ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

PLANO DE METAS (2017 - 2020)

Nº

INDICADORES - 2016
EIXO

META ANUAL
1.1 - SERVIÇO DE TAPA BURACO NA CIDADE E DISTRITOS

01 - SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTURA NO
MUNICÍPIO

INDICADORES - 2017

2018

2019

2020

META GERAL

1000 toneladas de cbuq
aplicadas

META ANUAL
864 toneladas de cbuq aplicadas

META ANUAL

RESULTADO
ALCANÇADO

ANÁLISE DO
RESULTADO

META ANUAL

RESULTADO
ALCANÇADO

ANÁLISE DO
RESULTADO

META ANUAL

Previsão de aplicação de 1.200 toneladas de
cbuq para manutenção de vias pavimentadas
no Município / reaplicação do tapa buraco
sem custos para o Município em áreas que
houveram problemas de aplicação do
material.
Aplicação de 6.8 km de drenagem superficial,
terraplanagem e pavimentação asfaltica nos
bairros da Francilândia, Aviação, Algodoal Parceria com o Governo do Estado / Estudos
e Busca de nova parceria com o Governo do
Estado para aplicação de 5.6 km de
terraplanagem, drenagem superficial e
pavimentação asfaltica na vila de Beja /
Busca de parceria com o Governo Federal
(SICONV) para a aplicação de 114.800,00 m²
(16,40 Km) de CBUQ em vias do município.

Previsão de aplicação de 1.000 toneladas de cbuq
para manutenção de vias pavimentadas no Município

Previsão de aplicação de 1.000 toneladas de cbuq para
manutenção de vias pavimentadas no Município

Aplicação de 114.800,00 m² (16,40 Km) de CBUQ em
vias do município em parceria com o Governo
Federal) / Aplicação de 5.6 km dede terraplanagem,
drenagem superficial e pavimentação asfaltica na vila
de Beja.

Aplicação de 57.400,00 m² (8,20 Km) de CBUQ em vias do
município em parceria com o Governo Federal

1.2 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA CIDADE E DISTRITOS 9 Km de pavimentação asfaltica
aplicada

Elaboração de projeto para a
aplicação de 114.800,00 m² (16,40
Km) de CBUQ em vias do município
(SICONV) / Busca de parceria com o
Governo do Estado para a Aplicação
de 6.8 km de drenagem superficial,
terraplanagem e pavimentação
asfaltica nos bairros.

1.3 -EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS
EM VIAS PAVIMENTADAS NA CIDADE E DISTRITOS

1 Km de meio fio aplicado

MEIO-FIO - Limpeza com capina
periódica de vias urbanas em todos
os bairros, Escolas e Logradouros
Públicos, execução de 479 metros
Mendes Contente e Barão do Rio
Branco e Alameda Bela Vista,
Garibaldi e Altino Costa.

Execução de 14.20 km de meio fio em
parceria com o Governo do Estado na
Francilandia, Viação e Algodoal. Busca de
parceria Federal (SICONV) para os serviços de
aplicação de 40.000 metros em vias já
pavimentadas e que serão pavimentadas /
Processo de aquisição de 50.000 metros de
meio fio para execução nas ruas dos bairros
da cidade.

Aplicação de 32,80 km em vias já pavimentadas e em
que serão pavimentadas com CBUQ e blokret) em
parceria com o Governo Federal

Aplicação de 20.000 metros em vias já pavimentadas e
em que serão pavimentadas com CBUQ e blokret)

1.4 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EM
BLOKRET / CONCRETO EM ALAMEDAS NA CIDADE DE
ABAETETUBA

1100 M² de pavimentação em
blokret aplicada

240 M² de pavimentação em blokret
aplicada no Algodoal / Execução de
vias em concreto 03 Ruas no Bairro
do São Joao e na Orla da Cidade.

