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SEMOSP – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Qnt(s). AÇÃO 

PROGRAMADA 

META 

2006 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

1.  

 
Urbanização da Av. Plínio Casado (trecho entre o 
viaduto sobre a Rodovia Pres. Dutra e Via Light – 
Centro) 

• Execução de novo sistema de drenagem, captação do esgoto sanitário e 
nova pavimentação com redefinição e execução das calçadas do passeio 
público. 

Obra 

executada 

2.  

Execução de Obras de Urbanização de Logradouros 
nas URG’s, conforme cronograma de Obras 

• Obras de preparação de base de logradouros para recebimento de 
pavimentação asfáltica em todas as URG’s, perfazendo uma extensão de  

• 60 Km 
• Aplicação de massa asfáltica em todas as URG’s, totalizando uma 

extensão de 60 Km; 
 

Obra 

executada 

3.  

Conservação e recuperação de logradouros nas 
URG`s 

• Conservação de logradouros, estabelecendo serviços de recuperação de 
base, pavimentação asfáltica e preparação de base para novas 
pavimentações; 

• Conservação das áreas que abrangem os projetos do Shopping a Céu 
Aberto do centro da cidade de Nova Iguaçu; 

• Recapeamento asfáltico programado conforme cronograma de obras 
abrangendo uma área de 15 Km; 

 

Obra 

executada 

4.  
Produção de massa asfáltica 

• 72.000 ton. de massa asfáltica para suprir a demanda de pavimentação e 
conservação. 

Tonelada 

Produzida 

5.  Dar continuidade e complementar os serviços de 
desobstrução e dragagem de rios, valões e canais nas 
URG’s, relativos aos recursos hídricos. 

• Intervenções em rios, canais e valões ,  totalizando 35 Km. Km 

desobstruído 

6 
Executar obras de reparos em diversos logradouros 
localizados nas URG’s definidas pelo plano diretor. 

• Intervenções em logradouros em diferentes URG’s, envolvendo serviços 
de recuperação de base, assentamento de paralelepípedos, perfazendo uma 
extensão de 20 Km. 

Km 

executado 
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7 

Promover a manutenção regular das ETEs • Manter eficiente o sistema de tratamento de esgoto.  
 

Km 

executado 

8 Promover obras de saneamento, drenagem e 
pavimentação, visando melhorar as condições de 
saúde, segurança, bem-estar, para que reflitam 
positivamente na qualidade de vida da população. 
(Programa “CIDADE BAIRRO”) 

• Intervenções em logradouros nas URG’s, envolvendo serviços de 
saneamento, drenagem e pavimentação, com execução de calçadas, 
arborização, identificação de logradouro, iluminação, sinalização e  
construção de quadras poliesportivas. 

 

9 
Promover a implantação do sistema final de 
tratamento do esgoto sanitário da área central da 
cidade (Centro Comercial) 

• Construção de rede/tronco coletor de esgotamento sanitário da área central 
da Cidade (Centro Comercial). 

• Construção de Estação de recalque e tratamento de esgoto – ETE da área 
central (Centro Comercial). 

 

Sistema 

implantado 

10 Dar continuidade às obras e serviços de saneamento 
ambiental, pavimentação e drenagem.  
 

• Continuidade das obras iniciadas Obra 

executada 

11 
Dar continuidade às obras de conservação e 
manutenção dos prédios públicos 

• Oferecer melhor condição e funcionamento das atividades dos servidores 
públicos e melhor conforto a população. 

 

Obra 

executada 

12 Dar continuidade às intervenções diretas e indiretas 
nas áreas urbanas quando da ocorrência de 
problemas causados por fatores naturais como 
chuvas, deslizamentos de terra, recalques naturais e 
outros. 

Construção de muro de contenção; 
Construção e restauração de Obras de Arte; 
Urbanização emergencial de áreas atingidas; 
Construção de pontes. 
 

Obra 

executada 

13 Dar continuidade às ações de eliminação de valas 
negras proporcionando uma melhor condição de 
saúde da população. 

Construção e implantação de rede de esgoto em diversos logradouros. 
 

Km 

implantado 

14 Conservação e execução de obras de urbanização de 
logradouros nas URG`S, conforme cronograma de 
obras. 

Fazer a manutenção dos logradouros públicos; 
Ampliação da rede de esgoto nas URGs 

Km executado 
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15 Implantação do programa de Meso e 

Macrodrenagem, visando solucionar os graves 
problemas de enchentes existentes em diversos 
pontos do Município. 

• Construção de Galeria Celular em concreto armado para condução de 
águas pluviais em canais e valões.  

 
 

Obra 

executada 

16 Implantação do sistema de atendimento DISQUE-
LUZ. 

Manter o Sistema funcionando plenamente de acordo com as necessidades da 
população. 
•  

Número de 

atendimentos 

17 Expansão do Sistema de IP da Cidade de Nova 
Iguaçu, através de convênio com a Light e 
Eletrobrás – Programa Reluz. 

Implantar 5.000 pontos nos logradouros da Cidade de acordo com suas áreas 
de expansão e as necessidades da população. 
 

Pontos 

implantados 

18 Iluminação de destaque do patrimônio da cidade. Realçar e valorizar os espaços públicos. Pontos 

implantados 

19 Manutenção regular, preventiva e corretiva do 
Sistema de IP da cidade de Nova Iguaçu. 

Atingir o índice de apagamento do Sistema em no máximo 5% do Sistema 
completo de 50.000 pontos. 
 

Pontos 

implantados 
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