
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Identificação de Indicadores

Programa:

Objetivo Indicador Tipo de Indicador Meta 2022 2023 2024 2025
Consolidar e desenvolver conhecimentos do 
servidor público na sua área de obras e 
planejamento

Número de apresentações em 
congressos, seminários e 
eventos - Meta Anual

Esforço Unidade 1 1 1 1

Aperfeiçoar os mecanismos de gestão de 
pessoas, relações de trabalho e clima 
organizacional

Índice de satisfação do servidor 
público - %

Resultado % 50% 60% 70% 80%

Otimizar os trabalhos de limpeza de vias, praças, 
parques e canteiros

Índice de vias, praças, parques e 
canteiros atendidos pelos 
serviços de varrição, roçada, 
capinação, jardinagem e 
ornamentação

Resultado % 50% 60% 70% 80%

Reurbanização de vias públicas Número de vias atendidas pelas 
melhorias de infraestrutura, 
principalmente relacionadas a 
execução de drenagem, 
pavimentação de pista e 
execução de passeios com 
acessibilidade.

Esforço Obra 1 2 3 4

Objetivo do Programa:
OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Controlar, fiscalizar e executar as obras municipais; Construir e conservar as estradas municipais; Realizar estudos, projetos e pesquisas para obras 
municipais; Auxiliar os órgãos à obras e posturas; Controlar a frota de veículos da Secretaria e sua manutenção; Administrar o cemitério municipal; Dar 
suporte técnico e operacional as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Trânsito; Supervisionar a implementação, revisão e adequação do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Territorial; Implementar legislação e exercer a fiscalização sobre o parcelamento e uso do solo e habitação; Fiscalizar o 
cumprimento das normas referentes a obras particulares e posturas; Realizar estudos e pesquisas referentes ao planejamento urbano e rural; Elaborar e 
manter atualizado o sistema estatístico; Desenvolver estudos e projetos relacionados ao sistema viário e de transporte coletivo e individual, exercendo sua 
gestão e controle; firmar convênios e contratos, mediante delegação do Prefeito Municipal, referente a recursos que serão administrados pelos Fundos 
geridos pela Secretaria; Coordenar e executar as atividades relativas à manutenção da iluminação pública; Dar suporte técnico e operacional as atividades 
desenvolvidas pelo Conselho Municipal da Cidade, Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Trânsito, e Conselho Municipal de Saneamento 
Básico.
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Ampliar e fomentar o Programa Adote uma Praça Número de praças, parques e 
canteiros adotados por entes 
privados, viabilizando 
investimentos e permitindo a 
melhoria contínua na 
ornamentação destes locais 
públicos.

Esforço Unidade 5 5 5 5

Executar o Programa de Pavimentação 
Colaborativa Número de atendimento a vias 

que demandem de 
pavimentação através deste 
programa, garantindo a 
participação da população na 
execução da obra, sendo o 
Município responsável, conforme 
lei que institui o programa, pela 
drenagem, prepraração da pista 
e pavimentação e os 
proprietários lindeiros pela 
execução das calçadas.

Esforço Obra 1 1 1 1



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES

Identificação de Indicadores

Programa:

Objetivo Indicador Tipo de Indicador Meta 2022 2023 2024 2025

Objetivo do Programa:
OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Controlar, fiscalizar e executar as obras municipais; Construir e conservar as estradas municipais; Realizar estudos, projetos e pesquisas para obras 
municipais; Auxiliar os órgãos à obras e posturas; Controlar a frota de veículos da Secretaria e sua manutenção; Administrar o cemitério municipal; Dar 
suporte técnico e operacional as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Trânsito; Supervisionar a implementação, revisão e adequação do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Territorial; Implementar legislação e exercer a fiscalização sobre o parcelamento e uso do solo e habitação; Fiscalizar o 
cumprimento das normas referentes a obras particulares e posturas; Realizar estudos e pesquisas referentes ao planejamento urbano e rural; Elaborar e 
manter atualizado o sistema estatístico; Desenvolver estudos e projetos relacionados ao sistema viário e de transporte coletivo e individual, exercendo sua 
gestão e controle; firmar convênios e contratos, mediante delegação do Prefeito Municipal, referente a recursos que serão administrados pelos Fundos 
geridos pela Secretaria; Coordenar e executar as atividades relativas à manutenção da iluminação pública; Dar suporte técnico e operacional as atividades 
desenvolvidas pelo Conselho Municipal da Cidade, Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Trânsito, e Conselho Municipal de Saneamento 
Básico.

Instalar abrigos de ônibus Número de abrigos instalados a 
partir das demandas 
apresentadas pelo transporte 
coletivo escolar, viabilizando o 
roteiro de paradas e o conforto 
dos usuários

Esforço Unidade 8 8 8 8

Realizar a instalação de iluminação LED na 
iluminação pública das vias municipais Índice de substituição de 

luminárias a partir do 
quantitativo existente no parque 
municipal de iluminação pública

Resultado % 20% 40% 70% 100%


