
 

  
 

Relatório Circunstanciado do Poder Executivo 

 
 

Relatório Circunstanciado sobre as Contas de Governo do Prefeito do Poder 
Executivo Municipal de Jaguarão referente ao Exercício Financeiro de 2019. 

 
 

Conforme prevê o art. 71, da Resolução TCE/RS no 1.028, de 4 de março de 
2015 e as instruções contidas a alínea “a”, inciso III, art. 2o, da Resolução no 1.099, de 7 de 
novembro de 2018, editada por desta Egrégia Corte de Contas, encaminho o Relatório sobre 
as contas de governo referentes as atividades públicas realizadas no Município, relativo ao 
exercício de 2018, no que se refere à Administração Direta. 

  
Destaca-se que seguem nesta Prestação os seguintes documentos: 

 
 Sobre a administração econômico-financeira e patrimonial: 

 
a. Relatório minucioso sobre as Contas de Governo do Sr. Prefeito Fávio Marcel Telis 

Gonzalez, indicando o atingimento, das metas estabelecidas na Lei Orçamentária 
Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, contendo, também, 
informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados na Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino (MDE), no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e em 
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS); 

 
b. Relatório e parecer do responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI), 

que evidencie a consistência dos sistemas de controle interno da administração do 
Executivo Municipal; 
 

c. Declaração firmada pelo Prefeito de que as leis que compõem o processo orçamentário 
(PPA, LDO e LOA), bem como as leis e decretos de abertura de créditos adicionais e 
de operações de crédito foram devidamente encaminhadas ao TCE/RS por meio do 
sistema Base de Legislação Municipal (BLM); 
 

d. Declaração de que os agentes públicos atuantes no Poder Executivo estão em dia com 
a apresentação das declarações de bens e rendas, nos termos dos artigos 6o e 15 da 
Resolução no 963, de 19 de dezembro de 2012;  
 

e. Declaração firmada pelo contador e ratificada pelo Prefeito, informando sobre a 
realização de conciliações bancárias e seus respectivos resultados; 

 
f. Tendo sido instituído regime previdenciário próprio, sob a forma de fundo, deverão ser 

entregues os pareceres dos conselhos que, por força de lei, devem se manifestar sobre 
as respectivas contas; 

 
 

Cabe salientar, que os documentos para o exame das Contas de Gestão do 
Poder Executivo Municipal de Jaguarão, referente ao Exercício Financeiro de 2019, nos 
termos definidos pelo art. 3o da Resolução TCE/RS no 1.099, de 7 de novembro de 2018, serão 



 

  
 

colocados à disposição do Tribunal de Contas, para fins de eventual requisição, os seguintes 
documentos, a partir do dia 30 de março de 2020: 

 
 Sobre a aplicação dos recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

(MDE): 
 

a. Relatório e parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB), previsto na Lei Federal no 11.494, de 20 de 
junho de 2007, relativo à alocação e à aplicação dos recursos vinculados a esse 
Fundo; e 

 
b. Relatório e parecer do responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI), 

relativo à aplicação dos recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do 
ensino; 

 
 Sobre a aplicação dos recursos vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde 

(ASPS): 
 

a. Relatório e parecer do Conselho Municipal de Saúde, previsto na Lei Complementar 
Federal no 141, de 13 de janeiro de 2012; e 

 
b. Relatório e parecer do responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI), 

relativo à aplicação dos recursos vinculados às ações e aos serviços públicos de 
saúde. 

 
 
1 – Execução Orçamentária 
 

Os efeitos da receita e da despesa pública sobre o orçamento e sobre o 
Patrimônio, por serem fartamente abordados nos demonstrativos orçamentários e contábeis 
anexos na presente Prestação de Contas, deixam de ser reproduzidos.  

 
1.1 - Limites de Despesas com Pessoal e Endividamento 
 

O presente item deixa de ser abordado por já constituir processo próprio da 
Gestão Fiscal e encaminhado ao Tribunal no período correspondente, juntamente com o 
Sistema para Informações e Auditoria para Prestação de Contas (SIAPC) relativos ao exercício 
de 2019. 

 
 

2 – Das Metas Previstas no Plano Plurianual (PPA) 
 

    O cumprimento dos programas de governo e suas ações alcançaram, no exercício que se 

encerrou em 31/12/2019, a execução orçamentária conforme demonstra na planilha que segue, 

bem como o objetivo proposto que pode ser identificado através dos resultados da mensuração 

dos indicadores de desempenho, conforme demonstrado na planilha do item 2.1. 

 

 



 

  
 

3- Gabinete do Prefeito     

Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

2013 GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE R$ 843.000,00 R$ 581.292,79 68,95% 

2171 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO R$1.289.509.70 R$ 1.241.504,47 96,28% 

Total R$ 2.142.509,70 R$ 1.822.797,26 85,08% 

4-Gabinete do Vice-Prefeito 

Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

2001 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 500,00 - 0,00% 

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE R$ 58.600,00 R$ 26.638,92 45,45% 

2005 MONITORAMENTO E ATENDIMENTO Á SITUAÇÕES R$ 131.520,22 R$ 311.688,15 236,99% 

2006 PLANEJAMENTO OPERACIONAL DEFESA CIVIL R$ 17.000,00 R$ 5.122,48 30,13% 

2170 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE R$ 320.808,25 R$ 320.086,37 99,78% 

Total R$ 528.428,47 R$ 663.535,22 125,57% 

5- Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

1035 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM R$ 14.317.158,47 R$1.670.472,36 11,67% 

1135 ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ARQUI R$ 207.000,00 R$ 21.410,75 10,34% 

1146 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO ACESSO A CIDADE R$ 316.323,81 R$ 191.308,12 60.48% 

1149 ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS E ESTUDO  R$ 325.000,00 R$ 90.759,80 27,92% 

1179 ÁREAS ESPORTIVAS DE LAZER R$ 1.044.435,53 R$ 50.118,56 4,80% 

2001 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 14.500,00 R$ 7.037,44 48,53% 

2034 GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC R$ 220.000,00 R$ 58.368,20 26,53% 

2140 CONSOLIDAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DA INFOR. R$ 643.500,00 R$ 517.409,57 80,40% 

2141 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE R$ 130.000,00 R$ 1.055,00 0,81% 

2143 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA TELEFONIA E  R$ 35.000,00 R$ 2.758,00 7,89% 

2144 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA COMUNICAÇÃO R$ 103.000,00 R$ 28.789,52 27,95% 

2158 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO PLANEJAMENTO R$ 1.047.495,73 R$ 863.127,70 82,40% 

Total R$18.523.413,54 R$3.502.615,02 18,90% 

6-Secretaria de Administração 

Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

1089 INSTALAÇÃO DA RAMPA E POSTO DE ABASTECIMENTO R$ 2.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2001 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 13.027,64 R$ 4.741,34 36,4% 

2082 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL R$ 406.000,00 R$ 414.114,79 101,99% 

2086 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS R$ 1.000,00 R$ 2.997,29 
299,72% 

2103 MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO CENTRAL R$ 17.000,00 R$ 12.714,32 74,80% 

2105 ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL R$ 9.000,00 R$ 761,23 8,45% 

2107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO R$ 6.000,00 R$ 16,15 0,27% 



 

  
 

2112 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO R$ 453.317,21 R$362.846,42 80,04% 

2121 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO R$ 30.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2156 ENCARGOS ESPECIAIS R$ 622.216,70 R$ 589.177,26 94,70% 

2160 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO R$ 1.627.203,95 R$ 1.645.656,55 101,13% 

Total R$ 3.186.765,50 R$ 3.033.025,35 95,18% 

7-Secretaria da Fazenda 

Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 194.000,00 - 0,00% 

1128 QUALIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL R$ 100.000,00 R$ 4.710,00 4,71% 

2001 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 17.400,00 - 0,00% 

2125 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA R$ 68.500,00 R$ 106.248,83 155,70% 

2126 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 110.000,00 R$ 93.416,90 84,92% 

2127 MANUTENÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL R$ 61.000,00 R$ 38.743,67 2,99% 

2161 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA FAZENDA R$ 1.297.247,65 R$ 1.285.164,21 99,07% 

Total R$ 1.848.147,65 R$ 1.528.283,61 82,70% 

8-Secretaria de Saúde 

Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

1154 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO R$ 50.000,00 R$ 12.283,79 24,57% 

2025 GESTÃO E MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE R$ 595.100,00 R$ 389.010,68 65.37% 

2026 REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES R$ 1.173.000,00 R$ 738.771,91 62,99% 

2029 CONTRATUALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS R$ 4.756.629,29 R$ 4.861.722,82 102.20% 

2030 PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA R$2.236.167,94 R$ 1.882.267,64 84,20% 

2130 MANUTENÇÃO DAS UBSS E ESFS R$ 1.617.385,18 R$ 946.876,05 58,54% 

2132 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE R$ 339.390,95 R$ 192.220,00 56,63% 

2137 MANUTENÇÃO DO CAPS R$ 651.585,85 R$ 98.388,67 15,10% 

2139 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL R$ 755.411,31 R$ 989.315,30 130,96% 

2162 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DE SAÚDE R$ 4.935.659,18 R$ 5.476.069,50 110,94% 

2175 FARMACIA DESCENTRALIZADA R$ 5.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2176 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE R$ 4.000,00 R$ 3.112,00 77,80% 

Total R$ 17.119.329,70 R$ 15.590.038,36 91,07% 

9-Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação 

Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

1001 ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELAR 2019 R$ 0,00 R$ 684,00 100% 

2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R$ 193.000,00 R$ 24.241,14 12,57% 

2091 AUXÍLIO MORADIA R$ 195.100,61 R$ 0,00 0,00% 



 