Manutenção de 3500 m² de blokrets
sextavados na recuperação de vias e
logradouros públicos danificados

Manutenção de 3500 m² de blokrets sextavados na
recuperação de vias e logradouros públicos
danificados

Manutenção de 3500 m² de blokrets sextavados na
recuperação de vias e logradouros públicos danificados

1.5 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE
CANALETAS NA CIDADE DE ABAETETUBA, DE UM TOTAL
DE 73 CANALETAS E 46 BACIAS CATALOGADAS

Manutenção de 250 metros e
execução de 12 metros de
canaletas metálicas

Manutenção e execução de 108
metros de canaletas metálicas

Manutenção e execução de 504 metros de
canaletas na zona urbana do Município em
Bairros da Aviação, Santa Rosa e Cristo
Redentor.

Manutenção de 612 metros de canaletas na zona
urbana do Município

Manutenção de 612 metros de canaletas na zona urbana
do Município

1.6 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
REDE DE DRENAGEM NA CIDADE E EM DISTRITOS

200 metros de ampliação de rede 1293 metros de ampliação de rede de
de drenagem
drenagem na cidade e em ramais (Pau
da Isca, Urubuputaua, , Garibaldi, Tv.
Conceição, Manoel Pedro Ferreira,
Raimundo Pauxis, d. Pedro II, Maria
do Pará e Invasão da Ultralar, praça
do Skate, Pedro Borges) / Estudo
para a ampliação da rede de
drenagem em parceria técnico
operacional com empresas privadas
na rodovia Dr. Joao Miranda.

Manutenção - limpeza de 13705,29 m² de
rede de drenagem na zona urbana do
Município com 172 poços de visita e 502
bocas de lobo além da manutenção das
redes dos 03 condomínios (Minha Casa
Minha Vida)/ Execução de 420 m rede de
drenagem na rodovia Dr. Joao Miranda em
parceria técnico operacional com empresas
privadas./Tubos em concreto armado
(contrato 2017 )- 7.600 unidades para a
execução na Pedro Borges, D. Pedro II,
Invasão da Ultralar / Francilândia / Tv. Bela
Vista / Conclusão da D. Pedro I, concluindo o
contrato com a CAIXA e Ministério do
Turismo.
Construção de 01 ponte em madeira em
parceria com o Governo do Estado
(Abaetezinho) e a previsão de construção de
mais 02 em madeira (Previsto para Piratuba e
Arienga) / Além de recuperação de pontes
em madeira na Sta. Izabel 80 m. Processo
(pregão eletrônico) para a aquisição de 2.600
estacas em concreto armado.

Manutenção/ limpeza de 13705,29 m² de rede de
drenagem na zona urbana do Município com 172
poços de visita e 502 bocas de lobo

Manutenção/ limpeza de 13705,29 m² de rede de
drenagem na zona urbana do Município com 172 poços
de visita e 502 bocas de lobo

108 m² de construção de ponte em concreto armado

108 m² de construção de ponte em concreto armado

Manutenção de 150 km de ramais e vias não
pavimentadas no município.

Manutenção de 150 km de ramais e vias não
pavimentadas no município.

1.7 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES MUROS construção de 550 metros de
DE CONTENÇÃO E TRAPICHES NA ZONA URBANA, RURAL pontes em madeira
E ILHAS

Construção de 200 metros de pontes
em madeira e trapiches

1.8 - TERRAPLANAGEM - ABERTURA, MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE VICINAIS

123,35 km executados em 05 meses
de recomposição de base e sub base
na cidade e ramais em parceria com a
comunidade. Sendo 109,25 km nas
estradas e 14, 10 km na cidade com
04 equipes.

Execução de 60 km de terraplanagem em
bairros da cidade e ramais ainda não
atendidos e manutenção de 50% dos ramais
já executados em 2017 / Busca de parcerias
para a abertura com Regularização,
compactação e base estabilizada em 280.000
m² (40 Km) de estradas vicinais no Município
em parceria com o Governo Federal (SICONV)

Recuperação de 80 metros de pontes
e trapiches

Levantamentos para a execução de pontes e
trapiches em madeira de lei apreendidas
pelo Governo do Estado para o atendimento
inicial a 62 escolas e comunidades das ilhas e
ramais que tem acesso aos rios do município.

