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PRINCIPAIS FUNÇÕES                    

DA SUBPREFEITURA  

Competências da Subprefeitura 



Coordenar o Plano Regional e Plano de Bairro, Distrital ou 

equivalente, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Plano 

Estratégico da Cidade; 

Compor com Subprefeituras vizinhas, instâncias intermediárias de 

planejamento e gestão, nos casos em que o tema ou o serviço em 

causa, exigirem tratamento para além dos seus limites territoriais. 

Estabelecer formas articuladas de ação, planejamento e gestão com 

as Subprefeituras e a partir das diretrizes governamentais para a 

política municipal de relações metropolitanas; 

Atuar como indutoras do desenvolvimento local, implementando 

políticas a partir das vocações regionais e dos interesses manifestos 

pela população; 

Ampliar a oferta, agilizar e melhorar a qualidade dos serviços locais, a 

partir das diretrizes centrais; 
 

 



• 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). 

 

 



Organograma  

 

 

• Subprefeito - Arnaldo Faria de Sá 

• Chefe de Gabinete- Beto Mendes 

• Coordenadoria de Administração e Finanças- Ayrton José B. 
de Almeida 

•  Coordenador de Governo Local- Joice Adriana da Silva 

• Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
– Rui Roberto  Lemos de Almeida  

• Coordenadoria de Projetos e Obras –  Tiago Almeida 
Machado  

• Assessoria Executiva de Comunicação- Kaique Silva 

• Assessoria Jurídica –Walter Silva Souza  

 



Praça de Atendimento 



COORDENADORIA DE                                               

PROJETOS E OBRAS  
                

Revitalização, Manutenção e Conservação de Próprios Municipais       

pela Supervisão Técnica de Projetos Obra 





Zeladoria Urbana 



Serviço de Poda de Arvores 



Obras da Rua Genaro de Carvalho 
• As obras na Rua Genaro de Carvalho foram concluídas 

no último dia 7/11 . 

• A Rua era alvo de muitas reclamações pois apresentava 
uma curva muito acentuada dificultando a visão dos 
motoristas que ali passam e dos ônibus que transitam 
por ali, melhorando assim a mobilidade na região. 

• A obra teve início no dia 8 de outubro, tendo como 
serviços: reconstrução do muro, assentamento de guia, 
novo passeio e asfalto. 

• Foram construídos 45m² de muro. 

• A área foi aumentada em 19m² e criados 133m² de 
asfalto  

 



 COORDENADORIA 

 DE PLANEJAMENTO 

 E DESENVOLVIMENTO 

 URBANO 



 

• A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
(CPDU), visa a ordenação do crescimento metropolitano e a 
melhoria dos processos de gestão do desenvolvimento. As 
principais atribuições do setor são: 

 

• 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. 

 

• Para o atendimento técnico como aprovação de projetos, 
reforma, demolição, desdobro, auto de licença de 
funcionamento, alvarás de funcionamento, multas e CADAN e 
outros assuntos, diretamente com os arquitetos, 

 



Multas e Notificações 

• Demandas Canceladas: 05 

• Demandas a ser atendidas: 685 

• Demandas atendidas: 249 

• MPL calçadas: 43 

• MPL limpeza:26 

• MPL Muro : 02 

• Atividades: 35 

• Obras Publicas: 0 

• Postura Geral: 21 

• Ambulantes: 50 

• Invasão em área Municipal: 60 

• Obras particulares: 33 

• Publicidades : 04 



COORDENADORIA DE 

 ADMINISTRAÇÃO E 

 FINANÇAS  









PROJETO COOPERA 2019  

Data: 31 de Agosto 

 Vila Campestre  

 

Data: 19 Outubro 

Comunidade Vietnã 

 

Data: 30 Novembro 

Comunidade Taquaritiba 

 



• O programa tem como objetivo principal buscar as melhorias nos 
bairros por meio de uma força tarefa que vai até os cidadãos 
prestando serviços de acordo com as demandas. 