  
 

2088 PASSE LIVRE ESTUDANTIL R$ 14.364,74 R$ 0,00 0,00% 

2095 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO R$ 840.000,00 R$ 651.537,50 77,57% 

2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA R$ 77.441,49 R$ 38.823,39 50,13% 

2108 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS R$ 74.000,00 R$ 74.400,00 100,54% 

2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA  R$ 187.126,98 R$ 68.177,84 36,43% 

2116 MANUTENÇÃO DO LAR DE PASSAGEM R$ 1.295.131,26 R$ 1.137.414,12 87,82% 

2117 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONVÊNIOS R$ 103.712,16 R$ 148.084,16 142,79% 

2120 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR R$ 19.000,00 R$ 51.766,02 272,45% 

2124 MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL R$ 98.000,00 R$ 7.816,70 7,97% 

2163 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO DESENVOLVIMENTO R$ 1.778.583,07 R$ 1.368.732,35 76,95% 

2187 APADRINHAMENTO R$ 11.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2188 MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL R$ 41.666,59 R$ 11.816,44 28,35% 

2189 DANÇA E SAÚDE R$ 20.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2198 15 ANOS COLETIVOS R$ 5.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2194 CRIANÇA FELIZ R$ 92.187,99 R$ 135.000,00 146,43% 

Total R$ 5.045.314,89 R$ 3.718.513,66 73,70% 

10-Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Meio Ambiente 

Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

1037 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO R$ 10.000,00 R$ 8.903,51 89,03% 

1065 CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS R$ 0,00 R$ 105.453,44 100,00% 

1072CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE PROCESSAMENTO DO R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2032 GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA R$ 96.000,00 R$ 109.371,93 113,92% 

2038 INCENTIVO Á ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA R$ 24.000,00 R$ 1.621,00 6,75% 

2039 CRIAÇÃO DA CASA DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA R$ 6.000,00 R$ 2.374,00 39,57% 

2040 QUALIFICAR O ATENDIMENTO DO FAÇA AQUI R$ 5.000,00 R$ 89,88 1,80% 

2064 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL R$ 0,00 R$ 6.920,00 100,00% 

2066 MANUTENÇÃO DO MANGUEIRÃO MUNICIPAL R$ 0,00 R$ 256,81 100,00% 

2068 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA R$ 0,00 R$ 58.000,00 100,00% 

2073 MONITORAR PRADE DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO R$ 0,00 R$ 108.587,58 100,00% 

2074 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2077 LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

2164 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO DESENVOLVIMENTO R$ 451.137,72 R$ 427.538,07 94.77% 

2168 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTE R$ 0,00 R$ 435.020,07 100% 

2174 DESENVOLVIMENTO DA FEIRA DO AGRONEGOCIO R$ 8.000,00 R$ 3.238,46 40,49% 

2195 REDE SIM R$ 4.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2196 VIVEIRO DE MUDAS R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

Total R$ 604.137,72 R$ 1.267.374,75 209,79% 



 

  
 

11-Secretaria de Cultura e Turismo 

Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

1084 FOMENTAR E DESENVOLVER O TURISMO RURAL R$ 15.000,00 R$ 0,00 0,00% 

1094 RESTAURO DO ANTIGO FÓRUM - ATUAL CASA DE CULTURA R$ 1.909.519,19 R$ 0,00 0,00% 

1096 RESTAURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL R$ 1.787.877,51 R$ 0,00 0,00% 

1101 REQUALIFICAR A PRAÇA ALCIDES MARQUES R$ 2.400.000,00 R$ 0,00 0,00% 

1104 RESTAURO DO PRÉDIO DA IGREJA MATRIZ DO DIVINO R$ 2.195.435,14 R$ 0,00 0,00% 

1122 PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA R$ 55.337,27 R$ 4.798,46 8.68% 

1123 PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO TURISMO R$ 0,00 0,00 0,00% 

2056 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00 60,00% 

2083 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA R$ 76.000,00 R$ 135.531,19 178,33% 

2087 CULTURA DESCENTRALIZADA R$ 21.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2090 DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE FOLHETOS  R$ 25.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2106 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL  R$ 497.000,00 R$ 812.623,04 163,50% 

2111 MANUTENÇÃO E GESTÃO DO TEATRO ESPERANÇA  R$ 195.000,00 R$ 58.966,08 30,23% 

2113 REALIZAÇÃO DA MOTOFEST R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 100,00% 

2115 REALIZAÇÃO DA FEIRA BINACIONAL DO LIVRO R$ 60.000,00 R$ 51.442,00 85,73% 

2118 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO DE EVENTOS R$ 90.000,00 R$ 141.500,00 157,22% 

2165 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA CULTURA E TURISMO R$ 505.509,34 R$ 501.424,25 99,20% 

2172 FOMENTAR A BANDA MUNICIPAL R$ 35.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2173 FOMENTAR O CORAL MUNICIPAL R$ 12.000,00 R$ 6.000,00 50,00% 

2174 DESENVOLVIMENTO DA FEIRA DO AGRONEGÓCIO R$ 10.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2206 ADMINISTRAÇÃO E TERMOS DE PARCERIA R$ 10.000,00 R$ 8.600,00 86,00% 

Total R$ 9.959.678,45 R$ 1.773.525,38 17,80% 

12-Secretaria de Educação e Desporto 

Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

1010 QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  R$ 253.070,70 R$ 257.253,66 101,65% 

1017 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FISICOS R$ 231.702,64 R$ 182.115,31 78,61% 

1042 GARANTIR O ATENDIMENTO A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA R$ 447.059,85 R$ 359.865,95 80,50% 

1045 AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO R$ 148.522,21 R$ 169.278,90 113,98% 

1152 CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BOA R$ 56.242,83 R$ 11.388,35 20,24% 

2007 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 221.000,00 R$ 94.682,99 42,84% 

2008 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR R$ 2.407.448,29 R$ 1.256.516,87 52,20% 

2012 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS EXISTENTES R$ 457.713,45 R$ 534.944,28 116,88% 

2018 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EDUCATIVO R$ 53.000,00 R$ 27.552,15 51,99% 

2019 REALIZAÇÃO E APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVO  R$ 328.000,00 R$ 258.958,91 78,95% 

2020 REVITALIZAÇÃO DO FUTSAL JAGUARENSE R$ 115.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2023 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL  R$ 50.000,00 R$ 28.206,40 56,41% 

2027 REESTRUTURAÇÃO LOGÍSTICA DA EDUCAÇÃO R$ 185.465,29 R$ 84.429,70 45,52% 



 

  
 

2031 ATENDER A DEMANDA DOS ESPAÇOS FÍSICOS  R$ 49.000,00 R$ 41.820,60 85,34% 

2043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS R$ 479.846,56 R$ 493.816,01 102,91% 

2046 ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR R$ 661.127,80 R$ 496.817,91 75,14% 

2051 QUALIFICAR OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL R$ 4.000,00 R$ 968,70 24,21% 

2055 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO R$ 38.474,30 R$ 11.507,20 29,90% 

2166 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO R$ 2.623.428,68 R$ 2.819.689,40 107,49% 

2177 BIBLIOTECA MODERNIZADA R$ 60.000,00 R$ 3.000,00 5,00% 

2178 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR R$ 200.000,00 R$ 101.951,00 50,98% 

2180 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL R$ 12.472.032,86 R$ 12.855.110,71 103,08% 

2181 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO - INF- CRECHE R$ 1.349.471,03 R$ 1.480.681,90 109,72% 

2182 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO - INF-PRÉ R$ 1.337.122,39 R$ 1.624.668,63 121,50% 

2183 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS ESPECIAL R$ 458.776,55 R$ 312.547,90 68,12% 

2184 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS MÉDIO R$ 655.242,92 R$ 302.790,02 46,21% 

2185 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS SUPERIOR R$ 353.854,50 R$ 34.427,72 9,74% 

2186 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS PROFISSIONAL R$ 825.176,99 R$ 402.955,65 48,83% 

2190 EVENTOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO R$ 4.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2193 DESFILE CIVICO R$ 2.000,00 R$ 0,00 0,00% 

Total R$ 26.527.779,93 R$ 24.247.946,82 91,40% 

13-Secretaria de Serviços Urbanos 

Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

1075 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL R$ 97.000,00 R$ 299,97 0,30% 

2036 GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC R$ 61.000,00 R$ 32.579,22 53,40% 

2060 RECUPERAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS E NÃO-PAVIMEN R$ 796.591,95 R$ 505.412,03 63,44% 

2062 MINIMIZAR OS PROBLEMAS DE ALAGAMENTOS R$ 201.000,00 R$ 119.520,94 59,47% 

2069 QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE E DA S R$ 31.000,00 R$ 27.331,13 88,17% 

2071 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL R$ 75.000,00 R$ 5.155,39 6,88% 

2076 SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS R$ 230.000,00 R$ 274.155,39 119,20% 

2078 CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS E PRAÇAS R$ 336.000,00 R$ 664.537,36 197,78% 

2079 COLETA, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS R$ 1.918.000,00 R$ 1.727.926,61 90,10% 

2080 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA R$ 1.350.000,00 R$ 1.462.240,85 108,31% 

2169 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS URBANOS R$ 1.923.034,09 R$ 1.727.926,61 89,85% 

2199 QUALIFICAR GEOMETRIA DE RUAS S NÃO PAVIMENTADAS R$ 40.000,00 R$ 0,00% 

2200 RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO R$ 1.000,00 R$ 0,00% 

2201 UNIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS R$ 1.000,00 R$ 0,00% 

2202 INSTALAÇÃO DE MEIO FIO EM RUAS PAVIMENTADAS E NÃO 

PAVIMENTADAS R$ 1.000,00 R$ 0,00% 

2203 RECUPERAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS R$ 201.000,00 R$ 136.510,00 67,91% 

2204 MANUTENÇÃO DA FROTA R$ 200.000,00 R$ 162.072,11 81,03% 

Total R$ 7.462.626,04 R$ 6.902.664,84 92,50% 



 

