
 

  

Serviços desempenhados pela  

SESEP - Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

 

 A Secretaria Municipal de Serviços atende todo o território de Caraguatatuba e é distribuída 

em 04 (quatro) setores que respondem a uma única pasta, Regional Centro, Regional Norte, Regional Sul e 

Regional Sul II. Em cada regional existem os responsáveis por determinados setores (encarregados) que 

ficam designados á analisar e programar o atendimento ás demandas e ocorrências que surgirem dentro dos 

bairros de sua responsabilidade. 

Localização: Rua Rotary, nº 366, Jd. Aruan  

Telefone: (12) 3885-4550/4555 

E-mail: servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br 

 

DLURB - Departamento de Limpeza Urbana 

ROÇADA, CAPINA e VARRIÇÃO: Atendimento realizado em áreas públicas, próprios públicos e vias. Hoje 

as demandas relacionadas à limpeza pública são executadas pela equipe desta SESEP e também pela 

empresa terceirizada, Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana Ltda.  

Procedimento: Existe um cronograma para execução das manutenções de limpeza coordenado e 

programado pelo Diretor da DLURB e o Gerente da empresa. No entanto, devido à alta demanda e alterações 

climáticas que afetam o município, caso o munícipe identifique a necessidade é possível acionar as equipes 

via protocolo no Sistema 156. 

Como solicitar: Após efetuar o seu cadastro no Sistema de Protocolos 156, o munícipe pode solicitar 

essa e muitas outras demandas em diversas áreas da Prefeitura. O prazo para atendimento pode chegar á 

até 20 dias.  

 

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO (BUEIROS): Atendimento realizado pela equipe de 

limpeza pública de forma manual, muitas vezes utilizado o apoio do caminhão Hidrojato para jateamento   

Procedimento: A execução é realizada mediante solicitação por meio de protocolo aberto por 

munícipes, o que nos ajuda a identificar os pontos da cidade que necessitam de maior atenção para 

realização das manutenções de limpeza.  



 

  

Como solicitar: Após efetuar o seu cadastro no Sistema de Protocolos 156, o munícipe pode solicitar 

essa e muitas outras demandas em diversas áreas da Prefeitura. O prazo para atendimento pode chegar á 

até 20 dias. 

 

 

LAVAGEM DE ESPAÇOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO DE FONTES: Execução de limpeza e lavagem 

de praças, pontos de ônibus, calçadas e frentes das UPAs e UBSs, calçadão da região central  e 

abastecimento das fontes  luminosas.  

Procedimento: Existe uma programação diária para atender todas as demandas relacionadas à 

lavagem e abastecimento com a utilização do caminhão pipa.  

Como solicitar: Após efetuar o seu cadastro no Sistema de Protocolos 156, o munícipe pode solicitar 

essa e muitas outras demandas em diversas áreas da Prefeitura. O prazo para atendimento pode chegar 

entre 05 a 10 dias. 

 

LIMPEZA DE FOSSA: Atendimento destinado á família de baixa renda com residência própria nos bairros 

que ainda não tem ligação com a Rede de Esgoto da Sabesp.  

Procedimento: Para que o munícipe receba o atendimento, é necessário que compareça ao 

atendimento da SEDEC – Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania ou CRAS mais próximo de sua 

casa para fazer o cadastramento no sistema e entrar na programação para agendamento.  

Como solicitar: Após efetuar o seu cadastro no Sistema de Protocolos 156, o munícipe pode solicitar 

essa e muitas outras demandas em diversas áreas da Prefeitura. No entanto, especificamente para receber o 

benefício da limpeza de fossa, o munícipe precisa primeiramente procurar o CRAS que atende a sua região e 

fazer os devidos cadastramentos para avaliação de acordo com a Lei nº 22051/2012 e então receber o 

atendimento. O prazo para atendimento pode chegar á até 30 dias.  

 

PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES: Atendimento realizado pela equipe de poda do Departamento de 

Limpeza Urbana.  

Procedimento: Pedidos de supressão são primeiramente encaminhados á SEMAAP para avaliação 

da equipe capacitada e após é encaminhada autorização é SESEP para execução. Em casos de poda em via 

pública, as demandas são encaminhadas diretamente á SESEP para programação e execução. 



 

  

Como solicitar: Após efetuar o seu cadastro no Sistema de Protocolos 156, o munícipe pode solicitar 

essa e muitas outras demandas em diversas áreas da Prefeitura. O prazo para atendimento pode ser de até 

40 dias.  

 

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E HOSPITALAR: A coleta realizada pela empresa Fort Nort e tem o 

contrato fiscalizado pela equipe do DLURB – Departamento de Limpeza Urbana.  

O cronograma para atendimento pode ser consultado via telefone com a SESEP ou diretamente com 

a empresa Fort Nort e caso haja problemas com a coleta (atraso ou até mesmo a falta recorrente) o munícipe 

pode cadastrar a reclamação via 156.  

 

Departamento de Terraplenagem 

NIVELAMENTO e CASCALHAMENTO DE SOLO: Manutenção realizada pelas equipes de Terraplenagem 

com maquinário pesado. 