 

•  O objetivo principal e a conscientização da população para com os 
cuidados com o meio ambiente através da reciclagem e descarte do 
lixo. 

 

•  O distrito do Jabaquara, recebe visitas mensais do projeto em 
parceria com as secretarias municipais de São Paulo para ações 
variadas de cidadania e com organizações sociais  

 

• os números mostram que as ações preventivas em cada setor do 
Jabaquara, que foram separados em 12 para realização do projeto, 
alcançaram os resultados e ultrapassaram as expectativas. 

 

 

 



 
 

• O PROJETO GRAFITE  

Consiste compor painéis de obras coordenados pelo grafiteiro 
André França, utilizando-se de espaços públicos ou privados 
independentes, mas de acesso público, criando áreas contínuas de 
exposição de arte, com olhar especial ao Grafite Arte de Rua nas 
ações do Coopera de maio a dezembro.  

 

• O Cinema na Rua 

Consiste em levar ao público um grande evento ao ar livre com 
apresentação cultural de filme distribuídos em duas seções 
elevando assim a participação e o entretenimento as pessoas que 
normalmente não tem acesso a equipamentos culturais de 
transformação participantes das ações COOPERA Jabaquara 

 

• Musica a Arte de encantar e cantar 

O espetáculo consiste em levar ao publico  através da musica a arte 
de cantar e encantar , sendo em forma de poesia ou de um 
instrumento musical, trazendo a participação e o                
entretenimento e ao acesso a arte da musica. 

 

 



Comunidade  

Vila Campestre 
 

• Fiscalização/ Notificação 
Calçadas - 6 
Limpeza (Terrenos) - 4 
Obras Particulares - 15 
Veículos Apreendidos - 1  

• Limpeza de ruas 
15 Colaboradores 
5 caminhões por dia 
30 Toneladas  

• Limpeza de Córregos 
11 Colaboradores 
3m³ de resíduos retirados 
1 tonelada  

 



 Comunidade Vila Campestre 
• Reforma logradouros 

6 colaboradores 
1 caminhão 
15 tapa-buraco  

• Zeladoria áreas verdes 
Podas - 16 
Remoções - 2 
Roçagem - 1100 m² 

• Saúde 
Aferição de pressão - 50 
Testes de Hepatite e HIV - 50 
Unidade de Vigilância em Saúde (UVIS) 
Orientações – 56 

• Cadastro para castração 
Cadastros - 22 
Entrega de termos - 18  
  

 



Comunidade Vietnã 
     Poda/ remoção 

24 Colaboradores 
46 Podas 
5 remoções 

     Roçagem 
24 Colaboradores 
1.688,74 Metros quadrados roçados 

     Limpeza de Córregos 
Realizado limpeza manual 
11 Colaboradores 
1,5 Toneladas de Resíduos 
Resíduos: Madeira, Pneus velhos, móveis velhos, lixo doméstico, 
carcaças de eletrodomésticos, etc...  

    Reforma de Logradouros 
16 Colaboradores 
rua Alba 806 - troca de tampa e reforma de BL (boca de lobo) 

     Saúde 

    17 vacinas 

  

 



Comunidade Taquaritiba 
• Reforma de Logradouros 

16 Colaboradores 
Rua Barrania 
 

• - Deslacre de BL (boca de lobo) 
- Reforma de sarjetão 

•   -  Rua Apace 
 

• - Reforma de rotatória 
- implantação de rotatória 
- Execução de rotatória verde, calçada,  

      instalação de guia reta de concreto. 

