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SECRETARIA MUNICIPAL 

DE OBRAS PÚBLICAS

E SERVIÇOS URBANOS



MONITORAMENTO DAS METAS DE 2021 

O gráfico acima retrata um resumo de monitoramento das 37 metas de 2021, sendo elas 18 metas previstas e 19 metas não previstas que foram executadas 

ao longo do ano conforme as oportunidades apresentadas. 

18 metas previstas

05 metas executadas

13 metas não executadas 

19 metas não previstas executadas 



METAS EXECUTADAS 
2021



META 3 
CONTINUAR AMPLIANDO 
AS REDES DE ESGOTO 

PLUVIAL



Em Fevereiro de 2021 foi realizada a aquisição de canos para serem utilizados nas 

demandas de escoamento das águas, fechamento de valas, 

rede de esgoto na cidade, pontes, bueiros.



Em Abril de 2021 realizou-se a colocação da rede de esgoto em parceria público x 

privado nas ruas Luiz Chaves Martins e Av. Sérgio Lemos Paiva com aterramento da 

jazida municipal e com 10 caixas de inspeção para limpeza. 



Em Abril de 2021 realizou-se também a colocação de rede de esgoto na 

rua Marcelo Gama perto da Wink(Final da rua) com caixas de inspeção sendo 5 caixas 

de 100 x 80.



No final do mês de Abril de 2021 finalizou-se a colocação da rede de esgoto 

juntamente com público x privado na rua Luiz Chaves Martins (final dela)



Em junho de 2021 a Equipe da Secretaria de Obras fez a limpeza na 1º parte do    

calçamento de pedras irregular na Vila Doze de Maio, depois da colocação 

da rede de esgoto.



Ainda em junho de 2021 realizou-se a colocação rede de esgoto na Avenida Onze de 

Abril sentido norte no inicio da localidade das Capororocas.



META 5
CONTINUAR QUALIFICANDO OS 

SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA



Contratação de Empresa especializada para limpeza das ruas, pinturas, retirada de 

areia e entulhos dos cordões das calçadas e serviço de zeladoria/abertura e 

fechamento dos banheiros/limpeza geral.





META 9 
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO COM EMPRESA 
PARA RETIRADA DE FORMA CORRETA SEM 
PREJUDICAR O MEIO AMBIENTE DE SOFÁS, 

GELADEIRAS, VASOS SANITÁRIOS E 
OUTROS ITENS QUE NÃO TEM MAIS 

UTILIDADE



Contratação de empresa especializada para coleta de resíduos tendo como finalidade 

o recebimento, triagem, armazenamento temporário, destinação e disposição final de 

resíduos de construção civil, podas e verdes, resíduos volumosos, inerentes e rejeitos. 





META 14 
CONTINUIDADE AS MELHORIAS DE RUAS 

NO ENTORNO DA CIDADE E COLOCAÇÃO DE 
SAIBRO



Em março de 2021 foi realizado o levantamento de 220 MT e colocação de 50 m de 

saibro da rua Santo Antônio próximo a Rua Marcelo Gama. 



Em abril de 2021 foi realizado a colocação de areia na rua Luiz Chaves Martins e 

Av. Sérgio Lemos Paiva



META 18
CONTINUIDADE NO PROCESSO DE 

RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS 
EXISTENTES ELIMINANDO AS 

IRREGULARIDADES (BURACOS);  



Em abril de 2021 foi realizado a recuperação em ruas (buracos) causados pela chuva



Em abril de 2021 o Daer que veio fazer uma operação de tapa buracos na Av. Izidro 

Teixeira Machado visando melhorias na entrada da cidade de Tavares



METAS NÃO PREVISTAS 
EXECUTADAS 2021



META 1

APOIO A EQUIPE DO ICMBIO NA 
REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE PLACAS

NO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE



Em janeiro de 2021 a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos prestou apoio a 

equipe do ICMBio na realização  da instalação de placas no Parque Nacional da Lagoa 

do Peixe , visando identificar o limite norte da zona marinha da Unidade de 

Conservação, auxiliando a população local e turistas.



