
 

Programa: 0101 – JAGUARÃO 

CIDADE HEROICA 

Valor Total do Programa: R$ 40.273.861,75  

 

Objetivo: Criar um mote de desenvolvimento para o município resgatando seu passado, 

projetando o futuro e aproveitando as potências históricos para desenvolver o município. 

Fomentar ações nos bairros criando ações de descentralizada. Articular um conjunto de 

ações junto aos órgãos competentes para potencializar o desenvolvimento cultural e 

turístico do município.   

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretária Municipal 

de Desenvolvimento Econômico, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, 

Secretária Municipal de Educação e Desporto, Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-

Prefeito, Secretária Municipal de Serviços Urbanos, Secretária Municipal de 

Planejamento e Urbanismo   

Metas 2018 – 2021 

 Capacitar servidores da secretaria para elaboração de projetos para captação de 

recursos junto ao Governo Federal e Estadual. 

 Descentralizar ações de cultura nos bairros, como; sessões de cinema, mateadas, 

feira do livro, projeto de formação, semana da consciência negra. 

 Qualificar os eventos culturais do município; 

 Preservar o Patrimônio Histórico do Município; 

 Captar recursos para políticas de preservação do Patrimônio; 

 Criar o programa “Cidade Digital”; 

 Desenvolver o programa prêmio “Literário Gaúcho”; 

 Promover o programa “Jaguarão Cidade Cenográfica”; 



 Incentivar o turismo rural; 

 Criar o prêmio “Emancipação”; 

 Reestruturar e qualificar a feira da economia solidaria;    

Iniciativas  

Ação: Cidade heroica em festa Cultura 

Descrição: Resgatar, criar e valorizar as festas como o Carnaval, Semana Farroupilha, 

Megafest, Moto Fest, e outros eventos ao longo de todo ano, criando um rico e variado 

“Calendário de Eventos”. 

Metas: Todo o ano 

 

Ação: Prêmio literário gaúcho Educação 

Descrição: Criar o prêmio Literário Gaúcho estimulando a produção literária 

regionalista. 

Metas: Anual 

 

Ação: Jaguarão cidade cenográfica 

Descrição: Buscar aproximação e parcerias com o núcleo de criação de televisão, 

apresentando Jaguarão como um cenário possível para rodar filmes, seriados e novelas, 

considerando a quantidade de casarios coloniais em excelente condição de conservação. 

Metas: Continua 

 

Ação: Hotel Butique Cultura 

Descrição: Conceito inovador de hotelaria residencial muito requisitado por turistas que 

viajam pelo mundo, sobretudo por países europeus. O mote da ação consiste na 

preparação dos casarios e/ou readequação das pousadas já existente para recepcionar 

turistas aprimorando os sistemas de hotelarias.  

Metas: Continua 

 

Ação: Sabores da história Econômico 

Descrição: Estimular e qualificar a gestão do comercio de alimentos através de parcerias, 

para dar nomes aos pratos criando cardápios alusivos aos personagens da história gaúcha 



e os personagens históricos da cidade. Proporcionando ao turista uma breve imersão a 

história do Estado e local. 

 Metas: Continua 

 

Ação: Restaurante fazenda Cultura e Agricultura 

Descrição: Incentivar a prática do turismo rural, permitindo um contato direto com a 

natureza, criando uma rota gastronômica, valorizando   pratos típicos, hospedagem rural 

e práticas e usos e costumes locais, visando desenvolver as propriedades rurais. 

Metas: Continua 

 

Ação: Desfile temático Educação 7 de setembro e 20 de setembro contemplado na semana 

farroupilha 

Descrição: Apoiar, realizar e reorganizar os desfiles temáticos tais como: 20 de setembro, 

07 de setembro, 27 de Janeiro, tornando-os referencias turística e cultural, destacando-se 

das demais cidades por conta da cenografia. 

 Metas: Continua 

 

Ação: Integração da cidade através de atividades culturais nos bairros 

Descrição: Realizar eventos que permitam a troca de experiências vivenciadas durante 

as atividades em cada bairro, proporcionando assim uma compreensão maior do acesso 

da comunidade jaguarense a todos os espaços do município.  

Metas: Em todos os bairros- continuada 

 

Ação: Atividades culturais dos centros para os bairros Cultura 

Descrição: Levar ações desenvolvidas na área central para os bairros. Sessões de cinema, 

mateadas, feira do livro, projeto de formação, semana da consciência negra.  

Metas: Em 04 bairros- continuada 

 

Ação: Corredor Cultural Cultura 

Descrição: Desenvolver parcerias entre as cidades gêmeas- Jaguarão/ RS- Rio Branco/ 

UY para criar o corredor turístico cultural estimulando e apoiando ações desenvolvidas 

em ambos os países.  

Metas: Continua 

 



Ação: Virada Binacional  

Descrição: Desenvolver atividade de virada de ano em conjunto com a cidade gêmea, ou 

seja, Jaguarão-RS, Rio Branco – UY, as atividades serão desenvolvidas durante as 24 

horas do dia 31-12.  

Metas: Continua 

 

Ação: Teatro Esperança Cultura e Gabinete Vice prefeito  

Gabinete vice prefeito colocar organização do calendário de eventos oficiais  

Descrição: Realizar parcerias para criação da escola de arte cênicas, criando um 

calendário de apresentações.  

Desenvolver parcerias para realizar festival nacional e internacional de música e dança 

que proporcione a valorização do artista local e regional. 

Desenvolver parcerias com as escolas municipais, estaduais, federais e entidades sociais 

do município para criar a ações de conscientização de preservação dos prédios históricos.  

Metas: continua. 

 

Ação: Casa de Cultura  

Descrição: Construir com as universidades que ofertam o curso de engenharia e/ou 

arquitetura e turismo o projeto “Visita Guiada”, onde os turistas podem visitar e conhecer 

os prédios históricos valorizando a arquitetura colonial do município. 

Criar um espaço físico que reúna, diversos artefatos históricos não só da cidade de 

Jaguarão, mas do estado e do país vizinho Uruguai, que servir de arquétipos para a 

população local, e de ponto de referência para os turistas.  

Criar o projeto Medalha de Bravura: Projeto permanente de reconhecimento e valorização 

das pessoas que se destacam no cumprimento de suas metas. Inclui os servidores públicos 

e demais pessoas da comunidade, comercio e entidades social. 