80 Km de terraplanagem até
2015.

1.9 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA
50 metros de recuperação de
INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA (TRAPICHES, CAIS,
pontes e trapiches
PONTES) VISANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE EMBARQUE
E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E PRODUTOS.

RESULTADO
ALCANÇADO

ANÁLISE DO
RESULTADO

01 - SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTURA NO
MUNICÍPIO

1.10 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE
MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM
COMUNIDADES DA ZONA URBANA, RURAL E ILHAS DO
MUNICÍPIO. (PARCERIA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS
ALTERNATIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O
CONSUMO HUMANO)

06 sistemas de abastecimentos
implantados

15 poços furados e 04 sistemas
executados.

1.11 - PROJETO E EXECUÇÃO DA NOVA ORLA DE
ABAETETUBA E A RETOMADA DOS ESTUDOS PARA A
REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOÃO (ÁREA DA
EROSÃO) E MANUTENÇÃO DA ORLA DE VILA DE BEJA E
DA ORLA DA FEIRA DA CIDADE.

50 metros de recuperação de
orla

1.12 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVA E
SISTEMÁTICA, COM CAPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS,
LIMPEZA DE CANAIS, BUEIROS E VALAS, COLETA DE LIXO
NA S ZONAS URBANA, RURAL E ILHAS (limpeza de furos).

18000 toneladas (estimado em
50 ton / dia)

Manutenção dos sistemas de abastecimento
executados e a busca de parcerias para a execução de
20 microsistemas.

Manutenção dos sistemas de abastecimento executados
e a busca de parcerias para a execução de 20
microsistemas.

Recuperação de balsa flutuante e
Serviços de demolição, terraplanagem,
isolamento de área de risco por 3
pavimentação, drenagem pluvial, sinalização
vezes em conjunto com a Defesa Civil viária, urbanização,fundação, estrutura em
12.000 m² de orla em parceria com o
Governo Federal - MI, manutenção da orla
de Beja e captação de recursos para a área
do Bairro de São João

Estudos para a retomada da recuperação de 5000 m²
da orla do Bairro de Saõ João. Construção de muro de
contenção e urbanização em parceria com o Governo
Federal

Estudos para a reestruturação da orla de Beja junto com
a comunidade

17.160 toneladas (estimado em 65
ton / dia) atendendo a cidade e as
estradas do município.

Estimativa de otimizar para 20.280 toneladas
(estimado em 65 ton / dia) atendendo a
cidade e as estradas do município /
Efetivação da Coleta de resíduos nas ilhas
conforme o Plano de Resíduos Sólidos em
parceria com a SEMEIA

Estimativa de 23725 toneladas (estimado em 65 ton /
dia)

Estimativa de 23725 toneladas (estimado em 65 ton /
dia)

1.13 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE CORREDORES DE CICLO-FAIXAS NO
MUNICÍPIO

Estudo juntamente com o Governo
do Estado para a manutenção de 12
Km de ciclofaixas no Município. Plano
de mobilidade.

Execução juntamente com o Governo do
Estado para a manutenção de 12 Km de
ciclofaixas e ampliação de 06 km de
ciclofaixas no Município observando o Plano
de mobilidade em desenvolvimento.

Ampliação dos corredores de ciclofaixas pelas ruas D.
Pedro I, Lauro Sodré e 7de Setembro.

1.14 - DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DR. JOÃO MIRANDA

Execução de serviços de
pavimentação de acostamento com
meio fio e calçadas em parceria com
o Governo do Estado .

Previsão de Serviços de base, sub base,
pavimentação asfáltica e urbanização de 1,2
Km de rodovia (do pórtico de entrada até o
trevo de beja) em parceria com o Governo
Federal.

1.15 - ATRATIVOS TURÍSTICOS - CASTELO DE VILA DE
BEJA - CONSTRUÇÃO EM CONCRETO

Estudo de viabilidade para a construção de
atrativos turísticos em diversos pontos do
município

1.16 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL EM VILA DE BEJA
DEMAIS COMUNIDADES DA ZONA RURAL

Estudo para viabilizar a construção de um
terminal de passageiros na Vila de Beja

1.17- CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS EM
LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO (INCLUINDO
ÁREAS DE CONJUNTOS HABITACIONAIS).