META 2

APOIO A EQUIPE DO ICMBIO JUNTAMENTE 
COM ALGUNS PESCADORES AUTORIZADOS 

E PESSOAS DA COMUNIDADE NA 
REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA REGIÃO DA 

BARRA DA LAGOA DO PEIXE



Em fevereiro de 2021 a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos prestou apoio a equipe do ICMBio juntamente com alguns pescadores 

autorizados e pessoas da comunidade, Prefeitura de Mostardas, recebendo os resíduos, o vereador Jorge Amaro, o Instituto Curicaca, e o 

Projeto Praia Limpa Farol da Solidão, onde foi realizado uma grande limpeza na região da Barra da Lagoa do Peixe, foram recolhidos um 

caminhão e mais duas camionetes cheias de restos de plástico, pedaços de corda, redes velhas, metal, garrafas de vidro, entre outras coisas.

Essa ação de educação ambiental busca ajudar a conscientizar a sociedade para esse problema crescente, 

que é o descarte irregular de resíduos. 



META 3
MANUTENÇÃO NA ESTRADA QUE DA 

ACESSO AO BALNEÁRIO PRAIA DO FAROL E 
PARNA DA LAGOA DO PEIXE 



Em fevereiro de 2021 foi realizado o Patrolamento na estrada que da acesso ao 

balneário praia do farol, o Patrolamento na estrada é realizado semanalmente ao 

estender do veraneio visando promover melhor trafegabilidade aos munícipes e 

turistas.



META 4 
VISITA COM O PREFEITO GARDEL A 

ESTRADA QUE DA ACESSO AO BALNEÁRIO 
PRAIA DO FAROL E PARNA D LAGOA DO 

PEIXE VISANDO MELHORIAS 



Em março de 2021 foi realizada uma visita com o prefeito Gardel a estrada que da acesso ao 

Balneário  Praia do Farol e Parna da Lagoa do Peixe visando melhorias onde realizou-se um 

levantamento da estrada para melhor atender os munícipes e pescadores artesanais.



META 5

PARCERIA SEC. OBRAS PÚBLICAS E SEC. DE 
AGRICULTURA EM MULTIRÃO NA MANUTENÇÃO 

DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A LAGOA DOS 
PATOS 



Em março de 2021 em parceria entre Sec. de obras públicos e Sec. de agricultura realizou-se um 

mutirão para manutenção na estrada que dá acesso a lagoa dos patos, visando melhor acesso aos 

moradores locais e munícipes que visitam a lagoa dos patos bem como turistas. 



META 6

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VALAS NO 
ENTORNO DO MUNICÍPIO.



Em abril de 2021 realizou-se a manutenção e limpeza das valas que ficam ao entorno 

do Município de Tavares, com o apoio do maquinário da Secretaria de Agricultura. 



META 7 

RECUPERAÇÃO DO VEICULO GOL 



Em maio de 2021 realizou-se a recuperação do veiculo Gol visando utiliza-lo nas 

demandas da Secretaria de Obras em conduzir os seus funcionários e demais 

necessidades da secretaria.



META 8

MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO 
BALNEÁRIO PRAIA DO FAROL  



Em julho de 2021 em uma ação da Secretaria de Obras com apoio da Secretaria de 

Agricultura e autorização do ICMBio, realizou-se o aterramento e nivelamento da 

estrada que atravessa o Parque Nacional da Lagoa do Peixe até a entrada das Dunas. A 

estrada é de extrema importância para a facilidade de acesso dos turistas, moradores e 

pescadores que lá trabalham. 

 

 



META 9

ABERTURA DA BARRA DA LAGOA DO PEIXE



Em agosto de em uma ação conjunta com a Prefeitura Municipal de Mostardas e o 

ICMBIO, pescadores artesanais, pecuaristas e Agricultores Familiares realizou-se a 

abertura da Barra da Lagoa do Peixe, escoando as águas que alagam os banhados 

costeiros, ligando a Lagoa do Peixe ao Oceano Atlântico. 

 

 



META 10 

MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE DA 
ACESSO AO BALNEÁRIO PRAIA DO FAROL



Em setembro de 2021 realizou-se a manutenção da Estrada que dá acesso ao Balneário 

Praia do Farol recuperando para melhor atender visitantes, comunidade local, 

pescadores e moradores da Praia do Farol. 