Metas: Continua 

 

Ação: Emancipação 

Cultura curso na área de turismo 

Desenvolvimento social seleção dos participantes 

Econômico encaminhamento para emprego 

Descrição: Criar projetos e programas na área turística cultural e econômica para as 

famílias usuárias do sistema público de assistência social para que alcance sua 



emancipação da condição de dependente do sistema. Para que esta promoção ocorra, 

serão criadas parcerias público privada para que estas pessoas consigam progredir na vida. 

Metas: Continua 

 

Ação: Mérito Público Gabinete do Vice prefeito e Gabinete do Prefeito Evento oficial 

Descrição: Construir em parceria com a Azonasul, Federação dos Municípios do Estado 

e Confederação Nacional de Municípios um programa de reconhecimento das melhores 

práticas de gestão no serviço público brasileiro. Com a finalidade de atrair exemplos de 

boas práticas na gestão pública, gestores públicos e turistas para o município. 

Metas: Continua 

 

Ação: Praça das Bandeiras Cultura 

Descrição: Requalificar a praça das Bandeiras criando um apelo simbólico para o 

Mercosul, onde as bandeiras dos municípios fronteiriços possam marcar presença. O 

espaço também pode conter a bandeira da cidade uruguaia Rio Branco, por sua parceria 

e co-irmandade. A praça das bandeiras também pode somar força com espaço 

arquitetônico diferenciado, iluminação especial e espaço para as bandeiras dos países do 

Merco Sul. Qualificando o espaço público para as práticas sociais e criando mais um 

ponto turístico. 

Metas: em construção 

 

Ação: Programa de restauro Cultura 

Descrição: Incentivar o restauro dos casarios e prédios existentes num dos mais 

importantes conjuntos arquitetônicos preservados e tombados do país. Criar programas 

de iluminação para as ruas e casarios, tornando o cenário agradável para os moradores e 

imperdível para os turistas. 

Metas: em construção 

 

Ação: Sinalização a caráter Cultura na questão de indicação dos locais e busca das 

parcerias e Educação responsável pela organização do concurso 

Descrição: Criar o concurso “Sinalização a Caráter” nas escolas municipais, estaduais e 

federais para criação de placas de sinalização turísticas com design contextualizado ao 

patrimônio arquitetônico do município, para identificar praças e prédios. Serão criadas 



parcerias com a iniciativa privada para criação e colocação das placas mediante a 

possibilidade de inserção de sua logomarca em espaço padronizado e pré-determinado. 

Metas: em construção 

 

Ação: Orla Temática Cultura na questão de obras e Econômico na questão da seleção da 

cedência para exploração comercial 

Descrição: Requalificar e reestruturar a orla do rio Jaguarão, criando espaços para 

prática de esportes náuticos e esportivos de modo geral, construir quiosques para 

exploração comercial, requalificação do calçadão, iluminação adequada, construção de 

um palco de shows.  

Implantação e/ou modernização de infraestrutura para esporte recreativo e lazer – Etapa 

do Parque Linear ao lado do Rio Jaguarão. 

   

Metas: em construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa: 0202 – GESTÃO INTEGRADA E 

PLANEJAMENTO URBANO 

.                                                        Valor Total do Programa: R$ 43.790.821,86  

 

Objetivo: Modernizar a gestão pública e de sistemas. Fomentar a melhoria da 

performance funcional e profissional dos servidores. Melhorar a qualidade de serviços 

prestados a comunidade e melhorar os serviços entre as secretarias. Propiciar aos 

servidores melhora na qualidade de vida, trazendo novo alento aos sistemas engessados 

e burocráticos que truncam possibilidades e expansão das competências individuais. 

Fomentar a revisão de hábitos e promoção de novas práticas ao cotidiano.  

Órgãos Responsáveis: Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de 

Administração, Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, Gabinetes do 

Prefeito- Procuradoria Municipal, Gabinete do Vice- Prefeito, Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Habitação, Secretaria Municipal de Educação Desporto, 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.  

 

Metas 2018 – 2021 

 Modernizar os sistemas de comunicação entre as secretarias; 

 Modernizar e interligar os sistemas de softwares de todas as secretarias; 



 Instituir o Conselho de Gestão Administrativa, Financeiro e Orçamentário;  

 Qualificar os sistemas de atendimento; 

 Qualificar o plano diretor; 

 Regularização Fundiária; 

 Planejamento Urbano; 

 Promover o Restauro dos imóveis públicos e espaços com destinação de uso de 

interesse Social; 

 Promover a reestruturação física, administrativa e de recursos humanos do 

Gabinete do prefeito; 

 Realizar as ações de comunicação social, que compreendem jornalismo, relações 

públicas, propaganda e publicidade, estabelecendo o relacionamento com o 

público interno e externo; 

 Criar o programa Líder; 

 Aprimorar a gestão de processos judiciais e administrativos, mediante a aquisição 

de um software de gestão adequado; 

 

Iniciativas 

Ação: Programa Líder Gabinete do prefeito 

Descrição: Criar ações para desenvolver programas de interesse da gestão para 

qualificação dos serviços prestados a comunidade e a comunidade escolar. 

Estimular e mobilizar a governança para o desenvolvimento regional integrado. 

Realizar ações de mobilidade para potencializar o líder na região. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Fala Aí Gabinete do prefeito 

Descrição: Facilitar a comunicação da comunidade com o Prefeito e demais Secretarias. 

Metas: Em construção 

 

Ação: Defesa Civil  Gabinete vice 

Descrição: Criar ações na área da defesa civil para um atendimento de qualidade e 

eficiente para os cidadãos.  



Metas: Em construção 

 

 

 

Ação: Criar centro esportivo Planejamento 

Descrição: Qualificação e Implantação de áreas Esportivas de Lazer.  

Metas: Em construção. 

 

Ação: Manutenção do cadastro imobiliário municipal Fazenda 

Descrição: Geo Processamento e Recadastramento Imobiliário 

Metas: Em construção e continua. 

 

Ação: Qualificação de vias Urbanas Serviços Urbanos 

Descrição: Pavimentar vias urbanas com blocos de concreto e asfalto. 

Metas: Em andamento, construção e continua. 

 

Ação: Qualificação Urbana 

Descrição: Elaboração de projetos técnicos buscando a captação de recursos. 

Metas: Em andamento, construção e continua. 

 

Ação: Pórtico Planejamento 

Descrição: Reforma e Qualificação do Pórtico. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Restauro Cultura 

Descrição: Recuperar 5 imóveis públicos e espaços com destinação de interesse social 

através da efetivação das Ações prioritárias propostas pelo município ao PAC2 (programa 

de aceleração do crescimento) e captação de recursos do governo federal. 

Metas: Em construção. 