       Saúde 
22 vacinas  

 



Comunidade Taquaritiba 

 • Poda/ remoção 
24 Colaboradores 
41 Podas 
1 remoções 

• Roçagem 
24 Colaboradores 
5.819,47 Metros quadrados roçados 

• Limpeza de Córregos 
Realizado limpeza manual 
11 Colaboradores 
1,6 Toneladas de Resíduos 
Resíduos: Madeira,móveis velhos, 

•  lixo doméstico, eletrodomésticos, etc  

• Tapa  Buraco  

• Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro  

 



Comunidade Taquaritiba 
• Meio ambiente - PAVS  

 
Oficina de vaso anti dengue,  

• oficina de macramê e conversas sobre o PAVS  

    57 pessoas 

 

• Cadastro de Castração 
16 atendimentos além das palestras para as crianças 

    sobre tutela e posse responsável de animais 

 

• Defesa da mulher 
Casa bem querer mulher  59 mulheres 

• Educação 
Alicerce  38 cadastros 

 

 



Projeto Coopera 



Coordenadoria  

de Governo Local 
 

 

• Supervisão Cultura 

• Supervisão de Habitação  

• Supervisão de Esporte  

 



Projeto Mutirão do Bairro  

 28 de Setembro 
• O projeto, Mutirão nos Bairros coordenado pela Secretaria 

Municipal de Relações Sociais 

 

•  Tem como objetivo levar os serviços ofertados nos equipamentos 
da administração municipal para próximo da população que mais 
precisa, além de promover atividades de zeladoria. 
 
A ação conta sempre com os seguintes serviços: 

• Pintura de rosto 

• Contação de Historia 

• Dança Mix 

• Recitação de poemas 

• Balet infantil    

 
 

 



Mutirão dos Bairros 

• Secretaria de Cultura 

• Secretaria do Trabalho 

• Secretaria de Saúde 

• Secretaria Municipal de Assistência Social 

• Secretaria de Direitos Humanos- Coordenadorias 

• Habitação- Cohab 

• Sabesp 

• Parceiros –Sebrae- Senac- CIEE- Secretaria do Trabalho  
Desenvolvimento  

 

  

 



Total de Atendimentos 

   • Saúde: 

     Total de atendimentos 593 

• SUVIS: 200 

• Entrega de mudas: 140 

• Cohab-SP: 

     Total de atendimentos  139 

• Serviço de Beleza 

     Maquiagem: 30 

• CATe  

     Total de atendimentos 497 

• Sabesp 

     Total de atendimentos 18 

 



Total de Atendimentos 

  • Van CIEE: 

     68 atendimentos 

 

• Castração: 

     21 termos entregues 
 
 

• Esporte / atividades educativas 

 

    186 pessoas no jogos de mesa 

     220 pessoas na recreação e circuito 

     Bike para crianças: 30 

     Tênis de mesa: 40 

     Quick massage: 137 

 



Mutirão  



Supervisão de Cultura 

• Processo SEI ( Sistema Eletrônico de Informação).  

• Ofícios de Permissão de Autorização de Eventos Temporários . 

• Julho á Novembro de 2019  

• Foram analisados , tramitados , encaminhados e autorizados . 

• 76- Processos eletrônicos. 

 

 



Projeto Ruas da Gente 

 Projeto Rua da Gente  

Projeto  faz parte do Plano de Metas 2019-2020 

da Prefeitura de São –Paulo 

 

Por meio das Secretarias Municipais de Esportes e Lazer, Cultura e 
Relações Sociais, esse  projeto prevê  320 edições sendo 100 em 
2019 e 220 no ano que vem. 

 

Constituído por  quatro edições por fim de semana em todos os 
cantos da cidade, em especial as regiões mais periféricas, e nos 
mais variados espaços abertos da cidade como ruas, praças e clubes 
municipais que tenham uma infraestrutura básica para atenderem as 
especificidades das modalidades apresentadas  

 



Projeto Ruas da Gente 

 

 
•  Ação conta com atividades esportivas, culturais e brincadeiras aos 

fins de semana nas ruas da cidade, com o intuito de  estimular a 
ocupação do espaço público com atividades esportivas e 
brincadeiras gratuitas, sempre aos sábados e domingos. 

 

•  Proporcionando a integração das famílias, o direito de brincar, com 
práticas esportivas que trabalhem o corpo e a mente, além de 
atrações culturais. 