  
 

14-Secretaria de Desenvolvimento Rural 

Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

1056 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES R$ 21.000,00 R$ 1.428,12 6,80% 

1065 CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS R$ 160.000,00 R$ 1.214,00 0,75% 

1072 CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE PROCESSAMENTO DO PET R$ 232.636,00 R$ 0,00 0,00% 

1138 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE R$ 40.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2047 ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DO  R$ 450.703,23 R$ 642.576,60 142,58% 

2048 QUALIFICAÇÃO DO REBANHO BOVINO E OVINO R$ 17.000,00 R$ 330,00 1,94% 

2050 INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DO T  R$ 100.000,00 R$ 46.594,40 46,60% 

2053 QUALIFICAÇÃO DO PROJETO FEIRA NO BAIRRO R$ 10.000,00 R$ 6.000,00 60,00% 

2054 ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DA  - R$ 110.933,28 100,00% 

2057 FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA AOS PESCADORES R$ 85.000,00 R$ 38.930,64 45,80% 

2061 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS R$ 1.040.263,11 R$ 844.196,74 81,15% 

2064 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL R$ 172.635,89 R$ 13.080,00 7.57% 

2066 MANUTENÇÃO DO MANGUEIRÃO MUNICIPAL  R$ 3.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2068 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA R$ 310.000,00 R$ 294.745,02 95,08% 

2073 MONITORAR PRAD DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO R$ 230.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2074 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  R$ 3.500,00 R$ 0,00 0,00% 

2077 LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO R$ 23.135,89 R$ 0,00 0,00% 

2081 GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTARTIVA DA SEC R$ 69.000,00 R$ 50.588,94 73,31% 

2167 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL R$ 1.075.461.96 R$ 851.039,67 79,13% 

2168 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTE R$ 960.581,41 R$ 552.794,61 57,54% 

2196 VIVEIRO DE MUDAS R$ 20.000,00 R$ 0,00 0,00% 

Total R$ 5.023.917,49 R$ 3.454.452,02 68,77% 

 

 

 

Notas sobre a execução orçamentária 2019: 
 

1. Unidade Administrativa 4- Ação 2193 realizada pela mesma ação na unidade 
administrativa 12; 

2. Unidade Administrativa 6- Ação 2121- projeto/atividade licitada em 2018e 
despesa empenhada ficando em restos a pagar para o exercício de 2019. Ação 
foi executada em 2019 no primeiro semestre. 

3. Unidade Administrativa 8- Ação 2175- reestruturação do projeto/atividade; 
4. Unidade Administrativa 9- Ações 2187 e 2189- projeto/atividade desenvolvido 

sem custo ao município; 
5. Unidade Administrativo 11- Ações 2087 e 2090- projeto/atividade desenvolvido 

sem custo ao município; 
6. Unidade Administrativo 12- Ação 2190- projeto/atividade desenvolvido sem 

custo ao município; 



 

  
 

7. Unidade Administrativa 14- Ações 1138- reestruturação do projeto/atividade, 
previsto no orçamento 2020; 

8. Unidade Administrativa 14- Ação 1072- reestruturação do projeto/atividade, 
concluiu-se o telhado; 

9. Unidade Administrativo 14- Ação 2196- projeto/atividade desenvolvido sem 
custo ao município; 

10. Unidade Administrativa 9- Ação 2091- manutenção realizada através de 
serviços e doações; 

11. Unidade Administrativa 11- Ação 1084- realizada através de doações; 
12. Unidade Administrativa 11- Ação 1104- projeto em andamento; 
13. Unidade Administrativa 12- Ação 1017- projetos em fase de execução; 
14. Unidade Administrativa 13- Ação 2071- ação realizada através também do 

projeto\atividade 1075. 
15. Unidade Administrativa 14- Ações 1065, 1072, 2064, 2066, 2068, 2073, 2074, 

2077, 2168, 2196 transferidas no segundo semestre de 2019 para a Unidade 
10. 

 

 

2.1 - Das principais realizações em 2019  
 

Órgão Realizações 

3- GABINETE DO 

PREFEITO 

• Foram entregues 45 escrituras, através do projeto de Regularização Fundiária – Habitação Legal, uma ação da 

Procuradoria, Secretaria de Planejamento e Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e Registro de 

Imóveis; 

 

• Foram de entregues certificados de Mérito de Reconhecimento aogrupo de pessoas e entidades que muito bem 

representaram o município em eventos regionais e internacionais; 

 

• Doação através do GP para a Secretaria de Educação de 80 pares de calçadosda empresa Beira Rio Calçados S.A, para 

ser distribuído para estudantes carentes da rede pública municipal. 

 

• Assinatura do decreto regulando o horário para funcionamento do 1º Free Shop no Município de Jaguarão; 

 

• Participação do GP na abertura do 177º Fórum Permanente da Política Pública para Pessoas com Deficiência e Pessoas 

com Altas Habilidades, no Teatro Esperança, promovido pela FADERS em conjunto com a Prefeitura Municipal de 

Jaguarão, através da Secretaria de Educação e Cultura; 

• Participação da 10ª Feira Municipal de Ciências, com o tema “Sustentabilidade Ambiental “, realizada na 

EMEF Manoel Pereira Vargas. 

4- GABINETE DO 

VICE-PREFEITO 

• Conserto, pintura e instalações de brinquedos nas seguintes praças: Praça Dr. Alcides Marques, Praça Hermes Pintos 

Affonso, Praça Osvaldo Vergara (Bairro Vencato), Praça Comendador Azevedo (na qual foi instalado também01 Brinquedo 

Adaptado para cadeirantes) 

 

• Numa ação do GVP junto a Receita Federal, foram conseguidas as seguintes doações: 600 Kg de Massa, a qual foi 

repassada para a Santa Casa de Jaguarão e a Creche Nosso Lar, 02 ares condicionados (de 22.000 e 30.000 BTUs) para 

a Biblioteca Pública Municipal "Oscar Furtado de Azambuja", Instalação de 02 (dois) Ares Condicionados, no Cemitério 

Municipal. 



 

  
 

 

• Entregue um Diploma em Reconhecimento pelos 100 anos de atuação no município à Confeitaria São José.  

 

• Entregue á Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e ao CRAS Germano, os Agasalhos e Cobertores 

arrecadados pela Campanha do Agasalho 2019 para distribuição a comunidade. 

 

• Materiais entregues pela Defesa Civil á moradores atingidos pelas fortes chuvas em 2019. 

5- SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO E 

URBANISMO 

• Foram entregues 45 escrituras, através do projeto de Regularização Fundiária – Habitação Legaldos imóveis aos 

moradores do loteamento Patacão; 

 

• Revitalização da Orla do Rio será executada em 4 etapas, na qual a primeira etapa iniciada em 2019, localizada entre as 

ruas 27 de Janeiro e Gen. Osório, com previsão de conclusão em seis meses a contar da ordem de início. 

 

 

• Requalificaçãona Praça Comendador Azevedo, a reforma geral dos banheiros e colocação de portas com grades, numa 

tentativa de evitar possíveis atos de vandalismo no período noturno foi uma das etapas; 

 

• Foi realizado um processo de modernização tecnológico da Prefeitura, sendo adquiridos data center, contratação de 

internet de fibra ótica, implantação de um novo sistema gerencial e web para a mesma. Com a implantação visa a melhoria 

dos processos desta Prefeitura e aprimoramento contábil. 

Também foi realizado sistema gerencial nas Secretarias de Educação e Secretaria de Saúde, esses sistemas gerenciais 

têm como premissa maior inclusão com os munícipes. 

 

• Realizado o lançamento do novo Site da Prefeitura com tradutor em libras e diversos serviços online para aumentar a 

inclusão com os munícipes; 

 

• Lançamento dos Aplicativos Oficiais da Prefeitura Municipal de Jaguarão, estes aplicativos contemplam as informações 

sobre as Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Finanças; 

 

• Modernização dos Trailers do entorno da Praça Comendador Azevedo em virtude da obra de requalificação que está sendo 

executada no local; 

6- SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

• Foram abertos no setor de atendimento e suporte a RH um total de 11.600 protocolos contemplando diversos seguimentos 

do setor pessoal, entre eles pode-se destacar:movimentações de servidores, concessão de benefícios e vantagens, 

alteração do registro financeiro de servidores, normativas e regulamentações, nomeação e exoneração de servidores, 

requerimentos de certidões para fins previdenciários entre outros. 

 

• 1892 portarias emitidas com as movimentações internas. 

 

• 292 decretos emitidas com normativas e regulamentações 

 

• 117 Declarações emitidas para fins de INSS. 

 

• 54 Declarações Laborais emitidas. 

• 55 Declarações de atividade 

emitidas. 

 

• Realização do Concurso Público (edital 001/2019), onde foram nomeados 56 novos servidores municipais, sendo assim 

TODOS os contratos temporários rescindidos e substituídos porservidores efetivos. 



 

  
 

7- SECRETARIA DA 

FAZENDA 

• Contratação empresa para realizar a auditoria e conciliação de períodos anteriores; 

• Reorganização na estrutura dos Ambulantes, com disponibilização de Kits contendo manual conforme o decreto, pulseiras 

para o circuito, alvarás. 