 



Ação: Restauro Cultura 

Descrição: Restaurar prédio da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo 

Acompanhar 2ª fase e projeto complementar para instalação museográfica do Centro de 

Interpretação do Pampa. 

Contratar projeto executivo e restauro do Antigo Fórum-Atual Casa de Cultura de 

Jaguarão 

Contratar e executar projeto de requalificação da Orla do Rio Jaguarão 

Contratar projeto de execução e restauro do prédio da antiga inspetoria veterinária 

Contratar projeto executivo e restauro do prédio da prefeitura de Jaguarão 

Contratar projeto executivo e restauro do Cine Regente 

Contratar projeto executivo e restauro do Clube Jaguarense 

Contratar projeto executivo e restauro do Clube 24 de agosto 

Contratar projeto executivo e restauro do prédio do Presídio Estadual de Jaguarão 

Contratar de projeto e implantar sinalização turística para o centro histórico de Jaguarão 

Requalificar a praça Dr. Alcides Marques e Largo das Bandeiras  

Articular linhas de financiamento para a recuperação de imóveis privados 

Promover o patrimônio cultural através de capacitação de agentes, técnicos e gestores. 

Metas: Em andamento. 

 

Ação:  

Descrição: Recuperar 5 imóveis públicos e espaços com destinação de interesse social 

através da efetivação das Ações prioritárias propostas pelo município ao PAC2 (programa 

de aceleração do crescimento) e captação de recursos do governo federal. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Restauro 

Descrição: Restaurar prédio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo 

Metas: Em andamento. 

 

Ação: Tributação conectada Fazenda 

Descrição: Criar pontos de atendimentos on-line para qualificar o serviço de atendimento 

ao cidadão.  



Metas: decentralizar 50% do atendimento 

 

Ação: Ampliar a fiscalização tributária Fazenda 

Descrição: Criar equipes de fiscalização tributária. 

Metas: 70% 

 

Ação: Sistema Integrado Planejamento TI 

Descrição: Modernizar e adquirir softwares para integrar os sistemas entre as secretarias, 

para qualificar e agilizar a troca de informação entre os setores, desburocratizando os 

sistemas para melhoria dos serviços prestados aos munícipes. 

Metas: 100% 

 

Ação: Modernizar os sistemas de pagamento de tributos Fazenda Planejamento TI 

Descrição: Criar formas de pagamentos on-line através do site da prefeitura municipal e 

criar parcerias com entidades financeiras para criação de pontos de autoatendimento on-

line, para pagamentos de tributos através de cartões. 

Metas: continua. 

Ação: Gestão Orçamentaria e financeira Planejamento 

Descrição: Contratar consultoria orçamentária e financeira para diagnosticar e apontar 

soluções para elaborar e qualificar as peças orçamentarias anuais (LDO E LOA). 

Metas: continua. 

 

Ação: Sistema de informação transparente  Planejamento TI 

Descrição: Modernizar e informatizar o sistema de informação ao cidadão, diminuindo 

o consumo de papel e melhorando e agilizando o acesso a informação.  

Metas: continua 

 

Ação: Modernização do setor de Tecnologia da Informação Planejamento TI 

Descrição: Aquisição de novos servidores para segurança do banco de dados, 

digitalização dos documentos oficiais primando pela transparência e conservação dos 

dados. Reestruturação da infraestrutura de rede da Prefeitura. 

Metas: continua. 

 

Ação: Servidor nota 10 Administração 



Descrição: Desenvolver mecanismos para avaliação e estimulo a boa prática dos serviços 

prestados pelos servidores públicos, que possam primar pelo verdadeiro propósito da 

existência do serviço público, que é servir ao público; através de um programa de 

estímulos peculiar e/ou de prêmio simbólico. 

Metas: continua 

 

Ação: Servidor qualificado Administração 

Descrição: Criar a escola de Governo e Gestão Pública de Jaguarão, através de parcerias 

público privada, para qualificar os servidores no que tange as funções desenvolvidas pelo 

setor. 

Metas: continua 

 

 

 

 

 

Programa: 0303 - QUALIFICAR 

Valor Total do Programa: R$ 13.787.728,56  

 

Objetivo: Readequar o quadro de servidores da Prefeitura de Jaguarão. 

Órgão Responsável: Secretaria de Administração, Secretária de Planejamento e 

Urbanismo, Secretaria de Fazenda e Gabinete do Prefeito – Procuradoria Municipal. 

 

Metas 2018 – 2021 



 Realização de concurso público; 

 Instituir uma política de revisão salarial para todos os servidores.  

 

Iniciativas 

Ação: Qualificar Administração Administração 

Descrição: Realização de Concurso Público e instituir uma política de revisão salarial 

para todos os servidores, respeitando a isonomia e a viabilidade financeira e orçamentaria.   

Metas: Em construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa:  0404 - JAGUARÃO MAIS 

INCLUSIVA 

Valor Total do Programa: R$ 69.903.472,56  

 

Objetivo: Desenvolver e apoiar ações voltadas proteção social básica e especial de 

famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco sociais. 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, 

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Gabinete do Prefeito- Procuradoria do Município, Gabinete do Vice-Prefeito.   



 

Metas 2018 – 2021 

 Construção de novas moradias; 

 Adequação e ou recuperação de espaço de moradias as famílias; 

 Construção de abrigo temporário para mulheres em situação de violência; 

 Adequar à legislação municipal de acordo com o SUAS; 

 Revisão da legislação municipal que regulariza os conselhos municipais de 

desenvolvimento social; 

 Ampliação e manutenção dos programas sociais.  

 Potencializar a rede de serviços voltada ao atendimento de crianças e adolescentes 

no município. 

 Ampliar, reestruturar e criar programas de proteção a família, a maternidade, a 

infância e a velhice; 

 Criar o programa hospede para atender familiares e/ou cuidadores de pessoas em 

tratamento de saúde na cidade de Pelotas ou região; 

 Desenvolver programa para habilitar ou reabilitar pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração a vida comunitária; 

 Garantir espaços de participação e deliberação acerca da Política Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente;  

 Acompanhar os indicadores da realidade da criança e do adolescente no município 

a fim de deliberar sobre prioridades junto às ·áreas de políticas públicas que 

compõem a rede de atendimento; 

 Organizar e implantar o programa Criança Feliz; 

 Criar o Centro de Referência e Atendimento à Mulher- CRAM. 

 

 Iniciativas 

Ação: Construção de Moradias Social 

Descrição: Promover o acesso à moradia às famílias em vulnerabilidade social, 

promovendo a igualdade e as oportunidades entre as classes.  

Metas: Atender 250 famílias. 



