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CONSTRUIR, IMPLANTAR E AMPLIAR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

DESDOBRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO

ÓRGÃO:
CÓDIGO
13001-154520092.072

13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
OBJETIVOS
COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANISMO
Desenvolver, implantar, manter, operar ações que possam melhorar a qualidade de vida da população
nos seus dispositivos de segurança, como nos serviços públicos (transporte viários,
iluminação e equipamentos públicos); nos índices urbanísticos (código de postura, de obras e da lei de
parcelamento urbano); nos serviços prestados de atendimento ao contribuinte e na acessibilidade aos
portadores de necessidades especiais.

13001-154520091.010

CONSTRUIR, IMPLANTAR EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Desenvolver, implantar, construir equipamerntos que possam melhorar a qualidade de vida da população

13001-157520092.073

COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Coordenar, desenvolver e manter as ações relacionadas com as atribuições da COSIP.

13001-157520091.011

CONSTRUIR, IMPLANTAR E AMPLIAR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Implantar e ampliar a rede de eletrificação no Município conforme as atribuições da COSIP.

PROGRAMA DE TRABALHO

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS POR PROJETO/ATIVIDADE
ÓRGÃO:
CÓDIGO
13001-154520092.072

13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PLANO PLURIANUAL 2010-2013
COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANISMO
13.001 (Manter as atividades administrativas e operacionais da Secretaria)
13.002 (Viabilizar a participação do município em eventos, cursos, conferências e congressos)
13.003 (Contratar serviços de consultoria para revisão e atualização do estatuto das cidades e o plano diretor do município)
13.004 (Manter e ampliar o quadro de estagiários)
13.006 (Pagar indenização em processos de natureza indenizatória)
13.008 (Adquirir aparelhos de medição, equipamentos de comunicação, de proteção, gráficos para desenvolvimento das atividades técnicas)
13.010 (Manter a atividade de atendimento no balcão da divisão de expediente e cadastro)
13.011 (Manter e ampliar a folha de pagamento)
13.013 (Adquirir equipamentos de informática, aparelhos e utensílios de escritório e mobiliário)
13.014 (Construir, ampliar e manter os cemitérios públicos e serviços funerários)
13.015 (Manter a atividade de elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para obras e equipamentos públicos)
13.016 (Criar e manter acervo bibliográfico técnico)
13.017 (Promover o desenvolvimento e capacitação profissional dos servidores, mediante a participação em cursos, palestras, seminários e afins)
13.018 (Contratar serviços de elaboração e impressão de material gráfico para campanha de conscientização ambiental, urbana e cidadania)

13001-154520091.010

CONSTRUIR, IMPLANTAR EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
13.007 (Desenvolver e contratar a execução de obras e instalações)
13.008 (Adquirir aparelhos de medição, equipamentos de comunicação, de proteção, gráficos para desenvolvimento das atividades técnicas)
13.009 (Adquirir imóveis à realização de obras ou para sua pronta utilização)
13.013 (Adquirir equipamentos de informática, aparelhos e utensílios de escritório e mobiliário)
13.014 (Construir, ampliar e manter os cemitérios públicos e serviços funerários)
13.019 (Construir capela mortuária, na rua Mário Cantalício Flores - bairro do Afonso Pena)
13.020 (Construir capela mortuária, na planta São Marcos)
13.021 (Construir capela mortuária na Colônia Rio Grande)
13.022 (Construir capela mortuária no Jardim Aparecida, próximo a unidade de saúde no Guatupê)

PROGRAMA DE TRABALHO

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS POR PROJETO/ATIVIDADE
ÓRGÃO:
CÓDIGO
13001-157520092.073

13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013
COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
13.005 (Manter o pagamento de fatura provenientes de iluminação pública)
13.012 (Manter a atividade de manutenção e ampliação da rede de iluminação pública)
13.013 (Adquirir equipamentos de informática, aparelhos e utensílios de escritório e mobiliário)

13001-157520091.011

CONSTRUIR, IMPLANTAR E AMPLIAR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
13.012 (Manter a atividade de manutenção e ampliação da rede de iluminação pública)
13.013 (Adquirir equipamentos de informática, aparelhos e utensílios de escritório e mobiliário)

RECURSOS

2010

2011

2012

2013

TOTAL

ORÇAMENTÁRIOS
ORDINÁRIO

5.511.500,00

5.703.600,00

5.988.783,00

6.288.218,75

23.492.101,75

VINCULADO

8.730.000,00

9.166.500,00

9.624.825,00

10.106.066,25

37.627.391,25

TOTAL

14.241.500,00

14.870.100,00

15.613.608,00

16.394.285,00

61.119.493,00