• Alvará Web - Lançado em 12/06/2019, esta ferramenta desenvolvida pelo setor de TI, por solicitação da Secretaria da 

Fazenda busca agilizar a liberação de alvarás no município, diminuindo o tempo de espera em filas; 

 

• O Decreto nº 122/2019, regulamenta a padronização dos taxis concessionados pelo Município. O qual estabelece o 

seguinte: a cor do veículo que deverá ser branca, adesivagem e o taxímetro. Das 70 concessões vigentes já são mais de 

40 veículos que se encontram devidamente regularizados; 

• Das concessões disponíveis de taxis, contamos com duas delas para táxi acessível, para atender as pessoas portadoras 

de necessidades especiais; 

 

• Regulamentação de ambulantes, Trailers, FoodTrocks—Através de uma parceria com a Secretaria de Planejamento, 

estamos classificando e regulamentando os comércios que utilizam espaço público; 

 

• Em uma ação da SecFaz juntamente com a Secretaria de Serviços Urbano, foi realizada a remoção e notificações de 

veículos e sucatas abandonados em via pública há mais de 15 dias. 

8- SECRETARIA DE 

SAÚDE 

• Regulação (marcação de consultas e exames):tem a função de solicitação e marcação de consultas e exames dentro e 

fora do município. Segue os dados:  

Piratini-Consultas:  

Especialidade  Marcadas  

Dermatologista  192 

Ginecologia  43 

Otorrinolaringologista 202 

Urologia  225 

Total  662 

 

Pelotas- consultas  

Especialidade  Marcadas  

Alergista  3 

Cirurgia oncológica  23 

Cirurgia torácica  5 

Gastroenterologista  16 

Hemato oncológica  1 

Hematologia  1 

Mastologia 22 

Mastologia oncológica  3 

Nefrologista  20 



 

  
 

Neurologista  49 

Oncologia  35 

Pacientes necessidades especiais 1 

Proctologista 1 

Radioterapia  26 

Total  206 

Pelotas- exames 

EXAME  Marcados  

Broncoscopia  1 

Cintilografia  10 

Colonoscopia  8 

Densitometria  12 

Ecocardiogramatranstorástico 8 

Eletroencefalograma 2 

Eletroneuromiografia 3 

Esofagogastroduodenoscopia 34 

Espirometria  7 

Teste ergométrico  20 

Tomografia 23 

Triagem auditiva  7 

Ultrassonografias  17 

Total  152 

 

Jaguarão- consultas 

Especialidade  Marcadas  

Cardiologista 720 

Cirurgia geral 887 

Oftalmologista  933 

Traumatologista  786 

Total  3326 

Jaguarão -  exames 

Especialidade  Marcadas  

Angiotomografia 5 



 

  
 

Ecodoppler 18 

Ecocardiografia 27 

EDA  110 

Mamografia  1739 

Tomografia  134 

Ultrassonografia  1416 

Total  3449 

 

Rio grande-consultas 

Especialidade  Marcadas  

Angiologista 25 

Buco maxilo 84 

Cardiologia 8 

Cardiovascular 2 

Cirur. Cabeça e pescoço  16 

Cirur. Pediátrica  6 

Cirurgia geral 10 

Cirurgia plástica 3 

Endocrinologista  21 

Hematologista 1 

Nefrologista 1 

Neurologia/neurocirurgia 22 

Otorrinolaringologista  8 

Pneumologista 23 

Proctologista 21 

Reumatologista 3 

Traumatologia  162 

Urologista 1 

Total  417 

Rio grande- exames 

Especialidade  Marcadas  

Ressonância  22 

Cateterismo  1 

Total  23 



 

  
 

Canguçu- consultas  

Especialidade  Marcadas  

Odontologia  35 

Total 35 

 

Serviços terceirizados  

Dentro desses dados a secretaria de saúde, junto com a prefeitura, preocupada com a saúde da população e para 

dar mais agilidade na realização de consultas e exames, contratou serviços terceirizados com custeio dos recursos municipais, 

disponibilizando os seguintes exames e consultas: 

Especialidade  Marcadas  

Angiotomografia 5 

Ecodoppler 18 

Ecocardiográfica 27 

Tomografia  134 

 

Tendo então no ano de 2019 entre consultas e exames = 8.270. 

 

• Transporte:visa a condução de pacientes que estão com consultas e exames marcados pelo SUS em outras localidades. 

É disponibilizado transporte coletivo correspondente aos horários de consultas e exames marcados.  

Total de viagens realizadas durante o ano 2019   

1058 

Total de pacientes que utilizaram o serviço de transporte da 

secretaria municipal 

 

10689 

  

 

• Assistência Social:Assistência a população com vulnerabilidade social. 

Auxilio EXTRA – SUS; orientações, cadastro e avaliação socioeconômica, etc. Agenda de Consultas: particulares e auxilio 

EXTRA – SUS. Agenda de Exames: particulares e auxilio EXTRA – SUS, Fraldas: orientações, fornecimento, etc. Fisioterapia: 

orientações, cadastro e avaliação socioeconômica, etc. Tomografia: orientações, particulares e ordem judicial. Órteses e 

Próteses: orientações, agendamento com a 3ª CRS, etc. Visita Domiciliar: quando solicitada ou considerada necessária. 

Encaminhamentos: FUNDEF, AACD, CAPS, UBS, CTA, SAE, Conselho Tutelar, etc. Orientações Gerais: esclarecimentos, 

acolhimento/aconselhamento, etc. 

Que resultaram em 2624 atendimentos. 

 

• Vigilância sanitária:O principal foco do trabalho da vigilância sanitária é garantir a promoção da saúde à população, de 

forma educativa e instrutiva. Em último caso a punitiva. Trabalha de forma rotineira nos estabelecimentos da cidade, em 

rodízios de categorias comerciais.  Nas visitas também entrega os alvarás sanitários caso o comércio esteja em condições 

adequadas. Atende também reclamações da população como maus odores, esgotos a céu aberto, entre outros. Realiza 

palestras de forma orientava.Estabelecimentos fiscalizados no ano 2019 (ambulantes, treilers, minimercado, açougue, 

supermercado, clinicas odontológicas e médicas, asilos, farmácias, salão de beleza, consultório veterinário, padarias dentre 

outras). 

 

• Vigilância Ambiental:A Vigilância Ambiental em Saúde é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a 



 

  
 

detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 

humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados 

às doenças ou outros agravos à saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

• Unidades de saúde  

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação 

com toda a Rede de Atenção à Saúde. É instalada perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, 

desempenha um papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade. Promover e proteger a 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades. 

Visando isto a secretaria de saúde desenvolveu as seguintes ações: 

3º turno – noturno: Atendimento noturno nas Unidades básicas de saúde, onde cada unidade abre em um dia da semana, o 

horário de atendimento é das 19hs às 22hs. Salientamos que este atendimento noturno tem enfoque para pacientes que não tem 

como ir a UBS durante o horário de funcionamento normal da unidade.   Agendamento – estes agendamentos são através dos 

ACS (Agentes comunitários de saúde), correspondente à sua unidade. São realizadas: consultas médicas, consultas de 

enfermagem (pré- câncer, triagem), procedimento de enfermagem (verificação de sinais, vacinas, dentre outros) e consulta 



 

  
 

odontológica.  

 

UBS  DIA DE ATENDIMENTO  

CLEUSA MARIAUSSANDIZAGA 

(BELA VISTA) 

SEGUNDA-FEIRA  

ARNALDO VALDOMIRO FERREIRA 

(PINDORAMA) 

TERÇA-FEIRA 

RUDIWALTERKUSSLER 

(KENNEDY) 

TERÇA- FEIRA  

DR CARLOS GONÇALVES DA SILVA  

(BOA ESPERANÇA) 

QUARTA-FEIRA 

DRCARLOS OLAVO CHAVES  

(VENCATO) 

QUINTA-FEIRA  

RENATO SOARES  

(POLICLÍNICA) 

QUINTA-FEIRA  

 

 

• Campanha de vacinação influenza 2019: Campanha realizada no período de 04 de abril a 31 de maio, e foi prorrogada a 

12 de julho de 2019, sendo dia 04 de maio o dia de mobilização nacional. Foi realizado no município um segundo dia D na 

data de 25 de maio de 2019, em que participaram as unidades básicas Arnaldo Ferreira, RudyKussler e Policlínica 

municipal. 

Campanha com foco em crianças de 06 meses a menores de 06 anos de idade (05 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, 

puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, professores de escolas públicas e privadas, indígenas, portadores 

de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade 

sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, bombeiros e policiais civis e 

militares da ativa. 

Para atender este público alvo e atingir a meta designada, a SMS de Jaguarão realizou inúmeras mobilizações, sendo elas: 

vacinação em dois asilos municipais, APAE Jaguarão, 12º RCMec, corpo de bombeiros, brigada militar, acamados da região 

central e bairros, zona rural, presídio regional, além de termos disponibilizado vacinar a polícia civil e polícia federal. Após data 

determinada pela 3 CRS, foi liberada para toda a população, sendo reservadas segundas doses de crianças, gestantes e 

puérperas. Com estas ações, pode-se concluir a porcentagem de 91% do público alvo, citado acima. Campanha contra a 

Influenza com o total de 6984 doses aplicadas. 

 

• Reuniões de equipe com acompanhamento da secretaria desaúde:  Com o objetivo de traçar metas para um melhor 

atendimento a comunidade, no dia 01 de Julho, deu-se início as rodadas de reuniões com as equipes das unidades básicas 

de saúde. 

Segunda: Rudy Walter Kussler 

Terça: Carlos Olavo Chaves 

Quarta: Carlos Gonçalves da Silva 

Quinta: Cleusa Maria Ussandizaga 



 

  
 

Sexta: Policlínica, Arnaldo Valdomiro Ferreira 

 

• Mais Médicos: Foi contratado um médico para a UBS Arnaldo Valdomiro Ferreira, Gabriel YacovazzoBelino, foi contratado 

dentro do programa “Mais Médicos” e é formado em clínico geral e pediatria. 