Total (R$): 25.000,000,00 

 

Ação: Melhorias das Condições Habitacionais Social 

Descrição: Propiciar à adequação e ou recuperação de espaço de moradias as famílias em 

vulnerabilidade social proprietárias do imóvel.  

Metas: Atender 500 famílias  

 

Ação: Centro de Referência e atendimento à Mulher- CRAM Social 

Construção da Casa de Acolhimento Provisório a Mulher vítima de violência doméstica. 

Descrição: Construção de centro de atendimento à mulher e filhos vítimas de violência, 

que deverá ser integrado aos demais órgão que prestam atendimento à mulher vítima de 

violência, o centro contará com serviços de abrigamento temporário de curta duração (até 15 

dias), para mulheres em situação de violência, acompanhadas ou não de seus filhos. O 

abrigamento provisório deve garantir a integridade física e emocional das mulheres, bem como 

realizar diagnóstico da situação da mulher para encaminhamentos necessários.  Com equipe de 

referência especifica para o trabalho na casa. 

Metas: Atender 100 mulheres 

 

Ação: Adequação do Atendimento a Criança e ao Adolescente em situação de 

Acolhimento Institucional Social 

Descrição: Estruturar o atendimento a criança e ao adolescente através de dois grupos, 

conforme a faixa etária. O primeiro grupo será de crianças de 0 a 12 anos incompletos e 

o segundo grupo de adolescentes de 12 a 18 anos incompletos. 

Metas: Atender 100 crianças e/ou jovem. 

 

Ação: Fortalecer a Proteção Social Básica Social 

Descrição: Fortalecer os CRAS do município, mantendo a estrutura física, material e de recursos 

humanos, adequando ao atendimento da demanda. 

Metas: Atender 200 pessoas. 

 

Ação: Fortalecer a Proteção Social Básica Social 

Descrição: Fortalecer os CREAS do município, mantendo a estrutura física, material e de 

recursos humanos, adequando ao atendimento da demanda. 

Metas: Atender 200 pessoas.  



 

Ação: Ampliação da equipe técnica para atendimento da Política de Assistência Social, através 

de concurso público. Social 

Descrição: Ampliar o quadro de trabalhadores da Política de Assistência Social (assistentes 

sociais, psicólogos e agentes sociais), buscando melhorar o atendimento das demandas 

apresentadas pela comunidade. 

Metas: em construção  

 

Ação: Capacitação continuada para os técnicos das Equipes de referência Social 

Descrição: Promover a formação e capacitação continuada, inclusive motivacional, aos 

trabalhadores da Assistência Social, no âmbito público, para atender os objetivos do SUAS em 

seus diferentes níveis de complexidade. 

Metas: Em Construção 

 

 

 

 

Programa: 0505 – REVITALIZAR 

Valor Total do Programa: R$ 9.586.050,56  

 

Objetivo: Melhorar a infraestrutura urbana, através de estudo técnico, para realizar a 

manutenção permanente do município.   

Órgão Responsável: Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de 

Planejamento e Urbanismo, Secretaria Municipal de Turismo e Serviços Urbanos, 

Secretaria Municipal de Saúde, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Desenvolvimento 

Rural e Meio Ambiente. 

 



Metas 2018 – 2021 

 Fabricação de bueiros em concreto; 

 Compra de maquinário e equipamentos; 

 Manutenção, ampliação e reestruturação da iluminação pública; 

 Implantar sistemas de videomonitoramento; 

 Manutenção das vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas; 

 Reestruturação da rede Esgoto; 

 Manutenção dos espaços públicos (praças e áreas de lazer); 

 Prefeitura no bairro. 

 

Iniciativas  

Ação:  Monitorar Praças e Espaços Urbanos Serviços Urbanos 

Descrição: Criar o sistema de videio monitoramento dos espaços públicos através de 

parcerias com o setor privado, governo do estado e governo federal. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Reestruturas e construir sanitários públicos nas praças e áreas de lazer. Serviços 

Urbanos 

Descrição: Construir e reformar sanitários nas praças e áreas de lazer, através de parcerias 

público privada, para qualificar os espaços públicos utilizados pela comunidade. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Lixeiras públicas Serviços Urbanos 

Descrição: Criar o concurso “Cidade Limpa”, junto as escolas municipais, estaduais e 

federais, para criação de lixeiras com design contextualizado ao conjunto arquitetônico 

de Jaguarão, para instalação nas praças e centro histórico. 

Instalar lixeiras para coleta seletiva de lixo em toda a planta urbana. 

 Metas: 100% 

 

Ação: Jaguarão Consciente Agricultura Meio Ambiente 



Descrição: Criar o programa “Jaguarão consciente”, para conscientizar a comunidade 

sobre a importância da conservação e manutenção das áreas de lazer, conservação e 

manutenção das lixeiras seletivas, sobre a importância da coleta seletiva de lixo, sobre a 

conservação da rede de iluminação públicas. 

Metas: Continua. 

 

Ação: Aquisição de equipamentos para manutenção das áreas de lazer Serviços Urbanos 

Descrição: Adquirir e reparar os equipamentos para realização da manutenção das áreas 

de lazer. 

Metas: Em construção  

 

Ação: Plano diretor de drenagem urbana e águas servidas. Serviços Urbanos 

Descrição: Criar e executar plano diretor de drenagem urbana e águas servidas 

regulatório, visando o panorama da expansão urbana. 

Meta: Em construção 

 

Ação: Unidade para construção de bueiros. Serviços Urbanos 

Descrição: Criar uma unidade para fabricação de bueiros em concreto, com a finalidade 

de atender a demanda da secretaria municipal de obras e secretária municipal de 

desenvolvimento Rural e meio ambiente. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Adquirir veículos e reboques. Serviços Urbanos 

Descrição: Adquirir veículos e reboques para atender a demanda do setor, através de 

programas do governo estadual e federal. 

Metas: Em Construção. 

 

Ação: Reservatórios de detenção. Serviços Urbanos 

Descrição: Criação de reservatórios de detenção de aguas pluviais em zonas críticas de 

alagamentos. 

Metas: 04 reservatórios. 

 

Ação: Novas redes de macro drenagem e micro. Serviços Urbanos 



Descrição: Viabilizar e canalizar novas redes de macro e micro drenagem, por meio de 

estudos e projetos, viabilizar novos desagues para aguas pluviais. Dar manutenção nas 

redes existentes. 

Metas: 10 redes. 

 

Ação: Caixas de inspeção e bocas de lobo. Serviços Urbanos 

Descrição: Construir caixas de inspeção para dar manutenção nas redes pluviais e de 

esgoto. 

