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PERGUNTAS FREQUENTES 

1- Quais os trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

(SMOSP)? 

 

a) A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos é órgão de assessoramento 

ao Prefeito e de planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação de obras 

públicas municipais, saneamento, urbanização, viação e núcleo central dos sistemas 

de manutenção e infra-estrutura urbana, dos serviços públicos do Município, 

competindo-lhe, especialmente: 

b) Prestar assistência direta a Prefeitura, no desempenho de suas atribuições; 

c) Executar e fiscalizar as obras públicas da Prefeitura Municipal em consonância 

com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento; 

d) Analisar, aprovar e fiscalizar projetos e a execução de edificações e 

construções; 

e) Executar obras de saneamento básico, definidas no PMSB (Plano Municipal de 

Saneamento Básico) em articulação com as Secretarias Municipais de Saúde e Meio 

Ambiente e Órgãos Federais e Estaduais; 

f) Promover os serviços de reposição, construção, conservação e pavimentação 

das vias públicas; 

g) Manter a rede de galerias pluviais e fiscalizar a limpeza dos cursos d’água; 

h) Executar as obras e/ou reparos solicitados pelas demais Secretarias, em 

articulação com seus setores específicos de prédios e equipamentos; 

i) Elaborar as especificações dos materiais a serem aplicados na execução das 

obras projetadas, tendo em vista o tipo de acabamento da obra; 

j) Orientar e executar as atividades de planejamento físico do Município; 

k) Apoiar a fiscalização do cumprimento das posturas municipais relativas a 

construções, edificações e instalações particulares; 

l) Conservar os prédios Municipais; 

m) Conservar e manter praças, calçamentos, estradas e prédios públicos em geral; 

n) Garantir o funcionamento dos serviços de manutenção, limpeza e conservação 

das ruas, praças, avenidas, parques, canais, canaletas e rios que banham o 

Município; 

o) Gerenciar os serviços de drenagem, podação, capinação, terraplanagem e 

linhas d’água, objetivando a otimização dos serviços da área; 
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p) Propiciar o funcionamento e a qualificação da iluminação pública; 

q) Coletar e dispor os resíduos sólidos e as águas pluviais; 

r) Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência; 

s) Assessorar os demais órgãos, na área de competência; 

t) Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e 

convênios e outras formas de parcerias; 

u) Executar outras tarefas correlatas determinadas pela Prefeitura. 

 

2-  Sou produtor rural e necessito da ajuda de maquinário para diversos fins, no que a 

SMOSP pode me auxiliar? 

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. 

Os serviços de tratores e implementos como grade aradora, niveladora e roçadeira, 

serão disponibilizados prioritariamente para produtores com no máximo 10 (dez) alqueires de 

terra, sendo atendido com no máximo 1 (um) alqueire para cada produtor. 

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 serão disponibilizados apenas 01 (uma) vez ao ano para cada produtor, não 

ultrapassando o período máximo de trabalho de 2 (dois) dias, de segunda a sexta-feira. 

Os serviços solicitados por particulares obedecerão uma lista de serviços prioritários: 
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01-Estradas particulares; 

02-Valas de silo; 

03-Cascalhamento de currais; 

04-Poços de peixes; 

05-Recuperação de represas; 

06-Abertura de valas para contenção de chuvas;   

07-Encabeçar Mata-Burro. 

3- O que devo fazer se algum poste de iluminação da minha rua não estiver 

funcionando? 

Entre em contato com a SMOSP, dispondo do endereço exato (rua, quadra e setor) e o 

número do poste (que pode ser verificado em sua superfície), por meio dos telefones: 

(64) 3405-4037  /  (64) 3405-4038  /  (64) 98413-0806 

4- Há um lote “vago” ao lado da minha residência causando incomodo pela sua 

insalubridade, o que posso fazer? 

Foi instaurado O Programa para Roçagem e Limpeza de Lotes, programa destinados a 

limpeza de lotes em geral, em casos obrigatórios e usuais. 