 

• Entrega de mais uma câmara conservadora de imunoderivados: a UBS contemplada foi a Arnaldo Ferreira no Bairro 

Pindorama, Carlos Olavo chaves, bairro Vencato, Carlos Gonçalves da silva, no bairro boa esperança. A câmara 

conservadora de imunoderivados tem como principal objetivo possibilitar mais segurança e praticidade e funciona para 

conservação de imunobiológicos e já está em funcionamento junto a Sala de Vacinação. 

 

• Investem nas Unidades Básicas de Saúde e CAPS: Secretaria de Saúde deu início a pintura geral em todas as UBS's 

além da substituição e manutenção dos aparelhos de ar condicionado das mesmas, e juntamente serão feitas as reformas 

necessárias no CAPS e na Farmácia Municipal. O objetivo é dar maior qualidade e conforto no atendimento aos munícipes 

que utilizam os serviços de saúde. 

 

• Vacinação contra o sarampo: No dia 30 de novembro foi realizado o dia D da campanha de vacinação contra o Sarampo. 

Neste dia todas as Unidades de saúde do município abriram suas portas durante todo o dia, possibilitando aqueles que 

ainda não haviam recebido a dose da vacina pudessem se imunizar contra a doença. 

 

• Psicóloga- secretaria de saúde  

Atendimentos de crianças e adolescente na especialidade de psicologia, realizados na secretaria de saúde onde foram efetivadas 

902 consultas.  

 

 

• CAPS 

Instituição destinadas a acolher pacientes com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar e apoiá-los em suas 

iniciativas de busca da autonomia, oferecendo-lhes atendimento médico e psicossocial. Um dos objetivos do Programa é 

possibilitar a organização de uma rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no Brasil. Os pacientes são atendidos de acordo com 

o Projeto Terapêutico Singular, que consiste em um tratamento específico para cada indivíduo, elaborado pela equipe. Além das 

consultas, o Projeto pode ser composto por diversas atividades, como oficinas terapêuticas e culturais, rodas de conversa e 

orientações individuais ou em grupo, entre outras. 

FORAM REALIZADOS NO CPAS JAGUARÃO 6123 ATENDIMENTOS. 

 

- Ações CAPS 

Exposição do CAPS na Praça Alcides Marques: os trabalhos da oficina de arteterapia ministrada por Gilberto Isquierdo, 

realizada no dia 12 de junho de 2019 

Exposição de artes de usuária do CAPS: O objetivo da ação é despertar a importância da arte como terapia e recurso para 

tratamentos mentais. As telas expostas eram da usuária Marli Caufman e fazem parte de um trabalho realizado durante a oficina 

de pintura ministrada pelo artista plástico Gilberto Isquierdo, uma ação da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde. 

Além da produção artística, os alunos acabam se inserindo no meio cultural por meio do aprimoramento de novas técnicas de 

arte.  

Palestra na UBS do Bairro Boa Esperança sobre Suicídio: na manhã do dia 13 de Junho a Secretaria de Saúde através da 

UBS do Bairro Boa Esperança e CAPS – Sítio Renascer realizaram uma palestra de capacitação. O encontro, direcionado para 

os Agentes comunitária de saúde da UBS e professores da escola pública local foi ministrado pelo médico Romulo Paiva e equipe 

de psiquiatras do CAPS que explanaram um pouco sobre o tema suicídio. Ao final o Dr. Rômulo fez a entrega de manuais de 

Prevenção do Suicídio para os professores da escola Sampaio e para os agentes comunitários de saúde. 

 



 

  
 

• SAMU: 

1º fórum Intermunicipal de Urgência e Emergência: No dia 12 de Julho, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de saúde 

disponibilizou aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas do SAMU para o 1º fórum Intermunicipal de Urgência e 

Emergência na cidade de Cristal.  

Capacitação em Atendimento Pré-Hospitalar: realizado no dia 28 de maio de 2019, no sindicato rural de Jaguarão; 

Palestra de capacitação dos professores em primeiros socorros: Com o objetivo de capacitar os docentes da rede de ensino 

e atendendo a lei 13722/2018, também conhecida como Lei Lucas, na tarde do dia 26 de junho, a Prefeitura Municipal, através 

das Secretarias de Saúde e Educação, realizou um encontro para tratar sobre primeiros socorros na escola. A capacitação, que 

aconteceu na Biblioteca Pública de Jaguarão, foi ministrada pela enfermeira responsável pelo SAMU, Graziela M. Vieira que na 

ocasião mostrou para os presentes, algumas práticas de auxílio imediato e emergencial no âmbito da escola. 

Entrega de uma nova ambulância:  o Prefeito FávioTelis juntamente com o Secretário de Saúde Rogério Cruz realizou a 

entrega de uma ambulância ultra moderna para o serviço do SAMU. O ato aconteceu em frente a Biblioteca Pública Oscar 

Furtado de Azambuja, durante as atividades da 9ª Conferência Municipal de Saúde e contou com a participação de autoridades, 

integrantes do SAMU e comunidade em geral. A aquisição feita junto ao Ministério da Saúde, através do apoio incansável do 

Deputado Alceu Moreira, irá reforçar a frota e melhorar o atendimento na área de Urgência e Emergência do SAMU, o veículo 

possui equipamentos necessários para a condução adequada no transporte de pacientes que precisam de suporte especial em 

nossa cidade. 

 

Nº DE ATENDIMENTOS 647 

 

 

 

 

 

• Demais Ações da Secretaria de Saúde  

 

Participação da reunião da Comissão Binacional Assessora em Saúde Brasil – Uruguai: O encontro reuniu, além de 

representantes dos ministérios da Saúde e Relações Internacionais do Brasil e Uruguai, autoridades estaduais, departamentais e 

municipais dos dois países. Foi tratado diversos assuntos, um deles tratado nesta reunião foi a questão da utilização da mão de 

obra dos médicos na fronteira.  

Participação do evento de adesão ao PlanificaSUS: No dia 15 de julho, em Rio Grande, iniciou o evento do PlanificaSUS, 

evento que reuniu prefeitos, secretários e gestores em saúde, dos 22 municípios que compõem a 3ª Coordenadoria Regional da 

Saúde, teve a presença da secretária estadual da Saúde, AritaBergmann e da coordenadora da 3ª CRS, Rôde Laco Hartwig e, foi 

realizado na Universidade Federal do Rio Grande – FURG. A Planificação busca fortalecer as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

e a Atenção Ambulatorial Especializada. Ainda, organizar de forma mais eficiente o encaminhamento dos usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS) aos diversos serviços prestados.  A região sul será pioneira no Brasil na implantação da Planificação da 

Saúde Mental, para que doenças mentais sejam mais facilmente diagnosticadas na Atenção Primária, sem a necessidade de 

encaminhamentos aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Também procura englobar situações menos graves de saúde 

mental que não se qualificam para atendimento nos CAPS, podendo ser resolvidas nos postos de saúde. 

Apoio da secretaria de saúde nos eventos: o paio da secretaria de saúde nos eventos foi disponibilização de ambulância com 

equipe enfermagem e condutor. 

Secretaria de Saúde no apoio do Carnaval 2019: Para garantir a saúde e tranquilidade dos foliões, a Secretaria de Saúde 

esteve durante todas as noites da folia de plantão na Avenida do Samba. Foram disponibilizadas cinco ambulâncias dispersas na 

Avenida, nas Ruas Barbosa Neto, Coronel de Deus Dias, Odilo Gonçalves, Antiga Rodoviária e Barão do Rio Branco, todas 

equipadas com técnicos e enfermeiros treinados como socorristas, dentro de cada veículo contou com todo o material necessário 

para dar o primeiro atendimento ao folião. 

As Vigilâncias Sanitárias e Epidemiológicas também atuaram na Avenida; o Pronto Socorro também ficou à disposição dos foliões 

com uma equipe reforçado com dois médicos de plantão Uma equipe da Secretaria de Saúde esteve entregando leques 

informativos e camisinhas A iniciativa visa ajudar os brincantes a conservarem a saúde durante os dias de folia, nos quais 

aumentam as chances de ocorrerem relações sexuais sem uso de preservativos. Além disso, o trabalho de conscientização dos 

riscos de se contrair doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia e Aids. 



 

  
 

Saúde e Educação unidas em prol da comunidade escolar: A capacitação, que aconteceu na Biblioteca Pública de Jaguarão, 

foi ministrada pela enfermeira responsável pelo SAMU, Graziela M. Vieira que na ocasião mostrou para os presentes, algumas 

práticas de auxílio imediato e emergencial no âmbito da escola. Muitas foram as dúvidas apresentadas pelas professoras, de 

como agir mediante uma situação de risco dentro da escola. A atividade coordenada pela professora Rosa Dutra e Ana Ester 

Ferreira teve ainda a presença da diretora pedagógica Maria Amália Peres e das assessoras das secretarias da saúde e da 

educação. 

Curso de capacitação para os novos agentes de saúde: Foram duas semanas de atividades, totalizando uma carga horária de 

40h. Na ocasião, apresentado para os novos servidores a realidade da função que irão exercer. Entre os temas abordados, 

destaca- se palestras sobre saúde do idoso, da criança, da mulher, saúde mental. Além de informações sobre imunização, 

vigilância, serviço odontológico entre outros. 

Roda de conversa: Com o objetivo de prevenir e saber como anda a Saúde da Mulher no Município, no dia 12 de Agosto a 

Secretaria de Saúde realizou uma roda de conversa com grupo de mulheres no CRAS do bairro Germano. O encontro foi 

ministrado pela enfermeira Bruna Gomes, responsável pelo programa Saúde da mulher. 