Metas: 300 caixas. 

 

Ação: Manutenção nas redes de drenagem de ruas pavimentadas e não pavimentadas. 

Serviços Urbanos 

Descrição: Realizar trocas de bueiros e limpezas de rede. 

Metas: Continua. 

 

Ação: Manutenção da frota existente Serviços Urbanos 

Descrição: Realizar manutenção preventiva e corretiva de maquinas e veículos. 

Metas: Continua. 

 

Ação: Qualificar a geometria de ruas não pavimentadas Serviços Urbanos 

Descrição: Realizar terraplanagem favorecendo o escoamento das aguas das chuvas e 

permitindo uma excelente condição de trafego. 

Metas: 70 km. 

 

Ação: Manutenção de vias pavimentadas e não pavimentadas. Serviços Urbanos 

Departamento de Ruas e Estradas 

Descrição: Realizar reparos em ruas pavimentadas e não pavimentadas qualificando a 

vias públicas. 

Metas: Continua. 

 

Ação: Britagem de Material  

Descrição: Explosão e britagem de pedra de basalto para atender a demanda da secretaria. 

Metas: 1.000 toneladas. 

 



Ação: Instalação de meio fio em ruas pavimentadas e não pavimentas Serviços Urbanos 

Descrição: Instalar meios fio nas ruas pavimentas e não pavimentadas qualificando as 

vias públicas. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Ilumina Jaguarão Serviços Urbanos ruas e praças e Cultura os prédios públicos 

tombados 

Descrição: Realizar a manutenção na Rede de Iluminação Pública; expandir a rede de 

iluminação pública; iluminar os trevos de acesso a cidade. 

Metas: Em construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa: 0606 – CULTIVE JAGUARÃO 

Valor Total do Programa: R$ 8.029.873,52  

 

 



Objetivo: Recuperar e qualificar as estradas rurais, atendendo as demandas dos 

produtores rurais. 

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambientais, 

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Gabinete 

do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito. 

 

Metas 2018 – 2021 

 Promover a renovação do parque de máquinas; 

 Conservação permanente das estradas rurais; 

 Qualificar o atendimento aos produtores rurais; 

 Promover a sustentabilidade em toda territorialidade do município através de 

capacitação, planejamento, fiscalização, preservação e educação ambiental; 

 Controle permanente dos animais soltos em vias públicas; 

 Atualizar e criar periodicamente indicadores ambientais para a cidade; 

 Implantar e atualizar gradualmente o Licenciamento Ambiental Municipal, 

conforme previsto no Código Ambiental do Município de Jaguarão; 

 Implantar um sistema informatizado para organizar informações da área de 

resíduos, criando um banco de dados referente às atividades; 

 Elaborar e implementar um Sistema de Informações Geográficas com dados sobre 

a questões ambiental do município;  

 Informar e subsidiar a Vigilância Sanitária, com dados técnicos obtidos através 

das experimentações prévias de manejo dos Pombos em área Urbana de Jaguarão; 

 Promover ações de educação ambiental, para sensibilizar e informar quanto à 

importância da preservação dos recursos naturais e proporcionar maior 

compreensão do meio ambiente de maneira interativa, prática e ética; 

 Produção de mudas árvores e plantio em áreas públicas; 

 Adequar a estrutura física e de recursos humanos da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente; 

 Levantar o número de produtores familiares da que utilizam a prática da produção 

orgânica para verificar a possibilidade realização de feira com produtos orgânicos; 



 Oferecer espaços públicos aos produtores familiares para venda de produtos 

hortifrutigranjeiros; 

 Mapear e apoiar as agroindústrias familiares; 

 Capacitar e treinar a população com cursos na área alimentar e de atividades 

agropecuárias para atendimento ás necessidades específicas dos grupos conforme 

demandas apresentadas; 

 Apoiar o agricultor para buscar o acesso a canais de comercialização já existentes 

ou a ocupar novos canais. 

 

Iniciativas 

Ação: Programa Troca-Troca Agricultura 

Descrição: Atendimento aos pequenos e médios produtores rurais com sementes e 

adubos. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Qualificação do projeto feira no bairro Agricultura e Economico organização do 

espaço 

Descrição: Estimular a venda de produtos orgânicos a população através de convênios. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Convênio com a Emater Agricultura 

Descrição: Proporcionar o atendimento de três (03) servidores. Objetivando a 

qualificação de pequenos e médios produtores. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Troca-Troca dos pescadores 

Descrição: Disponibilizar recursos para melhorias nas embarcações. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Usina de capacitação e elaboração de projetos 

Descrição: Equipar uma sala com computadores e impressoras destinada a capacitação 

de projetos junto ao governo, estadual e federal e demais sistemas financeiros: 



Metas: Continua. 

 

Ação: Aquisição de patrulha mecanizada conforme proposta número 0311657-2011. 

Agricultura 

Descrição: Aquisição de trator agrícola e demais maquinários. 

Metas: Continua. 

 

Ação: Aquisição de uma plantadeira mecânica e demais implementos conforme proposta 

número 028253-2015 Agricultura 

Descrição: Melhorar o atendimento aos produtores rurais 

Metas: Continua. 

 

Ação: Qualificação bovina e ovina Agricultura programa desimina 

Descrição: Qualificar, através do programa dissemina, a pecuária familiar em nosso 

município, proporcionando inseminação ao rebanho e vacinação contra brucelose. 

Metas: Em Construção. 

 

Ação: Patrulha Agrícola Agricultura 

Descrição: Qualificar o atendimento com manutenção de maquinário além de possíveis 

terceirizações, conforme demandas pré-existentes, realizadas em conjunto com a 

EMATER junto as comunidades rurais. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Aquisição de patrulha agrícola conforme convenio número 026756-2017. 

Agricultura 

Descrição: Melhorar o atendimento aos produtores rurais. 

Metas: Adquirir duas retroescavadeiras. 

 

Ação: Aquisição de patrulha agrícola conforme convenio número 027316-201. 

Agricultura 

Descrição: Melhorar o atendimento aos produtores rurais. 

Metas: Adquirir dois caminhões. 

 



Ação: Divulgação e capacitação para implementação de agricultura sustentável em 

Jaguarão. Agricultura 

Descrição: Realizar palestras, fóruns, congressos, cursos, sobre agricultura sustentável 

nas comunidades Rurais e Urbanas. Confecção de material gráfico de divulgação e 

orientação.  

Metas: Em construção.  

 

Ação: Produção local de mudas 

Descrição: Elaboração de um projeto para a criação de um viveiro de produção de mudas, 

o qual contemple as espécies nativas autóctones objetivando as reposições necessárias ao 

ambiente e a implementação de atrativos no espaço urbano para a avifauna original do 

nosso município. 

