensa de licitação

Dispensa de Licitação

Ata de R.P. 05/SG-COBES/2019
Ata de R.P. nº
104/SMSUB/COGEL/2019

Ata de R.P. nº
010/SMSUB/COGEL/2019

04/03/2021

Florestana Paisagismo
Construções e Servs.Ltda.

Prestação de serviços de
conservação de áreas verdes

Ata de R.P. nº 006/SMPR/COGEL/
2017

15/03/2021

Florestana Paisagismo
Construções e Servs.Ltda.

Prestação de serviços de
manejo arbóreo

Ata de R.P. nº 005/SMPR/COGEL/
2017

AA Pedra Bruta Comercio de
mats p/Construção ME

Fornecimento de areia média
lavada à PMSP e SPUA
Servs.de locação da central de
comunicação de voz hibrida,
com DDR, c/serv.instalação,
gerenciamento e manutenção
Prestação de Serviço Telefônico
Fixo Comutado (STFC) por meio
de entroncamentos digitais e
serviços de discagem direta a
ramal (DDR)

23/03/2021
04/06/2021

ATA DE R.P. NÃO
ASSINADA

Método Mobile Comércio e
Servs em Telecomunicações
Ltda.

Telefonica Brasil S/A

010/SUBPI/2020
011/SUBPI/2020

Prestação de serviços de
conservação de áreas verdes e
Manejo Arbóreo
Prestação de serviços de
conservação de áreas verdes e
Manejo Arbóreo
Serviços de gerenciamento de
abastecimento de veículos,
máquinas e equipamentos por
meio de cartão magnético
Serviços de Postagens

Ata de R.P. nº
036/SMSUB/COGEL/2019

Ata de R.P.010/SG-COBES/2019

Ata de R.P.008/SG-COBES/2019

não foi utilizado este numero

6050.2020/0000487-0

012/SUBPI/2020

6050.2020/0002272-0

013/SUBPI/2020

6050.2020/0003111-7

Ind.Com.Artefatos de cimento Fornecimento de 600 lajes em
8 meses a
partir da data Emerici Eireli
concreto armado para boca de
da assinatura
lobo
29.04.20201

45 dias

Guarani Ind.Com.Servs.Ltda
Prodigios Construtora e
Engenharia Eireli

Fornecimento de cimento
portland
Revitalização e instalação de ATI
na Praça Maria Noeli Carly
Lacerda

PE 01/SUB-PI/2020
Ata de R.P. nº
003/SMSUB/COGEL/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO
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4.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

4.1.

Conselho Participativo Municipal
No ano de 2020 foram apresentadas mais de 20 demandas do Conselho

Participativo Municipal, segue abaixo:


Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da
Subprefeitura de Pinheiros e a Associação de Moradores da Vila Cordeiro
(VIVACORD) sobre informações da Coordenadoria de Projetos e Obras
(CPO) da Subprefeitura de Pinheiros sobre a remoção de paralelepípedos de
um sargetão da Rua Roque Petrella com a Rua João Amaro no bairro da Vila
Cordeiro, paralelepípedos defendidos pelos moradores e que proporcionam
uma melhor drenagem.



Resposta da Subprefeitura de Pinheiros sobre o Processo Administrativo
6012.2020/0012189-5 do
Pinheiros com

o

ofício

Conselho
da

Participativo

da

Conselheira FLAVIA

Subprefeitura
COLLAÇO,

de

sobre

esclarecimentos referentes as ações públicas da Administração Pública que
estão sendo tomadas diante da pandemia do Covid-19.


Dar andamento ao grupo de trabalho (GT), com muitas respostas para
analisar, do questionário do Balanço do Carnaval 2020, sob a liderança da
conselheira FLAVIA COLLAÇO.



Agendamento

da

Subprefeitura

de

Pinheiros

com

o

Conselheiro

Participativo ANTONIO PEIXOTO, de uma reunião conjunta com a MIRIAN
FURTADO QUERO que é a Coordenadora de Administração e Finanças
(CAF) da Subprefeitura.


Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da
Subprefeitura de Pinheiros da programação da higienização dos logradouros
públicos

através

das

informações

disponíveis

na

Secretaria

das

Subprefeituras e AMLURB (empresa pública que faz a gestão da limpeza na
cidade de São Paulo). Demanda do Conselheiro Participativo ANTONIO
PEIXOTO.


Envio do Ofício apresentado ao Conselho Participativo da Subprefeitura de
Pinheiros pela Organização da Sociedade Civil CicloCidade - Associação dos
Ciclistas Urbanos de São Paulo, sobre colocar ciclovias emergenciais neste
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período de pandemia, à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e
à Companhia de Engenharia de Tráfego. Demanda da Conselheira
Participativa DEINY COSTA.


Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da
Subprefeitura de Pinheiros sobre as questões de aumento das calçadas com
urbanismo tático (cones, mobiliário urbano) para garantir o distanciamento
entre as pessoas na crise que estamos vivendo. Demanda da Conselheira
Participativa DEINY COSTA.



Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da
Subprefeitura de Pinheiros sobre o pedido feito a Subprefeitura, para tomar
alguma medida no caso do vandalismo que ocorreu na manifestação do dia 7
de Junho, da igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate, no
Largo da Batata. Demanda do Conselheiro Participativo EDER LEITE.



Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da
Subprefeitura de Pinheiros sobre se a igreja matriz da Paróquia Nossa
Senhora do Monte Serrate, no Largo da Batata, é realmente tombada.
Demanda do Conselheiro Participativo EDER LEITE.



Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da
Subprefeitura de Pinheiros com o relatório de zeladoria dos últimos meses da
Subprefeitura de Pinheiros. Encaminhar antes de cada reunião ordinária, o
relatório da Subprefeitura de Pinheiros, de atividades realizadas do mês
antecedente.