Recuperação do Ginásio Hildo
Carvalho e da quadra de Vila de Beja

Acompanhamento da construção das
quadras do FNDE em parceria com a SEMEC,
estudo de viabilidade para a manutenção
dos espaços existentes e criação de novos
espaços para o esporte e lazer. Aguardando
a resposta do M.Esporte para o
prosseguimento do processo licitatório do
CIE.

1.18 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS NA
ZONA URBANA E RURAL, E O ESTUDO PARA A
ADEQUAÇÃO E MELHOR LOCALIZAÇÃO DE ABRIGOS
PRÓXIMO À AREA DE COMÉRCIO.

01 abrigo em estrutura metálica
executado

Execução de 04 abrigos (18,00 m² cada) na
zona urbana e rural do Município

1.19 - MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS
RUAS DO MUNICÍPIO

500 metros de canteiros
recuperados

Execução de 04 abrigos (18,00 m² cada) na zona
urbana e rural do Município

Projeto em fase final de elaboração
para a limpeza de rios, furos e
igarapés.

Execução de 24.399,56 m² limpeza de rios,
furos e igarapés com o acompanhamento da
SEMEIA.

2.1 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA - Vila de Beja
e Praça da Bandeira

Elaboração de projeto para a Concha
acústica de Vila de Beja.

Construção da Concha Acústica na Vila de
Beja / Elaboração de projeto para Conchas
na Praça da Bandeira e Praça da Bíblia, no
portal

construção da Concha Acústica na Praça da Bandeira

construção de 02 rampas em
2014

Execução de 04 abrigos (18,00 m² cada) na zona urbana
e rural do Município

Manutenção de 200 m trechos de
Elaboração de projeto para a manutenção de
canteiro central da Barão do Rio
1970,23 m2 de canteiros centrais.
Branco e Justo Chermont em parceria
com a SEMAD

1.20 - LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPÉS - COM
ORIENTAÇÃO DA SEMEIA

2.2 - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS EM CONCRETO PARA
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE LANCHAS NA ORLA DA
CIDADE

Construção de rampa em concreto na
D. Pedro I

2.3 - ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS, PRÉDIOS
04 prédios públicos sofreram
PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS EM PARCERIA adequações
COM A COMUNIDADE (EM ATENDIMENTO A LEI E AS
NORMAS DE ACESSIBILIDADE INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO
DE RUAS E EXECUÇÃO DE PISO TÁCTIL, COM AUXÍLIO DA
ADEMA

Projeto para viabilizar a construção
de 1.309 m² de calçadas nos
logradouros públicos da cidade,
conforme compromisso firmado com
a comunidade e MP.

Execução em andamento de 1.309 m² de
manutenção com a regularização calçadas
objetivando o atendimento aos logradouros
públicos do município / Estudos para a
continuação da manutenção de 100 % das
calçadas / Além da execução em parceria
com a comunidade de recuperação /
Elaboração de projeto para a dequação de
espaços públicos para pessoas com
necessidades especias

Execução de 1300 m² de calçadas objetivando o
atendimento da lei de mobilidade urbana
(12587/2012) e normas de acessibilidade (NBR 9050)

Execução de 1300 m² de calçadas objetivando o
atendimento da lei de mobilidade urbana (12587/2012)
e normas de acessibilidade (NBR 9050)

2.4 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃIO DE MINI PRAÇAS EM
PEQUENAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO E A
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA AS
PRAÇAS DO MUNICÍPIO (ACADEMIAS AO AR LIVRE)

Execução de 04 academias ao ar livre
em parceria com a SESMAB e SEMAD

Execução de 04 academias ao ar livre em
parceria com a SESMAB e SEMAD e execução
de 02 mini praças em áreas ociosas
pertencentes ao município. Academia de
Saúde - BairroAlgodoal

Execução de 04 academias ao ar livre e execução de
02 mini praças em áreas ociosas pertencentes ao
município