Procedimento: Em bairros ainda não pavimentados, são feitas vistorias periódicas para identificar a 

necessidade de atendimento emergencial. Após analise separadamente, são tomadas as providencias quanto 

à quantificação e qualificação do material necessário para atendimento (rachão, bica corrida, cascalho, 

terra...), são designadas equipes de Terraplenagem para execução. É feito descarregamento de material no 

local, o espalhamento com maquinário e o assentamento com o rolo compactador. Considerando a grande 

necessidade de atendimento, quando necessário, o munícipe pode acionar os serviços de terraplenagem 

mediante processo administrativo ou protocolo via Sistema de Protocolos 156.  

Como solicitar: Após efetuar o seu cadastro no Sistema de Protocolos 156, o munícipe pode solicitar 

essa e muitas outras demandas em diversas áreas da Prefeitura. O prazo para atendimento pode chegar á 

até 60 dias.  

 

LIMPEZA e DESASSOREAMENTO DE VALAS e CORREGOS: Manutenção realizada pelas equipes de 

Terraplenagem com maquinário pesado e em casos específicos é acionada a equipe de limpeza manual.  

Procedimento: Existe um cronograma para execução das manutenções de limpeza coordenado e 

programado pelo Departamento de Terraplenagem e equipe do Departamento de Limpeza Urbana. No 

entanto, devido à alta demanda e alterações climáticas que afetam o município, caso o munícipe identifique a 

necessidade é possível acionar as equipes via protocolo no Sistema 156. 



 

  

Como solicitar: Após efetuar o seu cadastro no Sistema de Protocolos 156, o munícipe pode solicitar 

essa e muitas outras demandas em diversas áreas da Prefeitura. O prazo para atendimento pode chegar á 

até 90 dias.  

 

COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO: Manutenção realizada pelas equipes de 

Terraplenagem com maquinário pesado e em casos específicos é acionada a equipe de manutenções para 

apoio.  

Procedimento: No momento não contamos com um cronograma exato ou equipe que 

exclusivamente fiscalize a necessidade de colocação de tubos. É possível que o munícipe solicite a 

instalação de tubos para viabilizar acesso a terrenos de sua propriedade via 156 ou abertura de processo no 

setor de Protocolos. Em casos pontuais, onde haja necessidade de estudo para melhora no sistema de 

drenagem já existente ou implantação de novo, deverá ser acionada a SECOP – Secretaria de Obras 

Públicas para elaboração.  

Como solicitar: Após efetuar o seu cadastro no Sistema de Protocolos 156, o munícipe pode solicitar 

essa e muitas outras demandas em diversas áreas da Prefeitura. O prazo para atendimento pode chegar 

entre 30 a 60 dias para atendimento.  

 

Departamento de Manutenções diversas 

REPARO ASFALTICO e BLOQUETES: Serviço realizado pela equipe de Manutenção desta secretaria.  

Procedimento: No momento não contamos com um cronograma exato ou equipe que 

exclusivamente fiscalize essas demandas. Contamos muitas vezes com o apoio da população para acionar 

as equipes e programar o atendimento. O munícipe pode apontar as demandas via protocolo no Sistema 156. 

Como solicitar: Após efetuar o seu cadastro no Sistema de Protocolos 156, o munícipe pode solicitar 

essa e muitas outras demandas em diversas áreas da Prefeitura. O prazo para atendimento chega entre 45 á 

60 dias.  

 

REPARO EM GUIAS E SARJETAS: Serviço realizado pela equipe de Manutenção desta secretaria 

Procedimento: No momento não contamos com um cronograma exato ou equipe que 

exclusivamente fiscalize essas demandas. Contamos muitas vezes com o apoio da população para acionar 

as equipes e programar o atendimento. O munícipe pode apontar as demandas via protocolo no Sistema 156. 



 

  

Como solicitar: Após efetuar o seu cadastro no Sistema de Protocolos 156, o munícipe pode solicitar 

essa e muitas outras demandas em diversas áreas da Prefeitura. O prazo para atendimento pode chegar á 

até 60 dias.  

 

SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS E GRELHAS DE CAIXA DE INSPEÇÃO E BUEIROS: Serviço realizado pela 

equipe de Manutenção desta secretaria. 

Procedimento: Quando identificado o problema, é feita a confecção em concreto do item para 

atender a substituição.  

Como solicitar: Após efetuar o seu cadastro no Sistema de Protocolos 156, o munícipe pode solicitar 

essa e muitas outras demandas em diversas áreas da Prefeitura. O prazo para atendimento pode chegar á 

até 60 dias.  

 

CONFECÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO: Serviço realizado pela equipe de Manutenção desta secretaria. 

Procedimento: Após realização de substituição ou colocação de tubos, é necessária a confecção de 

caixas de inspeção para que facilite manutenções futuras no sistema de drenagem, como limpezas e 

desobstruções com caminhão para jateamento ou atendimento manual. 

Como solicitar: Após efetuar o seu cadastro no Sistema de Protocolos 156, o munícipe pode solicitar 

essa e muitas outras demandas em diversas áreas da Prefeitura. O prazo para atendimento pode chegar á 

até 60 dias. 

 

 

Caraguatatuba, 30 de abril de 2021. 

 

 

 

Marcelo Lanzelotte Pereira 
Secretário Municipal de Serviços Públicos 