Entre em contato com a SMOSP pelos números mencionados acima e realize a 

denuncia mencionando o endereço completo. Se caso for constatado a má conduta do 

proprietário com seu lote, seja vazio ou construído, tal será intimado que seja feita a limpeza, 

roçagem, retirada de entulho ou lixo que por ventura possam estar incomodando seus 

vizinhos. Os proprietários terão 15 (quinze) dias corridos para realizar a limpeza, podendo ser 

feita pelo próprio, pela contratação de terceiros ou pela contratação da prefeitura, ficando de 

sua responsabilidade os custos da limpeza. Não realizando a limpeza em tempo hábil, a 

prefeitura irá realizar a limpeza, em que todos os custos com acréscimos de multas serão 

destinadas ao proprietário do lote. 
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Qualquer pessoa pode contratar a prefeitura para realizar a limpeza em seus lotes, 

basta completar o formulário de requerimento e emitir a DUAM da mesma. 

Mais informações no edital do Programa para Roçagem e Limpeza de Lotes, disponível 

no Departamento de Postura, no prédio da Prefeitura Municipal e na Secretaria de Obras  e 

Serviços Públicos, na Garagem Municipal 

5- Com que freqüência é realizada a coleta seletiva de resíduo? 

A Equipe de Coleta está em atividade todos os dias (segunda á sábado) nos três turnos, 

coletando os resíduos sólidos e orgânicos dos munícipes de Piracanjuba, distribuídos em 

cronograma setorial, abrangendo 100% do município. 

6- Quais maquinários e veículos a SMOSP têm a disposição na sua frota? 

Segue a relação: 

CAMINHÃO F11.000 FORD MOTOR MWM ANO 1990 PLACA KAX7528 

CAMINHÃO PIPA F11.000 FORD MOTOR MWM ANO 1990 PLACA KBZ6820 

CAMINHAO FORD CARGO 1317 ANO 2005 PLACA NFR 8847 

CAMINHÃO IVECO EUCARGO 170E22 ANO 2012 PLACA OGT 3043 

CAMINHÃO IVECO EUROCARGO 170E22 ANO 2012 PLACA OGT 3103 

CAMINHÃO VW 11.130 MOTOR MWM ANO 1975 PLACA OOF 9155 

CAMINHÃO VW 13180  CONSTELLATION   ANO 2010 PLACA NLB 1116 

CAMINHÃO VW 13180  CONSTELLATION   ANO 2010 PLACA NLB1006 

CAMINHÃO VW 13180  CONSTELLATION   ANO 2010 PLACA NLB1936 

CAMINHÃO VW 13180 CONSTELLATION ANO 2010 PLACA NLB0606   

CAMINHÃO VW 14.140 ANO 1971 PLACA AHP 4540 

CAMINHÃO VW 16.200  ANO 1998 PLACA KDO 3265 

CAMINHÃO VW 26.280 ANO 2014 PLACA ONW 2894 

CAMINHÃO VW 7110 ANO 1990 PLACA JYJ 0954 

CAMINHONETE S10 CHEVROLET - DIESEL -PLACA AUJ9246 MOTOR 2.4 

CAMINHONETE A10 CHEVROLET ANO 1983 PLACA KCT 7357 

CAMINHONETE D-20 CHEVROLET ANO 1992 PLACA GLM 5599 

CAMINHONETE F100 FORD ANO 1980 PLACA FHY 2729 

CORSA CHEVROLET PLACA AQV 5197 

GOL G4 VW ANO 2014 PLACA ONH 4951 

MONTANA LS CHEVROLET PLACA AHT 4455 1.4  
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PÁ CARREGADEIRA 12B NEW HOLLAND ANO 2009 

PÁ CARREGADEIRA 835 LIUGONG ANO 2013 

PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ANO1990 

PARATI VW 1.6 ANO 1992 PLACA KCA 4265 

PARATI VW 1.8 ANO 2006 PLACA AST 0921 

PATROL 140ZB MARCA:HUBER WANCO ANO 1985 MOTOR MB 352 

PATROL CAT 120K ANO 2013 

PATROL140S CUMINS- SERIE C MARCA:HUBER WANCO ANO1975 

PATROL205 CUMINS SERIE C MARCA:HUBER WANCO ANO 1990 

RANGER - FORD PLACA OMY 2038 

RETRO ESCAVADEIRA 416E CATERPILAR ANO 2014 

RETRO MF 275 ANO 1985 

RETROESCAVADEIRA RANDON 4X2 

RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 ANO 2000 

SAVEIRO VW 1.6 ANO 2009 PLACA NLB 8023 

TRATOR MF 297 ANO 1980 

TRATOR TL 75 4X4 NEW HOLLAND ANO 2011 

TRATOR TL 75 NEW HOLLAND ANO 2002 

PALIO FIAT PLACA AIX 3019 

GOL VW MOTOR 1.6 PLACA NFS 0997 

MOTO HONDA CG TITAN MIX KS ANO 2010 PLACA NVV 7123 

MOTO HONDA ANO 1990 PLACA KDO 1027 

  

7-  A manutenção das praças, parques e logradouros públicos é realizada com que 

freqüência e quais são os maquinários utilizados? 