Execução de 04 academias ao ar livre e execução de 02
mini praças em áreas ociosas pertencentes ao município

02 - SERVIÇOS DE
INTERVENÇÃO URBANÍSTICA

execução de 02 mini praças e
aquisição de 15 equipamentos
de ginástica até 2014

2.5 - CONSTRUÇÃO DE VIAS/CORREDORES EM
CONCRETO EM LATERAIS DE VIAS PAVIMENTADAS DE
BLOKRET – RESPEITANDO A LEI DE ACESSIBILIDADE

Estudos para facilitar o acesso de pessoas
com deficiencia nas laterais das vias com
pavimentação de blokret

3.2 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E APOIO NA
RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO E
OUTRAS AÇÕES – PARCERIA COM SEMEIA

15 atendimentos a SEMAGRI /
Estudos técnicos e financeiros para viabilizar
SEMEIA com serviços diversos: capina, a construção, reforma. Previsão de aumento
roçadeiras, pintura, hidrossanitário,
de 50% nos atendimentos a SEMEIA /
elétrico, carpintaria, alvenaria,
SEMAGRI.
cobertura, etc. Além do fornecimento
de materiais.Apoio técnico
operacional na recuperação da Usina
de Reciclagem

Previsão de aumento de 20% nos atendimentos.

Previsão de aumento de 20% nos atendimentos.

3.3 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DO
ATERRO SANITÁRIO E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL NA
GESTÃO DO ATERRO CONTROLADO – EM PARCERIA COM
SEMEIA

Escavação de 01 célula e o
fechamento de 02 celulas. Além da
recuperação do acesso ao aterro.

Escavação de 04 celulas. Estudo para
viabilidade da implantação do aterro
sanitário além da coleta seletiva e educação
ambiental.

Fechamento e Escavação de 04 celulas. Estudo para
viabilidade da implantação do aterro controlado,
coleta seletiva e educação ambiental.

Fechamento e Escavação de 04 celulas. Estudo para
viabilidade da implantação do aterro controlado, coleta
seletiva e educação ambiental.

3.4 - APOIO A CONTINUIDADE DO PLANO DIRETOR E NA
ELABORAÇÃO DE SUAS LEIS COMPLEMENTARES /
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DAS CIDADES EM
PARCERIA COM A SOCIEDADE CIVIL E DEMAIS ÓRGÃOS
ENVOLVIDOS

Revisão do Codigo de Posturas e
elaboração das demais leis
complementares do Plano Diretor.

Novo código de posturas aprovado e a
continuidade da elaboração das leis
complementares do Plano Diretor.

Atendimento a 600 pontos de iluminação
pública/mês

Atendimento a 600 pontos de iluminação pública/mês

3.5 - OPERACIONALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO DOS
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA,
RURAL E ILHAS - EM PARCERIA COM A SEMAD.

03 - SERVIÇOS EM PARCERIA

Acompanhamento técnico na execução de
microssistemas de abastecimento em
comunidades da zona rural e ilhas do
Município em parceria com a SEMAGRI ,
Governo Federal - FUNASA/ Fornecimento de
material - Sistemas Alternativos de
Tratamento de Água Salta - Z / Cisternas
Escolares - captação, tratamento e reserva de
água além de treinamento.

Atendimento a 369 pontos de
iluminação pública/mês

Atendimento a 533 pontos de
Estudo para viabilidade do atendimento de
iluminação pública/mês. 3200 pontos manutenção 750 pontos de iluminação
em um total de 6 meses.
pública/mês. Além da ampliação de rede na
cidade e em ramais e de substituição por LED
em áreas de consumo elevado como praças.
Projeto sendo finalizado.

3.6 - APOIO TÉCNICO OPERACIONAL NA CONSTRUÇÃO
DO NOVO CEMITÉRIO E NA GESTÃO DO CEMITÉRIO N. S.
DA CONCEIÇÃO E A VIABILIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE
UM NOVO CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO.