Metas: Continua. 

 

Ação: Armazenagem de resíduos sólidos recicláveis Agricultura Meio Ambiente 

Descrição: Construção do galpão de processamento dos resíduos sólidos, oriundos da 

coleta seletiva. 

Metas: Construção de um galpão 

 

Ação: Compostagem parcial dos resíduos orgânicos Agricultura Meio Ambiente 

Descrição: Construção de células para compostagem, aproveitando de parte dos resíduos 

orgânicos, coletados na planta urbana. 

Metas: Continua. 

 

Ação: Mapeamento e identificação de flora e fauna 

Descrição: Produção de material gráfico e digital com fotos ilustrativas, texto 

descrevendo animais e plantas nativas do município.  

Metas: Continua. 

 

Ação: Controle de população de animais errantes, através do recolhimento de animais de 

grande porte soltos na planta urbana. Agricultura  

Descrição: Melhoria da infraestrutura do canil municipal, realizar o programa de 

castração e chipagem, adquirir ração, medicamento, material de limpeza e material 

permanente. Criar e implementar a campanha de conscientização da posse responsável 



dos animais domésticos afim de diminuir o número de animais soltos em vias públicas 

urbanas e rurais. Adequar um espaço para recebimento de felinos em situação de 

vulnerabilidade. Manutenção e melhorias do mangueirão municipal, aquisição de 

medicamento e alimento e cadastramento e informatização de todos animais de grande 

porte existentes em zona urbana e rural, ações de conscientização dos proprietários dos 

animais e capacitação dos fiscais a cavalo para melhor atender a população alvo.  

Metas: Continua. 

 

Ação: Recuperação da Área do Antigo Lixão (PRAD) Agricultura Meio Ambiente 

Descrição: Monitorar e recuperar a área do antigo lixão, de acordo com a licença 

ambiental e a licença vigente.  

Metas: Continua. 

 

Ação: Urbanização e paisagismo sustentável Agricultura Meio Ambiente 

Descrição: Tratar ou substituir árvores “doentes”, revitalizar e arborizar as ruas da 

cidade. Revitalização da orla do Rio Jaguarão e integração com a comunidade, 

revitalização das praças em conjunto com a secretaria de obras e serviços urbanos. 

Capacitar os funcionários encarregados das podas das árvores localizadas nas praças, ruas 

e nos canteiros centrais através da parceria com a secretaria de obras e serviços urbanos. 

Metas: Continua. 

 

Ação: Fiscalização Ambiental  Agricultura e Meio Ambiente 

Descrição: Promover e estimular a conservação e recuperação das nascentes e matas 

siliares dos rios, córregos e sangas de acordo com a legislação ambiental vigente. 

Metas: Continua. 

 

Ação: Licenciar as atividades de impacto ambiental  Agricultura e Meio Ambiente 

Descrição: Licenciamento ambiental das atividades de impacto local, utilização 

ambientalmente adequado dos espaços territoriais e dos recursos hídricos e minerais. 

Adequar a gestão dos resíduos sólidos a atual legislação.  

Metas: Continua. 

 

Ação: Manutenção e recuperação das Estradas Rurais. Serviços Urbamos departamento 

de estradas e ruas pavimentadas e não pavimentadas 



Descrição: Realizar a manutenção das estradas rurais, objetivando o escoamento das 

safras agrícolas e o melhor deslocamento do trânsito na área rural aos pequenos, médios 

e grandes produtores rurais nas suas atividades cotidianas. 

Metas: Continua. 

 

Ação: Fornecimento de cesta básica aos pescadores Agricultura  

Descrição: Fornecer e garantir cestas básicas com produtos de qualidade aos pescadores 

do nosso município no período do desfecho.  

Metas: Em construção. 

 

Ação: Construção e manutenção de poços tubulares Agricultura  

Descrição: Promover a construção de reservatórios de água aos pequenos e médios 

produtores rurais. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Construção e conservação de redes de abastecimento de agua. Agricultura  

Descrição: Formar parceria com a Corsan objetivando a criação de zonas de expansão 

urbana, afim de efetivar a instalação de redes de abastecimento as comunidades rurais. 

Nos locais impossíveis de serem contemplados, promover a instalação de poços 

artesianos, com a respectiva instalação das redes de abastecimento. 

Metas: Em construção e continua. 

 

Ação: Qualificação da gestão da Secretaria 

Descrição: Realização de concurso público 

Metas: um 

 

Ação: Sala Verde Agricultura e Meio Ambiente 

Descrição: Criar o projeto sala verde para desenvolver projetos na área do meio ambiente 

junto à comunidade e escolas municipais, estaduais e federais. 

Metas: Continua. 

 

Ação: Núcleo de Gestão Ambiental 



Descrição: Criar o Núcleo de Gestão Ambiental para que todas as ações no que concerne 

as atividades ambientais estejam interligadas, concentradas e coordenadas entre governo 

e comunidade. 

Metas: Continuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa: 0707 – EDUCAÇÃO EMANCIPADORA 

Valor Total do Programa: R$ 84.064.683,61  

 

 

Objetivo: Ampliar o atendimento e melhorar a qualidade do Ensino Público Municipal, 

tendo como meta a Excelência na Educação. 

Órgão Responsável: Secretaria de Municipal de Educação e Desporto, Secretaria 

Municipal de Planejamento e Urbanismo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Rural e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Gabinete 

do Prefeito e Vice-Prefeito. 

 

Metas 2018 – 2021 

 Melhorar a qualidade do ensino municipal e consequentemente os resultados das 

escolas e do Município no exame Nacional (Prova Brasil), alcançando as metas 

projetadas pelo MEC; 

 Garantir que os alunos em idade escolar estejam matriculados no Ensino 

Fundamental; 

 Diminuir o índice de reprovação, reduzir o índice de evasão escolar, além de 

diminuir a distorção idade-série, nos próximos 4 anos, de forma gradativa; 

 Ampliar os projetos pedagógicos que possam funcionar como facilitadores da 

aprendizagem; 

 Incluir e/ou ampliar práticas pedagógicas digitais nas unidades escolares, de 

forma gradativa, equipando a escola com mídias interativas; 

 Capacitar, por meio de ensino presencial ou semipresencial, os profissionais 

lotados na SMED; 

 Suprir  as unidades escolares com profissionais necessários ao desempenho das 

diversas funções, de forma gradativa, através de concurso público; 

 Equipar as unidades escolares com materiais pedagógicos, mobiliários; 



