A PRODESAN é uma sociedade de economia mista municipal,
criada em 1965 para descentralizar administrativamente a
execução de estudos, obras e serviços, com o objetivo de
gerar condições para o progresso de Santos.
Vem, desde então, dedicando-se ao desenvolvimento da
cidade, atuando ora como operadora dos serviços públicos, ora
como projetista e executora de obras.
No ano de 2018 iniciou um trabalho intenso
para renovar seus processos
com o objetivo de melhorar sua eficiência e eficácia.

Produtos e Serviços
para empresas e órgãos públicos.
Áreas de Atuação
•

Apoio à Limpeza Pública

•

Arquitetura e Urbanismo

•

Engenharia

•

Operacional

•

Tecnologia da Informação

Missão

A PRODESAN tem por missão atuar como parceira da
Administração na implementação do programa de
governo municipal, objetivando a melhoria da qualidade
de vida dos cidadãos
Valores

Prestação de serviços de qualidade
●
Respeito aos seus colaboradores
●
Desenvolvimento de atividades de
modo ambientalmente seguro
●
Ética e transparência
●

Apoio à Limpeza Pública

●

●

●

●

Programação e execução da Coleta Seletiva
Fiscalização de Limpeza Urbana e da disposição final
dos resíduos sólidos urbanos
Limpeza do sistema de drenagem
Assessoramento à Administração Municipal na
implementação das políticas e técnicas de limpeza
urbana

Arquitetura e Urbanismo
●

●

●
●

●
●

●
●

●

Prestar assessoria e participar das discussões de planejamento urbano municipal e
metropolitano
Desenvolver projetos de reurbanização, renovação urbana e projetos especiais de
melhoria ambiental
Desenvolver projetos de edificação para os diversos órgãos da Adm Municipal
Elaborar e desenvolver projetos de reforma, adequações e ampliações de edifícios
municipais existentes
Elaborar Especificações Técnicas dos projetos de arquitetura desenvolvidos
Elaborar estudos e propostas destinadas ao desenvolvimento urbano da área
continental do Município a pedido da Adm Municipal
Criar e elaborar projetos de desenho industrial, mobiliário e equipamento urbano
Projetos para realização de eventos do calendário turístico, esportivo e cultural da
cidade
Acompanhar e fiscalizar a execução das obras e serviços correspondentes aos
projetos desenvolvidos pela Unidade

Engenharia
●

Projeto Executivo de instalações prediais: gás, elétricas, hidráulicas

●

Projeto de Prevenção de Combate a Incêndio para obter AVCB

●

Elaboração de elementos técnicos de engenharia: planilhas,
composição de preços, especificações técnicas, cronograma físico
e financeiro

●

Levantamentos topográficos de áreas e terrenos

●

Projeto executivo estrutural para edificações em concreto armado

Operacional

●

Limpeza de edificações

●

Limpeza de espaços públicos e de eventos

●

●

Limpeza técnica hospitalar por processo de desinfecção
ou descontaminação em conformidade com as normas
ANVISA
Instalação e operação de sanitários públicos móveis em
feiras livres e eventos municipais

Tecnologia da Informação
●

Consultoria em Tecnologia da Informação

●

Projeto e implantação de sistema de vigilância por câmeras - CFTV

●

Email corporativo com antivírus, antispam e interface de colaboração

●

Soluções para acesso à Internet com segurança e monitoramento

●

Projeto e implementação de redes corporativas

●

Infraestrutura de servidores

●

Desenvolvimento de aplicações, inclusive para dispositivos móveis

●

Aplicativos para Trâmite Eletrônico de Documentos, Controle de Acesso de
Visitantes, Controle de Veículos e Combustíveis

●

Design e desenvolvimento de sites e portais

●

Impressão a laser p&b
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