A Equipe de Roçagem e Limpeza Pública está em atividade todos os dias (segunda a 

sexta das 7h-11h e das 13h-17h e aos sábados das 7h-11h), realizando podas, capinas, 

roçagens, retiradas de galhos, varredura, dentre outros nos principais pontos do município, 

abrangendo praças, parques, escolas, PSF’s, Hospital Municipal, e outros logradouros públicos. 

A limpeza acontece conforme a necessidade de cada local. 

São utilizados roçadeiras, manuais e mecanizadas, enxadas, soprador, rastelo, vassouras de 

folha e de fibra, motor-serra,  caminhões e retro escavadeiras (conforme a necessidade). 
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8- Qual a participação da SMOSP na realização de eventos culturais municipais? 

A SMOSP em conjunto com outras secretarias, auxilia nos eventos municipais que 

porventura são realizados, conforme a necessidade executando os serviços de carga e 

descarga de materiais, transporte, montagem e desmontagem de cenários e layout, bem como 

a limpeza local durante o evento. 

9- Fiz uma obra em uma residência e não sei onde colocar o entulho, como proceder? 

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos não se responsabiliza pela retirada do 

entulho. Conforme a situação deverá ser realizada a contratação de empresa destinada a 

retirada de resíduos por meio de transporte de caçambas. Tais resíduos deverão ser 

destinados ao Lixão Municipal, cabendo punição a quem destinar os resíduos em locais 

inadequados. 

10- Quais os serviços a SMOSP realiza na zona rural do município? 

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. 

Os serviços de tratores e implementos como grade aradora, niveladora e roçadeira, 

serão disponibilizados prioritariamente para produtores com no máximo 10 (dez) alqueires de 

terra, sendo atendido com no máximo 1 (um) alqueire para cada produtor. 
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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 serão disponibilizados apenas 01 (uma) vez ao ano para cada produtor, não 

ultrapassando o período máximo de trabalho de 2 (dois) dias, de segunda a sexta-feira. 

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; 

05-Recuperação de represas; 

06-Abertura de valas para contenção de chuvas;   

07-Encabeçar Mata-Burro. 

11- Como solicitar a limpeza de galerias e bocas de lobo entupidas? 

Entre em contato com a SMOSP, dispondo do endereço (rua, quadra e setor), por meio 

dos telefones ou visite-nos no endereço: Rua Moacir Teles, nº360, Setor Planalto. 

(64) 3405-4037  /  (64) 3405-4038  /  (64) 98413-0806 

 

12- Como funciona a operação tapa buracos? 

É realizada a fiscalização das vias municipais diariamente, havendo a necessidade de 

tal reparo, é enviada uma equipe para o local. Realiza-se a limpeza, enquadramento para 

posteriormente receber os produtos, tais como emulsão asfaltica e massa asfaltica, 
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compactando-a com rolo compactador liso, tornando a via novamente adequada para trafego 

dos munícipes, visitantes e turistas. 

  

 

13- Quem é o atual secretário de Obras? 

Marcos Antonio Machado assume nessa gestão a responsabilidade de administrar a 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos, conhecido como Marquim Serra Negra ele tem grande 

experiência em relação à manutenção do maquinário e na divisão e gestão de pessoas, 

trabalhando na distribuição de tarefas, avaliação de desempenho e 

prestação de orientações, buscando a formação de equipes capacitadas e alinhadas ao 

cumprimento das metas.  

 

14- Sou servidor lotado na SMOSP, como faço para requerer as férias? 

As férias devem ser solicitadas através da Ficha de Requerimento junto à chefia 

imediata. Este por sua vez que encaminhará o pedido ao RH (Departamento de Recursos 

Humanos), através de ofício. 

 

15- Como funciona a manutenção dos prédios públicos? 

A SMOSP dispõe de uma equipe de pedreiros, jardineiros e eletricistas para atender 

todos os pedidos das repartições públicas do Município. É realizado o levantamento de 

materiais a serem gastos para a realização da manutenção e em seguida dar andamento na 

reforma, ficando de responsabilidade do requerente a aquisição dos materiais. 

 