 Reduzir o índice de analfabetismo no Município, de forma gradativa; 

 Garantir o acesso e a acessibilidade aos alunos de inclusão; 

 Atender os alunos da rede municipal de ensino, no que concerne aos Programas 

Federais de Alimentação e Transporte Escolar, respeitando as especificidades da 

educação do campo; 

 Reorganizar e qualificar o setor de desporto; 

 Reorganizar e qualificar a biblioteca pública municipal; 

 Ampliar e assegurar de maneira gradativa o acesso ao ensino técnico e superior; 

 Modernizar e qualificar o ensino e a infraestrutura do centro de pesquisa da escola 

técnica Lauro Ribeiro; 

 Criar o programa Jaguarão alfabetizado oferecendo acesso ao ensino fundamental 

series finais e qualificar o ensino de jovens e adultos dos anos iniciais do 

fundamental; 

 Construir 4 ginásios nas escolas municipais de Jaguarão; 

 Criar o centro esportivo; 

 Manter e ampliar a casa do estudante na cidade de Pelotas; 

 Melhorar o nível de satisfação da comunidade escolar; 

 Ampliar o nível de aprendizado dos estudantes da rede pública municipal; 

 Tornar a educação um espaço de realização das potencialidades dos alunos e 

realização pessoal aos professores; 

 

Iniciativas 

Ação: Acesso ao ensino superior Educação na manutenção dos serviços, 

desenvolvimento social na seleção dos estudantes 

Descrição: Criar o programa vai e volta para alunos carentes que necessitam deslocar-se 

do município para cursar curso técnico ou ensino superior fora do município;   

Metas: Em construção. 

 

Ação: Escola Modelo Educação  

Descrição: Criar escola modelo vai estudar e experimentar inovações no formato 

pedagógico de ensinar, visando ajustar os avanços protagonizados pelo mundo 

educacional a realidade local.   

Metas: Em construção. 

 

Ação: Escola de Pais 

Descrição: Fazer dos pais dos alunos instrumentos de suporte ao processo de ensino e 

aprendizado mobilizando-os para que percebam tanto sua importância no contexto de 



aprendizagem dos seus filhos, quanto na melhoria dos indicadores escolares é objeto desta 

ação. "Escola de Pais" prevê um conjunto de atividades tanto de esclarecimentos quanto 

de envolvimentos direto dos pais no aprendizado dos alunos, cuja agenda deve ser 

ajustada junto a comunidade escolar. A ação também prevê a disponibilização de 

materiais de apoio disponíveis na plataforma de Ensino a Distância do Instituto.   

Metas: Em construção. 

 

Ação: Reconhecimento GPV na avaliação dos trabalho e organização da premiação e 

Educação na organização do projeto 

Descrição: Criar o projeto “Reconhecimento “à professores e alunos, que desenvolverem 

projetos para melhoria do ensino. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Fomento as potencialidades Educação 

Descrição: promover atividades de aprendizado para as disciplinas onde os alunos 

possuem mais dificuldades de aprendizado, o chamado "reforço escolar". A proposta 

desta ação é também reforçar as aptidões e habilidades dos alunos, considerando que, 

nestas áreas, onde eles naturalmente mais se destacam, tem maior possibilidade de 

consolidar progresso e definir carreira. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Qualificação o ensino técnico da escola Lauro Ribeiro Educação 

Descrição: Criar parceiras público privada para qualificar as pesquisas desenvolvidas; 

Buscar recursos junto aos órgãos competentes para modernização dos laboratórios de 

pesquisa.  

Metas: Em construção. 

 

Ação: Adequação, reforma e ampliação e manutenção dos prédios escolares Educação 

Descrição: buscar recursos juntos aos órgãos competentes para melhorar a estrutura 

físicas das escolas municipais de ensino infantil, fundamental e médio; 

Metas: Em construção 

 

Ação: Readequação do mobiliário escolar, equipamentos de mídia e informática 

Educação 



Descrição: adquirir mobiliário adequado para as escolas municipais, equipamentos de 

mídia e informática para qualificar o acesso ao ensino.    

Metas: Em construção. 

Ação: Biblioteca pública modernizada Educação 

Descrição: Reestruturação da biblioteca pública, buscando recursos juntos aos órgãos 

competentes, para qualificar o atendimento e proporcionar o aproveitamento do espaço 

pela comunidade.  

Metas: Em construção. 

 

Ação: Modernizar e criar brinquedotecas Educação 

Descrição:  Requalificar espaços existentes e criar brinquedotecas e aquisição de 

brinquedos pedagógicos para atender a demanda do setor.  

Metas: Em construção 

 

Ação: Educação no campo Educação 

Descrição: Reestruturação das escolas rurais proporcionando uma educação de 

qualidade, com ações que incentive a permanência das crianças e jovens no meio rural. 

Metas: Em construção 

 

Ação: Adequação do número de professores e funcionários conforme legislação. 

Descrição: Realização de concurso público para contratação de profissionais da área da 

educação. 

Metas: Em construção. 

 

Ação: Transporte escolar de qualidade Educação 

Descrição: Realização a restauração do transporte escolar do município de Jaguarão. 

Metas: Em construção. 

 

 

 



 

 

 

 

Programa: 0808 – SAÚDE PREVENTIVA E 

RESOLUTIVA 

 
Valor Total do Programa: R$ 39.433.526,15  

 

 

Objetivo: Assegurar o acesso da população aos serviços de atenção básica a saúde, 

Desenvolver sistema de informação e diagnóstico que confira suporte a formulação de 

políticas de governo para a saúde pública, Informatização e Interligação os sistemas de saúde, 

reduzir o número de pacientes que são atendidos em outros municípios, atender a usuários 

que necessitam de medicamentos conforme as diretrizes farmacêuticas do Ministério da Saúde. 

