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PLANO DE TRABALHO 

Tal documento explicita o Plano de Trabalho cotidiano da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de 

Piracanjuba – Goiás. 

Equipe de Limpeza Urbana  

Com o objetivo de manter a cidade em seu melhor estado de 

conservação relacionado à limpeza, a Equipe de Limpeza Urbana tem 

por como objetivo a poda de arvores, roçagem e capinas de lotes 

pertencentes a prefeituras e logradouros públicos, a varredura das 

principais vias municipais, a manutenção das praças e parques do 

nosso município, a retirada eventual de entulhos provenientes de obras 

públicas municipais e a limpeza de espaços municipais. 

 

Equipe de Supervisão da Frota Municipal 

A frota municipal, composta por máquinas e veículos, é essencial 

para o prosseguimento dos serviços prestados pela Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Públicos (SMOSP). Contendo retro escavadeiras, 

pás carregadeiras, tratores, motoniveladoras, caminhões, veículos leves, 

caminhonetes, dentre outros seguem um rígido cronograma de 

manutenção, visando assegurar que os serviços realizados por estes 

veículos não venha a ser prejudicados em razão de possíveis 

danificações. A equipe de supervisão da frota municipal abrange 

diversas outras equipes, desde os motoristas e operadores assegurando 

a correta direção destes, a equipe administrativa a par de cumprir os 

cronogramas de manutenção e a equipe de mecânicos, executando as 

manutenções corretivas e preventivas,  
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Equipe de Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos 

A Equipe de Coleta está em atividade todos os dias (segunda á 

sábado) nos três turnos, coletando os resíduos secos e orgânicos dos 

munícipes de Piracanjuba, distribuídos em cronograma setorial, 

abrangendo 100% do município.  Há também uma equipe disposta no 

Lixão Municipal, com o auxilio de máquinas adequadas, mantendo o 

controle da disposição do lixo no local. 

 

Equipe de Manutenção da Malha Viária 

É realizada a fiscalização das vias municipais diariamente, com a 

finalidade de assegurar a segurança dos veículos que trafegam por elas. 

Constatado a necessidade de realizar reparos, é enviada a Equipe de 

Manutenção da Malha Viária. Em vias asfaltadas realiza-se a limpeza, 

enquadramento para posteriormente receber os produtos, tais como 

emulsão asfáltica e massa asfáltica, compactando-a com rolo 

compactador liso. Em vias em que a cobertura destas é feita pelo 

assentamento de paralelepípedos a manutenção é feita com a retirada 

de uma área superficial, novo nivelamento da sub-base e a colocação 

dos paralelepípedos. Tornando a via novamente adequada para trafego 

dos munícipes, visitantes e turistas. 

 

Equipe de Serviço do Cemitério Santo Agostinho 

A Equipe de Serviço do Cemitério Municipal Santo Agostinho tem 

como objetivo principal a manutenção do espaço, como limpeza dos 

canteiros, recolhimento de entulhos e lixos derivados de datas fúnebres, 
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a execução de serviços relacionados ao cemitério como preparação do 

local onde será realizado o funeral e a eventuais auxílios em exumações. 

 

Equipe de Obras e Serviços Rurais 

Foi instaurado o Programa De Recuperação De Estradas Vicinais 

e de Atendimento Aos Produtores Rurais Do Ano De 2017, programa 

esse que já vem auxiliando os produtores rurais e toda zona rural desde 

2015, sendo renovado e melhorado a cada ano, onde se realiza a cessão 

de serviços transitórios, máquinas e operadores, a particulares, de 

acordo com a disponibilidade da Administração Municipal, desde que 

não haja prejuízo aos trabalhos do Município. 

No período chuvoso os serviços de cascalhamento de currais e 

construções de poços, os interessados deverão solicitar a visita do 

Diretor do Departamento de Serviços Rurais, para avaliação e 

viabilidade.. 

Para os serviços de grade poderá a Secretaria de Obras 

estabelecer parcerias com associados e assentamentos para 

manutenção e reposição dos discos da grade, com a finalidade de 

melhor atendimento da agricultura familiar. 

Os serviços solicitados por particulares obedecerão uma lista de 

serviços prioritários: 

01-Estradas particulares; 

02-Valas de silo; 

03-Cascalhamento de currais; 

04-Poços de peixes; 
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05-Recuperação de represas; 

06-Abertura de valas para contenção de chuvas;   

07-Encabeçar Mata-Burro. 

A manutenção das estradas vicinais é de suma importância em 

diversos âmbitos. Por ela que se faz o transporte dos estudantes da 

zona rural para as escolas e também que se escoa a produção rural, 

também com a manutenção assegura-se a segurança de todos veículos 

que trafegam por ela. 