Implantação de 3 academia ao ar livre: foram implantadas 3 academias ao ar livre, locais de implantação: praça Comendador 

Azevedo, praça Hermes Pintos Affonso (hospital) e UBS Darcy Amauri Ribeiro. Os equipamentos adquiridos pelo município, 

através da Secretaria da Saúde. Também aguarda o projeto de readequação e liberação de recursos para proceder nossas 

implantações.  

Atendimentos Externos com Dentista, Enfermeiro e Médico. 

- Presídio Estadual: A ação descentralizada da Secretaria de Saúde que sempre atendeu os detentos com a liberação de 

médicos.  

-Zona Rural: Com o objetivo de levar saúde de qualidade para todos, durante o ano a Secretaria de Saúde realizou atendimento 

nas Comunidades da Perdiz, Cerrito, Quilombola, São Luís, Charqueadas, Santana, Casa de Lata e Telho; 

Nº DE ATENDIMENTOS 481 

 

 

Maio Vermelho: em maio de 2019 foi realizada a Campanha de Saúde Bucal, efetivadas atividades educativas para a prevenção 

da doença, exames físicos e clínicos, diagnóstico e tratamentos de lesões bucais, encaminhamentos para avaliação de lesões 

que necessitem de biópsia, bem como testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatite. 

Setembro amarelo: realizada as atividades através do CAPS, onde foram realizadas palestras e caminhada de conscientização 

sobre o tema (suicídio).  

Outubro Rosa: foram disponibilizados atendimentos em todos os turnos nas UBS que combinou com a realização de: 

 

ATENDIMENTO NAS UNIDADES:  

*ATENDIMENTO MÉDICO, ENFERMAGEM, ODONTOLÓGICO, VISITA DOMICILIAR, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CAPS. 

 

 

3486 

PRÉ-CÂNCER REALIZADO DURANTE O MÊS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS 

E UNIDADE MÓVEL  

757 

ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS SOLICITADAS 32 

ULTRASSONOGRAFIA LIBERADAS PARA REALIZAÇÃO  32 

ARRECADAÇÕES DE LENÇOS ATRAVÉS DO TORNEIO DE FUTSAL  71 

SOLICITAÇÕES DE MAMOGRAFIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE  154 

MAMOGRAFIAS REALIZADAS NA SANTA CASA DE JAGUARÃO 139 

 



 

  
 

 

• Programações: 

Caminhada Rosa: Caminhada de abertura da campanha, será realizada no dia 04/10/2019 às 14hs, saída de secretaria 

municipal de saúde até o largo das bandeiras. Tem o propósito de chamar a atenção da população sobre a importância da 

campanha e informar as ações que serão realizadas durante o mês. 

Futpink: Torneio de futsal feminino, será realizado no dia 16/10/2019 às 20hs no Ginásio Dario de Almeida Neves (Ferrujão), tem 

o propósito de arrecadar lenços, maquiagens, necessidades da liga. 

Dia Rosa: No dia 24/10/2019 das 8hs às 12hs e das 14hs às 18hs, serão realizados, na Santa casa de caridade, atendimento 

médico, consulta de enfermagem, atendimento com psicóloga, nutricionista e assistente social para todas as mulheres. Com o 

propósito de dar mais acesso as mulheres para a prevenção e diagnostico. 

Pedalada Rosa: passeio ciclístico para toda família, será realizada no dia 27/10/2019 às 10hs, saída do posto de saúde do Boa 

Esperança até o largo das bandeiras, com o propósito de integração da comunidade em respeito à Saúde da Mulher e 

encerramento da campanha. 

Dia D da Mamografia: nos dias 28, 29 e 30 serão realizadas as mamografias, solicitadas durante o mês de Outubro, na Santa 

casa de Caridade de Jaguarão. 

Novembro azul: foram realizados atendimentos na Policlínica nas segundas e quintas- feiras das 19 às 22hs para pacientes do 

sexo masculino realizaram atendimento, exame retal e 

laboratoriais, ultrassonografia de acordo com a posição médica: 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Saúde oferece curso na área alimentícia: a Secretaria de Saúde, através do Setor de Vigilância Sanitária, iniciou 

as atividades do Curso “Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos”. O encontro voltado para comerciantes e 

funcionários públicos da área alimentícia aconteceu na Biblioteca Pública ministrado pela Médica Veterinária, Letícia 

BazzanellaUrnau Viegas (Especialista em Higiene Alimentar), com a finalidade de buscar o aperfeiçoamento das práticas de 

manipulação e higiene alimentar, conscientizando que a falta de asseio traz riscos à saúde de seus consumidores. 

Saúde investe no setor de Fisioterapia: A fisioterapia tem papel primordial frente à nova realidade em saúde pública, pois 

executa ações de integralidade em todas as fases da vida agindo nas questões de atenção primaria na prevenção e promoção de 

saúde, o setor, que vem tendo uma maior procura, possui cinco fisioterapeutas e atende cerca de 320 por mês mais 16 

domiciliares.  A fim de otimizar o serviço e reduzir o tempo nas filas de espera, o Município realizou a compra de mais cotas para 

os usuários que necessitam do serviço.  

Secretaria de Saúde compra com recursos próprio fraldas para os usuários: A secretaria municipal de Saúde, preocupada 

com os frequentes atrasos nos repasses dos recursos para compra de fraldas dos usuários especiais, idosos e acamados, 

comprou com recursos próprios uma quantidade para suprir os próximos 3 meses, custou aos cofres públicos em torno de 

R$50.000,00. O município mais uma vez assume o compromisso do Estado para que os nossos munícipes não sintam a falta de 

insumos necessários para sua sobrevivência. 

Saúde realiza ação descentralizada no Bairro Vencato: Com o objetivo de complementar o trabalho da agente de saúde no 

bairro Vencato, a Secretaria de Saúde através do setor da Vigilância sanitária, realizou um encontro com os moradores da 

localidade. O evento, denominado " Hora Pet" foi organizado pela agente de Saúde do Bairro, Mari Veiga. Na ocasião, os 

presentes puderam esclarecer dúvidas com a veterinária da vigilância sanitária Patrícia a respeito de cuidados e posse com 

animais domésticos, além de distribuição de vermífugos, vacinas anti cios e venenos pros ratos. O evento também teve apoio de 

3 clínicas veterinárias da cidade e departamento de meio ambiente. 

Palestra sobre piolho e escovação: Seguindo com as atividades descentralizadas da Secretaria de Saúde, na tarde do dia 25 

de Setembro aconteceu na EMEI Pedacinho do Céu uma palestra sobre piolho e escovação. O encontro foi ministrado pela ACS 

Alzira Terra, enfermeiras Daiane Lemos Barros, Michele de Oliveira Martins, a dentista Rita de Cassia Porciúncula Rodrigues e 

Michele Guadalupe Garcia Rangel, auxiliar de Saúde bucal. 

Secretaria Municipal de Saúde realiza Mutirão de Ultrassonografia: Para sanar a demanda reprimida de ultrassonografias do 

município, além das vagas ofertas pela prestadora da Secretaria de Saúde, foi realizado meses de outubro e dezembro o Mutirão 

de Ultrassom, efetivando 200 ultrassonografias (US) na Santa Casa de Caridade de Jaguarão, suprindo assim a demanda 

reprimida de ultrassonografias do município. 

Nº DE ATENDIMENTOS 283 

EXAME PSA REALIZADO 

PELO MUNICÍPIO  

75 



 

  
 

12 toneladas de pneus são dispensadas: a Secretaria de Saúde, através do setor de Vigilância Ambiental, realizou a 

dispensação de 12 toneladas de pneus inservíveis para destinação final na empresa CBL - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE 

BORRACHAS LTDA. Este trabalho realizado pela Vigilância é mais um serviço prestado para a comunidade ao combate do 

mosquito Aedes causador de várias doenças como a dengue. 

Equipe de vigilância participa do I° Fórum de Vigilância na cidade de Pedro Osório:A equipe de Vigilância da Secretaria 

Municipal de Saúde, participou do 1⁰ Fórum de Vigilância em Saúde da cidade de Pedro Osório. Participaram do evento os 

servidores Patrícia Lisiane e Bruno Siqueira representantes da vigilância sanitária do município, além do servidor Carlos Alves 

pelo vigiágua e pela vigilância ambiental, Deiver e Nassim. O evento abordou diversos assuntos, dentre eles Saúde do 

Trabalhador, e palestras sobre vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica. 

Novos Tabletes são entregues aos Agentes Comunitários de Saúde: Na tarde do dia 16 de dezembro, o secretário de saúde 

Rogério Cruz, reuniu-se com os Agentes Comunitário de Saúde do município para realizar a entrega de novos tabletes, para 

serem utilizados na rotina de trabalho dos profissionais. A ferramenta que foi adquirida é moderna e possui conexão wi-fi, 

bluetooth, tela de 10”, sistema Androide 8.1 e GPS integrado o que possibilita saber o local exato de onde o ACS está fazendo a 

visita. O uso do equipamento dará maior agilidade nos cadastros e entrega de dados bem como na ampliação dos cadastros dos 

usuários SUS exigidos pelo Ministério da Saúde para o ano de 2020 e que são de suma importância que aconteçam já que o 

financiamento em saúde será feito através desses registros. 