Manutenção periódica executada
Estudo para a construção do novo cemitério
pela SEMOB em parceria com a
municipal para uma demanda inicial de 9000
SEMAD e administração do Cemitério. jazigos

3.7- APOIO TÉCNICO E DE SERVIÇOS EM PARCERIA COM
A SEMAD

62 atendimentos com serviços
diversos: capina, roçadeiras, pintura,
hidrossanitário, elétrico, carpintaria,
alvenaria, cobertura, etc. Além do
fornecimento de materiais - 189
atendimentos a comunidade. Além
de suporte a execução das 230
unidades habitacionais do FNDE no
bairro da Angélica - Contrato com a
CAIXA e Governo Federal / Estudos
de viabilidade da reforma da Casa do
Estudante.

Estudos técnicos e financeiros para viabilizar
a reforma do Mercado de Carne e Mercado
da Vila de Beja. Previsão de aumento de 40%
nos atendimentos a SEMAD e a conclusão da
execução dos conjuntos da Angélica I e II /
Execução da reforma da Casa do Estudante.

Estudos técnicos e financeiros para viabilizar a
construção, reforma. Previsão de aumento de 20% nos
atendimentos.

03 - SERVIÇOS EM PARCERIA

3.8 - APOIO TÉCNICO E DE SERVIÇOS A SEMEC INCLUINDO OS ESTUDOS PARA VIABILIZAR A
CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU NO MUNICÍPIO

183 atendimentos com serviços
Previsão de aumento de 20% nos
diversos: capina, roçadeiras, pintura, atendimentos. Acompanhamento técnico nas
hidrossanitário, elétrico, carpintaria, obras, principalmente do FNDE.
alvenaria, cobertura, etc. Além do
apoio as obras do FNDE de quadras e
creches

Estudos técnicos e financeiros para viabilizar a
construção, reforma. Previsão de aumento de 20% nos
atendimentos.

Estudos técnicos e financeiros para viabilizar a
construção, reforma. Previsão de aumento de 20% nos
atendimentos.

3.9 - APOIO TÉCNICO E DE SERVIÇOS A SESMAB EXECUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA ZONA
URBANA, RURAL E ILHAS DO MUNICÍPIO

26 atendimentos com serviços
diversos: capina, roçadeiras, pintura,
hidrossanitário, elétrico, carpintaria,
alvenaria, cobertura, etc. Além do
apóio técnico às obras de UBS do
Governo Federal

Previsão de aumento de 40% nos
atendimentos. Acompanhamento técnico nas
obras da saúde, incluindo UBSs e a conclusão
do Hospital Santa Rosa. Academia de Saúde BairroAlgodoal ( Valor Base - 80 mil)

Estudos técnicos e financeiros para viabilizar a
construção, reforma. Previsão de aumento de 20% nos
atendimentos.

Estudos técnicos e financeiros para viabilizar a
construção, reforma. Previsão de aumento de 20% nos
atendimentos.

3.10 - APOIO TÉCNICO E DE SERVIÇOS A SEMAS

29 atendimentos com serviços
diversos: capina, roçadeiras, pintura,
hidrossanitário, elétrico, carpintaria,
alvenaria, cobertura, etc. Além do
acompanhamento técnico nas
reformas de seus prédios.

Previsão de aumento de 40% nos
atendimentos.

Estudos técnicos e financeiros para viabilizar a
construção, reforma. Previsão de aumento de 20% nos
atendimentos.

Estudos técnicos e financeiros para viabilizar a
construção, reforma. Previsão de aumento de 20% nos
atendimentos.

4.1 - REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA
SECRETARIA DE OBRAS E GARAGEM E A EXECUÇÃO DE
PROJETOS PARA O NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO

04 - REESTRUTURAÇÃO DA
SEMOB

05 - OPERACIONALIZAÇÃO DA
SEMOB

Início da reforma dos espaços da
SEMOB

4.2 - REORGANIZAÇÃO DO ORGANOGRAMA DA SEMOB,
COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE
FORMA DESCENTRALIZADA, ampliação e manutenção do
ramal do arienga perimetro final.
ILHAS: Limpeza de furos e igarapés, construção de pontes
e outros serviços em parceria com SEMEIA
ZONA RURAL: Terraplanagem, manutenção de prédios e
logradouros dentre outros serviços.
ZONA URBANA: Setor de saneamento (manutenção e
ampliação de redes de drenagem – rever a parceria com
a COSANPA / iluminação publica, manutenção de
prédios e logradouros, dentre outros serviços)
OUTROS: Licitações, contratos, fiscalização e setor social
capaz de ouvir as comunidades, atuar nos conselhos,
desenvolver campanhas educativas e divulgação de
serviços.