 

Órgãos Responsáveis: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Habitação, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

 
 

METAS 2018-2021 
 Capacitar equipes de ESF´s; 

 Ampliar e Manter equipes de Estratégia de Saúde da Família; 

 Cadastrar e Acompanhar famílias cadastradas no ESF; 

 Construção de 10 academias da saúde; 

 Implantar o CREM (Centro Referência de Especialidades Médicas); 

 Implantar o NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família); 

 Aquisição e fornecimento de medicamentos na farmácia básica do município; 

Aquisição e fornecimento de medicamentos utilizados a usuários do CAPS; 

 Aquisição e fornecimento de medicamentos para hipertensos e diabéticos; 



 Fornecimento de medicamentos para atender a ordens judiciais impetradas contra 

o município;  

 Descentralização da farmácia básica; 

 Colocar em prática a Lei Municipal 3622/99 que regulamenta o agendamento de 

consultas para idosos, pacientes da área rural e pacientes de necessidades 

especiais; 

 Fortalecer a rede de saúde mental com ênfase no enfretamento da dependência 

química; 

 Aprimorar o programa municipal permanente de combate a AIDS; 

 Reduzir o risco e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção 

e vigilância em saúde; 

 Implantar a coleta de informações do ACE e ACS por meio de computadores 

portáteis; 

 Ampliar a linha de saúde na zona rural do município; 

 Reativar o programa Primeira Infância Melhor; 

 Manutenção da frota de veículos e ambulâncias; 

 Aquisição de veículos e ambulâncias; 

 Recuperação dependentes químicos;  

 Manutenção de programas de redução de danos causados por drogas e álcool; 

 Cadastramento de doentes mentais que necessitem de assistência de 

profissionais especializados; 

 Encaminhamento para centro especializado em tratamento psicossocial 

 Realização de transporte de pacientes do CAPS 

 Manutenção e qualificação da equipe do CAPS 

 

Ação: Primeira Infância Melhor saúde 

Descrição: Reativar o programa primeira infância melhor e desenvolver ações em 

conjunta com o programa criança feliz, qualificando a primeira infância. 

Meta: Em construção 

 

Ação: Zona Rural preventiva e resolutiva saúde 

Descrição: Desenvolver ações junto aos centros comunitários e escolas da zona rural, 

para qualificar e ampliar o acesso a saúde. 



Meta: Em construção 

 

Ação: Combate a AIDS saúde 

Descrição: Crias campanhas de prevenção e conscientização de combate a AIDS nas 

escolas de Jaguarão e espaços públicos. 

Meta: Continua. 

 

Ação: Farmácia descentralizada  saúde 

Descrição: Desenvolver a descentralização da farmácia municipal realizando a 

distribuição dos medicamentos nas unidades básicas de saúde. 

Meta: Em construção- continua 

 

Ação: Centro Referência de Especialidades Médicas saúde 

Descrição: Criar o Centro Referência de Especialidades Médicas para melhorar o 

atendimento dos pacientes do SUS. 

Meta: Em construção e descentralizada 

 

Ação: Qualificar os serviços prestados saúde 

Descrição: Manutenção e qualificação dos serviços básicos de assistência à saúde e dos 

programas do governo federal, estadual e municipal. 

Meta: Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programa: 0909 – Desenvolver Jaguarão 

 
Valor Total do Programa: R$ 2.365.389,10  

 

 

Objetivo: Promover a criação de um selo de qualidade dos produtos de Jaguarão, 

promover programas para geração de emprego e renda, criar mecanismos para fortalecer 

a economia local, potencializar ações de conscientização para o consumo consciente, 

desenvolver o distrito industrial para potencializar o crescimento das empresas locais e 

atrair novos investidores.    

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. 

 

Metas 2018 – 2021 

 Criar, manter e estimular o convênio com o Procon, Secretaria de Segurança 

Pública- Carteira de Identidade, Junta Militar; 

 Ampliação e reestruturação do Distrito Industrial; 

 Apoio e incentivo aos micros, médios e grandes produtores; 

 Criar a sala de negócios; 

 Desenvolver a rede Simples; 

 Gerenciar as ações do mercado público municipal; 

 Qualificar e reestruturar a área do comercio informal; 

 Estimular e valorizar o comercio local; 

 

 

Ação: Criar e ampliar convênios econômico 



Descrição: Criar e ampliar os convênios com Procon, Secretaria de Segurança Pública- 

Carteira de Identidade, Junta Militar qualificando o atendimento ao cidadão. 

Meta: Em construção- continua.  

 

Ação: Distrito Industrial requalificado econômico 

Descrição: Criar e ampliar o Distrito Industrial através de uma política de investimento, 

proporcionando a ampliação das empresas já instaladas e atraindo novos investidores. 

Meta: Em construção- continua.  

 

Ação: Feira do Agronegócio econômico responsável pela infraestrutura e organização e 

agricultura responsável pela divulgação  e cultura responsável pela divulgação turística 

do município durante a feira  

Descrição: Criar e apoiar iniciativas e eventos que visam o desenvolvimento do 

agronegócio. 

Criar a feira do agronegócio para atrair novos investidores e atrair turista para o 

município.   

Meta: Em construção- continua.  

 

Ação: Sala de Negócios econômico 

Descrição: Criar a sala de negócios desenvolver a economia local. 

Meta: Em construção- continua.  

 

Ação: Selo de Qualidade 

Descrição: Criar o selo de qualidade, para criar uma marca para promover os produtos 

desenvolvidos no município.  

Meta: Em construção- continua.  

 

Ação: Mercado Público- Comercio informal econômico 

Descrição: Gerenciar as ações e realizar a manutenção do mercado público e do comercio 

informal potencializando o desenvolvimento econômico e cultural turístico do município.  

Meta: Em construção- continua.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Programa: 1010 – Gestão e Manutenção da Câmara 

de Vereadores 

 
Valor Total do Programa: R$ 15.000.000,00  

 

 

 

Objetivo: Manter os serviços da Câmara de Vereadores de Jaguarão 

Órgão Responsável: Câmara de Vereadores de Jaguarão  

 

 
Esse valor global do programa envolve as seguintes atividades: 

 

 Encargos Especiais (folha servidores inativos) 

 Gestão Administrativa (inclusive gastos com servidores, vereadores e encargos) 

 Publicidade (jornal, rádio, tv) 

 Aquisição e material permanente 

 Reforma, ampliação prédio 

 Aquisição de Imóvel  

 Atividades parlamentar e fiscalização 

 Divulgação do legislativo à comunidade 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programa: 1111 – Gestão da Previdência do 

Servidor Público Municipal  

 
Valor Total do Programa: R$ 14.200.000,00  

 

Objetivo: Pagar os benefícios previdenciários previstos em lei e manter a sessão de 

previdência do município  

 

Órgão Responsável: Fundo de Previdência RPPS 

 

Ação: Pagamento de inativos, pensionistas e servidores ativos afastados por motivo de 

doença e em licença maternidade. 

Descrição: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores 

municipais inativos e ativos  

Situação: Continua 

 

Ação: Manutenção da sessão da previdência. 

Descrição: Manter a gestão administrativa do fundo de previdência, cumprir com 

obrigações perante ao Ministério da Previdência e garantir o atendimento dos servidores 

ativos e inativos  

Situação: Continua  

 

 

 

 

 

 



 