Verificação por parte da Subprefeitura de Pinheiros do andamento do
protocolo do SP156 sobre a varrição de ruas em Alto de Pinheiros. Demanda
do Conselheiro Participativo GILBERTO GUIMARÃES.



Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da
Subprefeitura de Pinheiros e inclusão na programação de manutenção da
Subprefeitura de Pinheiros, a manutenção de uma praça pequena em Alto de
Pinheiros que fica no fim da Rua Realengo, Praça Gastão Cruls. Demanda
do Conselheiro Participativo GILBERTO GUIMARÃES.



Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da
Subprefeitura de Pinheiros sobre a manutenção das lixeiras dos postes em
Alto de Pinheiros. Demanda do Conselheiro Participativo GILBERTO
GUIMARÃES.



Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da
Subprefeitura de Pinheiros sobre a manutenção das lixeiras que estão
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abarrotadas na Rua das Tabocas e na Rua Miguel Rodrigues, e da obra que
foi feita no desassoreamento do Córrego das Corujas (restauração dos
gabiões)

e

seus

impactos

negativos.

Demanda

do

Conselheiro

Participativo MAURÍCIO RAMOS.


Ajuda

da

Subprefeitura

de

Pinheiros ao

Conselho

Participativo

da

Subprefeitura de Pinheiros de protocolo SP156 finalizado sem atendimento
de outra Subprefeitura da cidade, estabelecendo uma ponte com esta outra
Subprefeitura

que

foi

demandada.

Demanda

do

Conselheiro

Participativo NELSON NETO.


Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da
Subprefeitura de Pinheiros sobre a fiscalização da obra da Rua Conceição de
Monte Alegre, Distrito do Itaim Bibi, e o que foi decidido sobre a mesma.
Demanda do Conselheiro Participativo NELSON NETO.



Resposta futura e oficial da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho
Participativo da Subprefeitura de Pinheiros sobre a intervenção na Rua
Convenção de Itu (terreno ocupado) no Jardim Paulista. Demanda do
Conselheiro Participativo NELSON NETO.



Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da
Subprefeitura de Pinheiros sobre a lista dos protocolos do SP156 sobre
Tapa-Buracos enviados pelo Conselho Participativo da Subprefeitura de
Pinheiros. Demanda do Conselheiro Participativo PAULO BENETTI.



Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da
Subprefeitura de Pinheiros sobre o programa Cata-Bagulho, com o
cronograma da região e outras informações sobre este assunto. Demanda do
Conselheiro Participativo PAULO BENETTI.



Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da
Subprefeitura de Pinheiros sobre o site institucional do CPM Pinheiros
(Processo Administrativo número 6067.2019/0021828-5) e alteração do
endereço de e-mail do Conselho Participativo da Subprefeitura de Pinheiros
que consta no site institucional da Subprefeitura de Pinheiros e também a
atualização no Portal dos Dados Abertos dos dados sobre zeladoria e
fiscalização da Subprefeitura de Pinheiros porque a última vez que eles
foram atualizados foi em 2018. Demanda do Conselheiro Participativo VITOR
VELOSO.



Confecção

pelo

conselheiro

participativo VITOR

VELOSO,

de

uma

solicitação a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, para
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liberar/colocarem endereços em algum dos dados do SP156, pois o
conselheiro

participativo VITOR

VELOSO fez um

levantamento

sobre

calçadas e está faltando endereços nos dados.


Resposta da Subprefeitura de Pinheiros ao Conselho Participativo da
Subprefeitura de Pinheiros sobre questões relacionadas ao COVID-19, como
por exemplo, das regiões populosas, polos centrais, cheias de empresas e
munícipes, que tem muitas áreas comuns de alimentação, como food trucks.
As regras estão claras para os mercados, shoppings, mas não para estes
polos centrais com empresas que tem lá centenas de pessoas por andar e
que a partir das próximas semanas retornarão. Demanda do Conselheiro
Participativo FABIANO SANNINO.



Reunião com a Secretaria Especial de Relações Sociais sobre a Portaria da
Secretaria Especial de Relações Sociais publicada no Diário Oficial no dia 29
de fevereiro de 2020 (n°002/PREF/CC/SERS/2020) que revoga o Regimento
Interno dos 32 Conselhos Participativos.



Confeccionar a minuta da possível Representação ao Ministério Público
sobre o Hospital Panamericano.

4.2.

Outros Conselhos e Órgãos Colegiados no território
O Conselho Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é um órgão

que atua sob a Presidência do Senhor Subprefeito, mas que no ano de 2020 não teve
atuação, uma vez que aguarda processo eleitoral para a renovação do mesmo, que será
conduzida pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.
Outro órgão colegiado em que temos participação são dos Conselhos Comunitários
de Segurança, mas os mesmos são organismos vinculados ao Governo do Estado e à
Secretaria de Segurança Pública.
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5.

OUTRAS ATIVIDADES



Governo Local

Faz parte do bojo de ações desta coordenadoria as recepções, análises, pareceres
e encaminhamentos de solicitações de eventos temporários dentro de nossa área
administrativa, sendo que, além da habitual demanda, tivemos ações para a realização de
eventos de pré-carnaval para os blocos de rua.
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6.

PROJETOS FUTUROS



STPO - Supervisão Técnica de Projetos e Obras

Informando os projetos com recursos a serem executados neste próximo semestre:
Recursos de Emenda Parlamentar - R$ 280.000,00 (revitalização das Praças: a) Praça
Acibe Ballan Camasmie b) Praça Vicentina de Carvalho c) Praça Fioravante Salomão d)
Praça das Corujas e) Praça Rafael Sapienza f) Praça Maria Noeli Carly Lacerda);
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