 

• Hospital  

O hospital é um elemento organizador de caráter médico-social, cuja função consiste em assegurar assistência médica completa, 

curativa e preventiva a população, e cujos serviços externos se irradiam até a célula familiar considerada em seu meio;  

 

Santa Casa 

Para dar assistência de qualidade a secretaria de saúde pensando nisso disponibilizou:  

Melhorias na estrutura: 

- Reformas no pronto socorro, em toda estrutura da recepção, banheiros, sala de observação, sala médica, sala de urgência e 

emergência  

Colocação de 304 m² de piso; 

Colocação de 130 m de rodapé; 

Pintura de aberturas e paredes; 

Colocação de pia de granito no posto de enfermagem com parte nova em granito e porta em MDF; 

Pintura do móvel da sala de descanso dos médicos; 

Troca de 10 portas com fechamento de vitrine e ferragem; 

Guarnições novas, bate maca e acabamentos para corredores; 

Abertura de paredes e colocação de duas janelas no posto de enfermagem; 

04 mesas novas para consultórios; 

02 armários embutidos para sala de curativos e posto de enfermagem; 

Desmanche de parede da sala da triagem e confecção de divisória em MDF e mesa nova; 

Confecção de nova rede elétrica e tomadas para ar condicionado; 

Confecção de um dreno; 

Reforma portão sala de emergência; 

Reforma banheiro do quarto dos médicos (box novo); 

Ajuste da porta de ferro frente do hospital; 

Colocação borracha antiderrapante no corredor do Pronto Socorro; 

Móveis novos sala de emergência; 

Móveis novos sala de enfermagem; 



 

  
 

Reforma de dois banheiros incluindo parte hidráulica, revestimento em todas as paredes, colocação de piso, aberturas e 

pintura; 

Confecção de 01 quarto e 01 cozinha com paredes rebocadas em ambos os lados, contra piso, piso, colocação de 

aberturas, parte elétrica e pintura; 

Colocação de 01 tampo no balcão do corredor com bancada para parte interna; 

Instalação de uma pia em consultório médico; 

Pintura dos móveis da sala de descanso dos médicos; 

Confecção de caixas de drenagem; 

Confecção de escoamento da água proveniente do ar condicionado e ajustes de canos do ar; 

Confecção de móvel para área da limpeza. 
 

 

- Reforma na ala SUS:  

PINTURA NAS PAREDES  

TROCA DE LÂMPADAS  

ABERTURAS PARA AMPLIAR O ESPAÇO  

COLOCAÇÃO DE DUAS PORTAS DE VIDRO  

GUICHÊ EM MDF 

 

- Reforma no telhado da ala SUS, convênios e bloco.  

- Construção de quarto de descanso para equipe e de enfermagem com banheiro  

 

Material entregue a santa casa:  

 

- 3 aparelhos de detecção fetal 

- 1 aparelho de ultrassonografia 

- 1 secadora  

Inaugurada a nova sala de recepção da Santa Casa: em ato realizado na Santa Casa de Caridade, foi colocada à disposição 

da comunidade jaguarense, a nova instalação da sala de recepção do hospital. A reforma e modernização da sala representa um 

avanço na área administrativa do hospital, dando dinamismo e qualidade no atendimento ao público. São quatro guichês 

atendendo simultaneamente para agilizar a demanda de encaminhamentos para os mais diversos setores da Santa Casa. 

Anteriormente, havia apenas uma pessoa prestando atendimento geral. 

Secretário de Saúde visita HU em Bagé: Rogério Cruz acompanhado diretor da Santa Casa, Filipe Ribeiro, pela coordenadora-

Geral de Enfermagem, Franciele Gonçalves, e pela gerente administrativa, Taís Meroni, esteve na cidade de Bagé para fazer 

uma visita ao Hospital Universitário da URCAMP. A comitiva foi recebida pelo gestor do hospital, Henry Ritta, que apresentou as 

instalações que compõem o atual cenário da instituição. O HU vem se destacando na Região pela modernização de atendimento 

através da adoção de novas tecnologias e ampliação de serviços implantados, com base numa gestão focada na qualidade, por 

esse motivo o Secretário de Saúde esteve no local para pegar como base o atendimento e levar para o hospital de Jaguarão, 

visto que a “Auditar” que administra o HU é a mesma que presta serviço de faturamento e reestruturação contratual para a Santa 

Casa. 

Vale refeição para os funcionários da Santa Casa: Na manhã do dia 19 de Junho, a Prefeitura Municipal através da Secretaria 

de Saúde juntamente com a administração da Santa Casa realizou o ato oficial da entrega do vale alimentação para os 

funcionários da Santa Casa de Jaguarão. 

Município propõe melhorias no contrato com o Estado: O prefeito de Jaguarão, FavioTelis, o secretário de saúde, Rogério 

Cruz, o diretor da Santa Casa, Felipe Ribeiro foram recebidos pela secretária estadual da Saúde, AritaBergmann. Também 

participou da reunião no gabinete da secretária, o chefe de gabinete do deputado estadual Fábio Branco, Sandro Oliveira (Boka) 

e a diretora adjunta do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial (DAHA), Carla Pertili. Na pauta, a Consulta 



 

  
 

Popular para a compra de um carro de anestesia e o aditivo do contrato do Governo do Estado com a Santa Casa para o reajuste 

de valores. Emendas parlamentares para a instituição também foram discutidas no encontro. 

Município capta recursos junto a 1ª Vara da Comarca de Jaguarão: A prefeitura de Jaguarão, através da secretaria municipal 

de Desenvolvimento Social e Habitação e da Santa Casa de Caridade, conquistou recursos junto a 1ª Vara Judicial da Comarca 

de Jaguarão para investir em melhorias dentro de suas áreas de atuação. Foram R$ 12.224,56 destinados à Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Habitação e mais R$ 22.974,00 para a Secretaria da Saúde, recursos esses oriundos da receita da 

aplicação de penas de prestações pecuniárias. O recurso conquistado pela Santa Casa será empregado na aquisição de 

materiais para o Pronto Atendimento do hospital.  

- Atendimentos realizados pela santa casa  

PARTOS  241 

CESÁREAS 194 

CIRURGIA ELETIVAS 365 

CIRURGIA DE URGÊNCIA  132 

TOTAL  932 

 

9- SECREATARIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E 

HABITAÇÃO 

• Projeto, junto ao MPF, para pleitear recursos provenientes de penas alternativas (pecuniárias), onde foi implantação a sala 

de informática no Centro de Apoio Sócio Educativo – CASE 

 

• A “Ação Cidadania da Mulher” visa combater a violência contra a mulher através de atendimentos especializados por meio 

de Psicólogos, Assistentes Sociais e Advogados e diversos outros serviços de atendimentos que foram oferecidos pelos 

colaboradores no Ônibus Lilás que pela terceira vez esteve no município, que possui salas individuais para atendimentos 

às mulheres. 

 

• Foi inaugurada em 2019 a Sala Lilás, localizado junto ao CREAS, em um local reservado e acolhedor onde serão feitos os 

acompanhamentos com Psicóloga e Assistente Social, que trabalharão e parceria com o Poder Judiciário, MP, Brigada 

Militar, Delegacia de Polícia e Secretaria Municipal de Saúde. A mesma que foi equipada com a parceria da Casa da 

Amizade. 

 

• Discutido a implantação de uma ação que visa o cumprimento de medida judicial, onde o juiz determinará o 

comparecimento obrigatório do agressor nas atividades do programa. O agressor terá que participar de grupos com uma 

equipe multiprofissional, com assistente social, psicólogos, advogados e a promotoria de justiça, e que as atividades dos 

grupos serão a cada dois meses. 

 

• Numa parceria com o SENAC, foi oferecido a comunidade o curso de Serviços de Garçom. As aulas, aconteceram no 

CRAS Germano, com os usuários dos dois CRAS (Germano e Pindorama); 

 

• Profissionais da Secretaria de Assistência Social de Jaguarão participaram do Programa Nacional de Capacitação do 

Sistema Único de Assistência Social (CapacitaSUAS); 

 

• Curso de Espanhol para a terceira idade; 

 

• Eleição dos 5 Conselheiros para compor o Conselho Tutelarpara gestão 2020-2024; 

 



 

  
 

• Retomada do Projeto Dança e Saúde; 

 

• Através de uma parceria com missionários da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, foi promovido sessões de 

corte de cabelo, masculino infantil, gratuitamente, nas sextas-feiras, no horário compreendido entre 9h e 12h. 

 

• CRAS Pindorama realiza atividade alusiva ao Dia das Mães; 

 

• Instituídos representantes para Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM; 

10- SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

ECONOMICO E MEIO 

AMBIENTE 

• Curso Gratuito dado a comunidade de Plantas Ornamentais; 

• Carteiras de Identidade: 2,145 

• Carteira de Trabalho: 650  

• Carteira de Trabalho Estrangeiro encaminhadas a cidade de Pelotas: 72 

• Alistamento Militar: 287                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Certificado de Dispensa da Incorporação: 352 

• Atestado de Antecedentes: 21 

• Encaminhamento do Seguro Desemprego: 710 

• Atendimento Procon: 767        

• Atendimento Rede Simples:       

- Análise de Viabilidade por Nome: 124 

- Análise de Viabilidade por Endereço: 268 

 

• Atendimento do Alvará Web (a/c de 06/19): 263  

• Atendimento MEI: 223 

• Animais Recolhidos no ano de 2019 

-Cães: 323 

-Cavalo: 124 

 

Termos de Adequação: 73 (referente a maus tratos, animais silvestres, descumprimento de licença, pressão sonora casas 

noturnas, abandono de animais) 

• Autos de Infração: 16 

• Termo de embargo: 01 

• Notificações 624 

• Protocolos no período da tarde atendidos por telefone pelos fiscais: 

- 192 referentes a cães 

- 28 referentes a gatos  

- 64 referentes a cavalos 

- 152 assuntos diversos 

 

 



 

  
 

Educação Ambiental (EA): 

Juntamente com os integrantes do Rotary Club de Jaguarão e integrantes do PTG Pealo Amigo, foi realizado o plantio de 

aproximadamente 180 mudas de árvores nativas nos canteiros centrais e nas praças da cidade, bem como foi feita conversa com 

os moradores próximos a estes locais, sobre a importância e os cuidados com as mesmas.  