Reorganização em andamento com o apoio
da Acessoria Jurídica e Contábil do
Município.

5.1 - ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE
COLETIVO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

Dentro do plano de Mobilidade Urbana em
andamento, o estudo de viabilidade e de
engenharia de tráfego para definição de
rotas na zona urbana e zona rural em
parceria com o Governo do Estado, para
ônibus e vans.

5.2 - CENTRAL DE MONITORAMENTO EM DIVERSOS
PONTOS DA CIDADE E DISTRITOS

Estudos para a instalação de câmeras de
monitoramento em diversos pontos da zona
urbana e nas principais vias de saída da
cidade em parceria com o Governo do Estado

5.3 -ORDENAMENTO DO TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL, VERTICAL E INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS

Execução da Sinalização horizontal, vertical e
Busca de parcerias com o Governo do semafórica de 120 ruas no município.
Parceria com o Governo do Estado
Estado através do DETRAN para a
observando o Plano de Mobilidade Urbana
sinalização horizontal, vertical e
em desenvolvimento.
semafórica nas ruas do Município.

6.1 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULHA
MECANIZADA (MÁQUINAS E CAÇAMBAS)
Pá carregadeira, rolo compactador,
caçamba truck e trator com roçadeira
cedidos pelo Governo do Estado SETRAN. / Aquisição de 02 caminhões
coletores de lixo em parceria com o
Governo Federal (Ministério da
Integração)

6.2 - ESTUDO DE VIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE POSTOS
DE VIGILÂNCIA NOS BAIRROS PARA A AMPLIAÇÃO DO
NÚMERO DE VIGILANTES OU A CRIAÇÃO DA GUARDA
MUNICIPAL
06 - LOGÍSTICA DA SEMOB E
PMA

Finalização da reforma dos espaços da
SEMOB e manutenção/ construção dos
espaços da Garagem para atender a
demanda da aquisição de novos veículos.

Viabilidade para a criação de 03
postos estratégicos de vigilância nas
ilhas e nas estradas de acesso ao
município em parceria com a SEMAD

6.3 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO DE
OBRAS E SERVIÇOS
02 motos e 02 carros até 2016

6.4 - SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO - Irregularidades de
Código Civil e de Posturas

Aquisição de retroescavadeira,
motoniveladora em Parceria com o Governo
Federal (Ministério da Integração) / Busca de
parcerias para a aquisição de 02 caçambas
truck e processo manutenção da frota em
fase final de elaboração / Elaboração de
processo em fase final para a manutenção e
compra de pneus para maquinas e veículos
da frota da SEMOB

Manutenção dos 03 postos estratégicos de
vigilância de acesso ao município

Viabilizar a aquisição de 02 motos, veículo
utilitário tipo pick up (4x4) e veículo para
transporte de funcionários com no mínimo
07 lugares.
328 - NOTIFICAÇÕES DE OBRAS / 498 NOTIFICAÇÕES DE IRREGULARIDADES Ações de educação e conscientização e
Aumento em 20 % a aplicação de
notificações e aplicação de multas com base
no novo código de Posturas

Manutenção da sinalização das vias pavimentadas no
município

Manutenção da sinalização das vias pavimentadas no
município

Manutenção da frota de veículos da SEMOB e

Criação de 02 postos estratégicos de vigilância nos
bairros periféricos, ilhas e nas estradas de acesso ao
município

Manutenção da frota de veículos da SEMOB

Continuação dos serviços de fiscalização e aumento
de 20 % em suas ações.

Manutenção de 05 postos estratégicos de vigilância nos
bairros periféricos, ilhas e nas estradas de acesso ao
município