 

•  As atividades são divididas em quatro pólos, que foram idealizados 
para atenderem uma grande quantidade de público, com 
possibilidades para pessoas de todas as idades, são eles: 

• Práticas esportivas: atletismo, basquete, futebol, futsal e lutas; 

 



Projeto Ruas da Gente 

 

 

• Corporais: alongamentos, exercícios funcionais, crossfit e street 
dancem. 

•  Lazer: brincadeiras tradicionais e contemporâneas, gincanas e 
oficinas de artesanato. 

• Integrativas e complementares: práticas terapêuticas, danças e 
meditação. 

 

• Atividades lúdicas como jogos com bola, de mesa, tabuleiro, 
musicais, pega-pega, queimada, amarelinha, cabo de guerra, 
quebra cabeça, gincanas, oficinas de artesanato, danças variadas, 
confecção de brinquedos com material reciclável foram 
desenvolvidas.  

 



Projeto Ruas da Gente 

 

• Ruas da Gente ocorreu no Jabaquara  

• Dia 26 outubro 2019 

• Local : Rua Rosália de Castro –Vila Campestre. 

• Comunidade da Pontinha - espaço aberto indicado como área 

de lazer da comunidade  

 



Projeto Ruas da Gente 

  

• Com a participação de toda comunidade , e com a colaboração 
da Associação Jabaquarinha  ,e dos artistas locais esse evento 
ganhou uma forma com as características alegre e feliz refletida 
no rosto de cada criança e morador que percorria pelo evento, 
desfrutando de todas as atividades ali apresentadas.   

• O palco foi ocupado com atrações e show (local) que 
incendiaram o dia todo com  vários ritmos e danças que 
contagiaram a todos. 

• Palco:  atrações  

• Zumba  

• Teatro gospel  

•  grupo de musica gospel 

• samba 

• sertanejo  

• forro 



Projeto Ruas da Gente 



Supervisão de Habitação 
 

• Tramitação de Processos: 

     SEI- Sistema  Eletrônico de Informação 

      SIMPROC -Sistema municipal de Processo  
 Total de 50 Processos tratados  entre os sistemas  

•  Participação de reuniões  (Sehab e Conselho OUCAE )  

      Conselho Gestor OUCAE –  

     02 reuniões que  acontecem trimestralmente. 

     02 Reunião do Secretário de Habitação com Supervisores de 
Habitação 

      05 Reuniões na SPURBANISMO 

      Pauta - Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

• Cadastros de Cohab caso realizados e visitas técnicas na área 
Realizados  em torno de 250/300 cadastros da 

COHAB(entre cadastros novos e recadastramentos) 
 

 



Coordenadoria 

 Governo Local 
 

• Audiência Publica- Orçamento- Julho Centro Cultural -Jabaquara 

• Eleição do Conselho Municipal de Política Urbana- Céu Caminho 
Mar 

•  Pré- Conferencia COMUSAN – Céu Caminho do Mar  

• Eleição do Conselho Tutelar – Céu Caminho Mar   

• Pré- Conferencia da Assistência- Social -Céu Caminho do Mar  

• 2ª Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes -Faculdade 
Zumbi dos Palmares   

• Eleição do Conselho da Mulher- Vila Mariana – 

      Conferencia Estadual do Idoso - Águas de Lindóia  

• Conferencia Municipal da Assistência Social  

   

 

 



Colegiado da Pessoa Idosa 

Jabaquara  

 

• Reuniões mensal-Todo ultima sexta feira do mês 

• Agosto- Subprefeitura Jabaquara 

• Setembro CECCO Guarani  

• Outubro local  NCI Mamãe CRAS  

• Novembro Conferencia Estadual Do Idoso Águas de Lindóia  

• Inauguração do CCINTER Centro de Convivência Interagecional 

•  Aldeia Futuro   

• Palestras- Eventos Seminários  

• Desfile de 07 Setembro idoso. Colégio Marques de Monte Alegre 

• Outubro Mais que Rosas idosas Afro Mix Faculdade Anhembi 
Morumbi 



Oficinas de Governo Aberto 

• A oficina "Empoderando cidadãos na cultura digital“. 