 

 



META 11

RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE DÁ 
ACESSO AO BALNEÁRIO PRAIA DO FAROL 



Em setembro de 2021 realizou-se um trabalho de reconstrução na estrada que dá acesso ao Balneário Praia do Farol depois 

das cheias no Parque Nacional da Lagoa Peixe (processo natural e único) e com a abertura da Barra da Lagoa, as águas 

voltaram ao normal e isto proporcionou os reajustes necessários para que a trafegabilidade na estrada que da acesso a Praia 

do Farol voltasse ao normal, para que este trabalho se desenvolvesse, a Secretaria de Obras contou com participação de seus 

colaboradores, da importante ajuda da Secretaria da Agricultura na cedência de máquinas pesadas e também no importante 

trabalho do ICMBIO na pessoa do seu chefe Fabiano Souza. 

 

 

  



META 12

ORIENTAÇÃO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO 
AO BALNEÁRIO PRAIA DO FAROL



Em setembro de 2021 o secretário Jardel Porto juntamente com o ICMBIO na pessoa do chefe do Parque Nacional Fabiano 

Souza e seus colaboradores, orientou durante o final de semana e também durante todo o dia , na segunda feira, (06/09) até o 

dia 7 de setembro (feriado) as equipes continuaram orientando, as pessoas que acessaram a Estrada que da acesso ao 

Balneário Praia do Farol devido a estrada se encontrar ainda em manutenção e muito úmida pela recente cheia que tinha 

alagado as áreas de banhado. Informando a proibição do trânsito de caminhões e veículos de atividades esportivas (off road ) 

até que a Estrada ofereça total condições de trafegabilidade. 

 

 



META 13 

MELHORIA NA ESTRADA QUE DA ACESSO 
AO BALNEÁRIO PRAIA DO FAROL 



Em setembro de 2021 realizou-se melhorias na estrada de acesso ao 

Balneário Praia do Farol.

 

 



META 14 

MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA TRILHA DO 
TALHAMAR 



Em outubro de 2021 realizou-se uma parceria junto com a Secretaria de Agricultura 

manutenção da estrada da Trilha do Talhamar visando trazer melhorias na 

trafegabilidade dos munícipes.

 

 



META 15

RECUPERAÇÃO DAS PONTES QUE DA 
ACESSO AO BALNEÁRIO PRAIA DO FAROL 



Em Outubro de 2021 realizou-se em parceria com a Secretaria de Agricultura a 

recuperação das Pontes que da acesso ao Balneário Praia do Farol. 

 

 



META 16

LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO 
MUNICIPAL 



Em Outubro de 2021 realizou-se a limpeza geral e 

manutenção do Cemitério Municipal.

 

 



META 17
APOIO NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NO 

BALNEÁRIO PRAIA DO FAROL



Em dezembro de 2021 realizou-se o Mutirão de Limpeza no Balneário do Farol,  com objetivo a sensibilização ambiental para o combate ao lixo 

no mar, e quanto a importância da organização e 

da mobilização comunitária nas questões ambientais coletivas. 

Organizado pela Secretaria de Coordenação, Planejamento e Projetos e seu Setor de Meio Ambiente, contou com o apoio da Secretaria de Obras 

Públicas e Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, e a participação das Escolas E.M.E.F. Isabel Cristina e a E.E. Edgardo Pereira Velho.  

No Mutirão, foram recolhidos em torno de 7m³ de resíduos sólidos, coletados na beira-mar, dunas frontais e vias no interior do Balneário. Somada 

a esta ação, foram colocadas 5 placas de advertência e orientativas de descarte de lixo, distribuídas pelo perímetro do balneário. 

 

 



META 18
MANUTENÇÃO NO BALNEÁRIO PRAIA DO 

FAROL



Em dezembro de 2021 realizou-se a manutenção no Balneário Praia do Farol com a retirada de 

galhos, colocação da casinha do salva vidas , patrolamento na avenida, retirada de areia em alguns 

trecho e colocação de tampas nas lixeiras. 

 

 



META 19

CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS 
PONTES QUE DA ACESSO AO BALNEÁRIO 

PRAIA DO FAROL



Em dezembro de 2021 realizou-se a Finalização da recuperação das pontes 

que dá acesso ao Balneário  Praia do Farol. 

 

 


