
Prestação de contas 
Janeiro à Junho de 2019 



Sé 

República 

Bom Retiro 

Santa 

Cecília 

Consolação 

Bela  

Vista Cambuci 
Liberdade 

 

Área: 26,2 km² 

População: 431.106 habitantes 

Densidade Demográfica: 16.454 hab/km² 

FONTE: IBGE 2010 



     Organograma  



 As atribuições da Subprefeitura estão 

definidas através da Lei 13.399/2002 (a 

seguir, destacamos pontos importantes 

elencados na legislação).  

      O QUE FAZ A SUBPREFEITURA?  



  

• CAF: gerir os recursos humanos, patrimoniais, orçamentários e 

financeiros; coordenar as atividades de planejamento e elaboração da 

proposta orçamentária anual da Subprefeitura de acordo com a legislação 

vigente, coordenar a fiscalização dos contratos referentes aos prestadores 

de serviços e/ou fornecedores externos afetos à sua área. 

 

• CGL: auxiliar e subsidiar o Subprefeito nas questões relativas ao 

desenvolvimento local; acompanhar os resultados e metas estabelecidas 

pelas Secretarias Municipais e pela própria Subprefeitura; responder, 

organizar e acompanhar as demandas dos demais órgãos da Prefeitura e de 

suas unidades; acompanhar e fornecer informações aos órgãos colegiados e 

fóruns; organizar e disponibilizar informações referentes à participação 

popular. 

      O QUE FAZ A SUBPREFEITURA?  



•  CPO: coordenar a contratação, programação e execução dos 

serviços de zeladoria urbana; assegurar a padronização dos serviços 

prestados, de acordo com orientações da SMSUB; propor e apoiar melhorias 

na gestão dos serviços de zeladoria urbana da cidade de São Paulo. 

 

• CPDU: assegurar o cumprimento da legislação municipal vigente e a 

consonância com as diretrizes da Prefeitura nos procedimentos de regulação 

do uso e ocupação do solo; contribuir com a elaboração e a implementação de 

políticas, programas e projetos regionais de planejamento urbano, uso e 

ocupação do solo coordenados pelas instâncias centrais da Prefeitura; 
 

 

      O QUE FAZ A SUBPREFEITURA?  



  Coordenadoria de Governo Local - CGL 

 Em atendimento aos 10 Conselhos de Segurança – 

CONSEGs – da região (25 de Março, Av Paulista e Jardins, Bela Vista, 

Bom Retiro, Brás e Mooca, Cambuci, Centro, Consolação, República, 

Santa Cecília), foram registradas oficialmente, através das reuniões 

mensais, aproximadamente 170 demandas no primeiro semestre deste 

ano. Foram atendidas, até o momento, aproximadamente 90 dessas 

solicitações. 



  Coordenadoria de Governo Local - CGL 

O Conselho Participativo da Subprefeitura Sé (CPM Sé) se reúne 

toda primeira quarta-feira de cada mês (exceto feriados) no auditório da 

Subprefeitura, tendo como próximas reuniões já agendadas para 

07/agosto; 04/setembro; 02/outubro; 06/novembro e 04/dezembro. 



      Coordenadoria de Governo Local - CGL 

 Aconteceu em Maio o “Dia Do Desafio”, envolvemos os 

funcionários da Subprefeitura Sé (além da adesão voluntária dos 

transeuntes) em uma ação que tem como objetivo principal 

conscientizar as pessoas a respeito da importância da prática de 

atividades físicas.  



 Através da Supervisão de Habitação, foi realizado o 

acompanhamento dos processos de reintegração de posse em 

22 imóveis na região da Subprefeitura Sé, que resultaram na 
desocupação de 18 deles. 

      Coordenadoria de Governo Local - CGL 



      Coordenadoria de Governo Local - CGL 

 O projeto ‘Jogos da Cidade’, conduzido pela Supervisão de 

Esportes, está na 12ª edição e chegando nas finais da fase regional 

de 2019, vem movimento as quadras e campos da região e envolveu 

até momento mais de 750 atletas nas modalidades de futebol de 
campo, futsal e vôlei. 



      Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

ANTIPICHAÇÃO  

Número de equipes: 02 

Área: 192,500m2 

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 

Número de equipes: 02 

Construídas: 45 

Reformadas: 19 



      Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

ÁREAS AJARDINADAS 

Número de equipes – Janeiro 05 / Junho 12 

Corte de grama, capina e roçada: 3560,000m2 



      Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

ÁREA DE PASSEIO 

Sarjetas e guias: 1250m2 

Sarjetão: 21m 

Passeio: 2140m2 

Alvenaria: 520m 



      Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

REFORMA DE GALERIAS 

Número de equipes: Janeiro – 0 / Junho - 04 

Bocas de lobo: 589 

Poços de visitas: 21m 



      Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

MANEJO DE ÁRVORES 

Número de equipes: Janeiro – 6 / Junho - 12 

Árvores removidas: 760 

Árvores podadas: 5160 

Árvores replantadas: 760 



      Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

MICRODRENAGEM MECANIZADA 

Número de equipes: 04 

Boca de lobo limpas: 4500 

Poços de visitas limpos: 930 

Ramais limpos: 16500 

Galerias limpas: 7080 

Detritos removidos: 240m2 



      Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

TAPA BURACO 

Quantidade de massa aplicada: 4560ton 

Número de buracos tapados: 4400 

Área coberta: 30385m2 



      Assessoria de Comunicação 

289 demandas de imprensa respondidas; 

 

12 entrevistas concedidas; 

 

3.455 seguidores do Facebook; 

 

1.118 seguidores no Instagram; 

 

114 matérias publicadas no site 

institucional; 
 

Edições mensais do Jornal 

Mural (interno):  



      Assessoria de Comunicação 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/subprefeituras/se 

facebook.com/SubprefeituraSe 

 
@subprefeitura_se 

 



      QUEM É QUEM? 

SUBPREFEITO: Francisco Roberto Arantes Filho  

Chefe de Gabinete: Rodrigo Arraval 

CAF: Maria Luiza Gomes da S. Araújo 

CGL: Ingrid Belém Martins 

CPDU: Rubens Gonçalves Biar Filho 

CPO: Mariane Simões Pereira 

Ass. de Comunicação: Caroline Ribeiro do Prado 

*As informações podem ser atualizadas e publicadas oportunamente. 

Rua Álvares Penteado, 49 – Centro/SP  

(11) 3397-1200 

gabinetese@smsub.prefeitura.sp.gov.br 

mailto:gabinetese@smsub.prefeitura.sp.gov.br