 

• A oficina visa desenvolver habilidades práticas, criativas e 
colaborativas para construir o futuro da cidade de São Paulo, 
usando as tecnologias digitais, a cultura fomentada a partir de seus 
diversos usos e o conhecimento sobre governo aberto.  

 

• Torne-se um protagonista relevante , atividade faz parte do 
Programa Agentes de Governo Aberto 

• Locais que ocorreram as Oficinas; 

• Céu Caminho do Mar 

• Associação Conquistando um Espaço  



  

• 16 setembro-Participação 
Legislativa, Estrutura 
Pública Municipal e 
Atividades de Relações 
Governamentais Éticas e 
Adequadas . 

 

• 01 de Outubro-Educação 
para cidadania, controle 
social e mecanismos de 
combate à corrupção. 

 

• 11 Novembro - 
Comunicação social, 
Cultura digital, Mídias 
alternativas e colaborativas  

 

 



 Conselho Municipal 

Participativo 

 
• 13-08-2019 –Ordinária  

• 10-09-2019-Ordinária 

• 12-03-2019 –Ordinária  

• 08-10-2019- Ordinária  

• 12-11-2019- Ordinária  

• 10-12-2019 –Ordinária 

 



Conselho Regional de Meio 

Ambiente -CADES JÁ   

 

• 06-08-2019 –Ordinária 

• 03-09-2019 –Ordinária 

• 01-10-2019- Extraordinária 

• 05-11-2019 –Ordinária 

• 03-12-2019-Ordinária 



Conselho Regional de Meio 

Ambiente -CADES JÁ 
 

• Encaminhamento de 06 Ofícios para a Secretaria do Verde do Meio 

Ambiente   

• Participação de 04 Reuniões na Secretaria Verde Meio Ambiente 02 

por Semestre .  

• Treinamento na Secretaria do Verde Meio Ambiente 

      UMA PAZ  

• 76ª Reunião Ordinária do Comitê Municipal Mudança do Clima e 

Ecoeconomia de São Paulo  

• Dia da arvore plantio no Céu Caminho Mar  

 



Comitê Dengue  
 

• Decreto nº58.506 de Novembro de 2018 

• PORTARIA Nº061/PR-JÁ/GAB/2018 

• Reuniões  

• 04 de Julho - Subprefeitura  

• 14 de Agosto-Subprefeitura 

• 11 de Setembro- Subprefeitura 

• 16 de Outubro- Igreja Nossa Senhora das Graças 

• 13 de Novembro- Igreja Nossa Senhora das Graças  

• 04 de Dezembro –Igreja Nossa Senhora das Graças 

• Ação de Conscientização - Juntamente com as UBSs locais 

• Encaminhamento de Demanda de Zeladoria       

 



Comitê Regional de 

Acumuladores  -CRASA 
 

• Decreto nº 57.570 novembro de 2016 

• Reuniões: 

• 07 de Agosto-Subprefeitura 

• 04 de Setembro-Subprefeitura 

• 02 de Outubro- CRAS 

• 06 de  Novembro –CRAS  

• 05 de Dezembro –CRAS    

 

 



Comitê Regional de Atenção Integral ás 

Pessoas em Situação de Acumulação -

CRASA 
 

 

• Formação : 

• CRAS  e CREAS 

• Vigilância Sanitária  

• Saúde  

• Subprefeitura  

• Ações de visita domiciliar  

• Encaminhamento de demanda 

de zeladoria  



SUBPREFEITURA JABAQUARA 
 

AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2314 - 

JABAQUARA, SÃO PAULO - SP, 04308-001 

TELEFONE – 3397- 3200 

 

EMAIL: 

 COMUNICACAOSPJA@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR 

 

FACEBOOK: 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PREFEITURAJABAQUARA/ 

 

 

mailto:comunicacaospja@smsub.prefeitura.sp.gov.br
https://www.facebook.com/prefeiturajabaquara/
https://www.facebook.com/prefeiturajabaquara/