Visitação em 3 escolas da rede municipal de ensino, juntamente com a Cooperativa Aliança de Economia Solidária Prestadora de 

Serviços – COOADESPS, para falar sobre os tipos de coleta de resíduos domésticos, coleta seletiva e abandono de animais.   

Licenciamento Ambiental (LA): 

- Autorização Geral: 05 

- Licença de Operação: 12   

- Licença Prévia de Instalação: 01 

- Licença Prévia: 01 

- Licença Única: 05 

- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: 16 

- Certidão de zoneamento: 07 

- Ofícios LA: 31 

- Memorando LA:25 

- Parecer técnico: 11  

- Aguardando Analise: 06 Licenças de Operação (LO) e 22 Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

- Para emitir: 03 Licenças Operação 

 

Total de cães no Canil Municipal 

(Salientamos que está sempre em giro de animais, para mais ou para menos ) 

Machos adultos: 36 

Fêmeas Adultas: 80 

Filhotes: 27 

11- SECRETARIA DE 

CULTURA E 

TURISMO 

• Realização da XXI Motofest através de convênio com o Motogrupo Km Final movimentando aproximadamente 12.000 

pessoas; 

 

• Realização Carnaval em parceria com a Liga das Entidades Carnavalescas e Liga dos Trios Elétricos; 

 

 

• Nomeação de integrantes do Conselho Municipal de Turismo;  

• Realização do 27 de Janeiro (exposições, rodeio e desfile cívico); 

• Organização do Pedalando com Turismo juntamente com a UNIPAMPA;  

• Realização da Semana Farroupilha; 

 

• Participação na reunião da Azonasul que tratou sobre as Leis de Incentivo à Cultura;  

• Organização da Semana do Patrimônio de Jaguarão desenvolvendo ações no viés do Material, Imaterial e Cultural; 

• Reunião da APLTur da Costa Doce, na expofeira de Pelotas; 

• Inauguração de um Painel com fotos dos municípios da costa doce no Shopping Pelotas; 

• Abertura do Cine Clube para rede escolar; 



 

  
 

• Parcerias com o SESC para apresentações de teatro adulto e infantil; 

• Realização do “Natal Iluminado na Praça”; 

• Organização da Feira Binacional do Livro; 

 

• Organização da Rustica alusiva ao aniversário de Jaguarão juntamente com a UNOPAR; Participação na Semana da 

Consciência Negra; 

 

• Apoio no Concurso Miss RS Gay; 

• Apoio no Festival de Dança Jaguarão em Dança; 

 

• Parceria com a Loja Radio Luz para a apresentação de filmes para a rede municipal de ensino; 

• Participação na Fenadoce 2019, no Centro de Eventos, e reunião estratégica com a secretaria de Cultura do Estado, 

Beatriz Araujo; 

 

• Parceria para a realização do CopeneSul; 

• Parceiro na realização da Convenção Tradicionalista do MTG; 

 

• Abertura de exposição de fotografias no Teatro Esperança; 

• Parceira com o SESC para a realização do evento Recrearte; 

• Apoio em shows musicais e de humor (Cris Pereira, Nego Di, Diogo Nogueira, Beto Pires); 

 

• Organização e parceria com o coral municipal, para a realização do Jaguarão in Coros, coma presença de corais de 

nacionais e internacionais; 

• Parceria com a Unipampa para e realização do Mateando com Turismo; 

 

• Apoio na peça teatral O vendedor de sonhos; 

• Apoio nos eventos de Mostra de Dança Marina Miranda, escola de dança Ayuni e danças árabes; 

• Reinauguração da Igreja da Matriz do Divino Espirito Santo; 

 

• Apoio na realização do Jaguararte em parceria com a SIC; 

• Apoio na realização de apresentações de Dança IV PAMPEANO - Festival de Danças do "Espuela y Pañuelo"; 

• Mostra cultural da escola Nelson Wortman; 

• Realização do Pré-Reveillon; 

• 7° Encontro de Carros Antigos; 

 

• Reinauguração do Restauro da Igreja Matriz Do Divino Espírito Santo; 

 

• Conclusão do Pórtico e nova iluminação na entrada da cidade. 



 

  
 

12- SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO E 

DESPORTO 

• Setor Administrativo: 

- Entrega de material permanente nas escolas municipais: armários, computadores, notebooks, micro-ondas, refrigeradores, 

quadro branco, forno elétrico, ar condicionado, cafeteira, processador de alimentos, televisão, DVD; 

 

-Instalação de grades nas escolas: EMEIs Pedacinho do Céu, Silvinha, Bolinha, Casa da Criança, VerdinaRaffo; EMEFs: Ceni 

Soares Dias, Padre Pagliani, General Antônio de Sampaio, Marechal Castelo Branco, Dr. Fernando Corrêa Ribas; 

 

- Confecção de muro lateral da escola Ceni Soares Dias; 

 

-Confecção de calçada na EMEI Casa da Criança; 

 

-Reparo no telhado da EMEI Casa da Criança; 

 

-Confecção de área de proteção das salas de aula da EMEF Padre Pagliani; 

 

-Construção de sala acessível na EMEF Marechal Castelo Branco; 

 

-Reforma do muro dos fundos da EMEF Marechal Castelo Branco; 

-Entrega de 400 conjuntos de estudante, 70 conjuntos de professor e 20 mesas acessíveis distribuídas nas escolas de ensino 

fundamental urbanas e rurais; 

 

-Início da reforma da quadra poliesportiva da EMEF Manoel Pereira Vargas. 

 

 

• Setor Pedagógico: 

- Foi pago o Piso Nacional do Magistério; 

- Construído o Documento Orientador Municipal; 

-Capacitação, a todos os professores das escolas municipais para implementação da Basa Nacional Comum Curricular; 

- Acerto de carga horária no quadro de pessoal de cada escola; 

- Projeto AABB-Comunidade iniciou seus trabalhos com nova coordenação; 

- Encaminhamentos documentais junto ao Conselho Municipal de Educação, para efetivamente tornar válido o Curso Técnico em 

Agropecuária da escola municipal de educação básica Lauro Ribeiro (EMEB Lauro Ribeiro) do ano de 2013 para frente e 

validação, do curso processo habitual de cinco em cinco anos; 

-Reabertura do Projeto Bombeiro Mirim; 

- Construído com os professores titulares do componente curricular “Espanhol”, segunda língua estrangeira legalmente 

trabalhada no município, na proposta de trabalho da professora aluna do Mestrado da universidade do Pampa-Jaguarão; 

- Monitoramento das metas do Plano Municipal de Educação, em reuniões de avaliação; 

- Recebido orientações de trabalho sobre o programa Busca Ativa (distorção idade ano); 

- Implantação do Sistema on-line para escolas do município colocando-as em rede; 

- Mais um ano de parceria com a Ecosul no trabalho ECOVIVER (representação teatral sobre meio ambiente); 

- Manipuladores escolares, integrantes do setor de Merenda Escolar, receberam capacitação; 

- Apresentação do Seminário Municipal de Formação aos professores, para toda rede de ensino do município; 

- A secretaria (Smed), representando a gestão educacional do município, sediou o 177º Pessoas com Fórum Permanente de 

Políticas Públicas para pessoas com Deficiências e Altas Habilidades; 

- Alguns Professores por escolas receberam a formação em Primeiros Socorros; 

-Professores municipais dos anos iniciais tiveram formação quanto ao método de Consciência Fônica “Método das Boquinhas”; 

-Formação para os professores sobre “Avaliação”, com o professor CELSO VASCONSELLOS; 

-Reunião mensal da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME, sediada aqui pelo munícipio); 

-Participação em termos de parceria da Escola Binacional de Canoagem. 

 

• Setor de transporte escolar: 

- Atendimento aos 36 alunos através do Projeto Passagem Estudantil Pelotas (PAEP), onde 24 alunos têm bolsa integral e 12 

alunos bolsa parcial; 



 

  
 

 

- 280 alunos das escolas municipais e estaduais atendidos no Transporte escolar rural e urbano; 

 

- Aquisição de um ônibus escolar, com capacidade para 30 alunos, através do Projeto Caminho da Escola, utilizando recursos 

próprios da Prefeitura. 

 

 

• Setor de Esportes; 

- Realizações dos Jergs nas seguintes categorias:Infantil, Juvenil - masculino, feminino, nas modalidades: Atletismo (diversas 

modalidades), Vôlei, Basquete, Handebol, Tênis de mesa, Futsal e Xadrez. 

 

-Dia do Desafio: Circuito de habilidades, corrida noturna, caminhada e TFM, com alunos da Rede Municipal e Estadual; 

 

- Realização do Citadino de Futsal: na qual reúne a população de forma geral nas seguintes categorias: sub 9,11,13,15 e 17, 

Veterano, feminino, séries ouro, prata, bronze; 

 

-Foram Realizados os Primeiros Citadinos de Basquete, Vôlei e Vôlei de Praia abrangendo as modalidades Adulto- masculino, 

feminino; 

 

- 1ª Olimpíada Escolares Mirim nos modos: Circuito de habilidades, rustica, jogos de oposição, cabo de guerra – masculino e 

feminino; 

 

- Construção de quadra de vôlei de areia ao lado do Ferrujão. 

13- SECRETARIA DE 

SERVIÇOS 

URBANOS 

• Serviços de varrição, raspação, poda, coleta e pintura de meio fio, em todo o município pela empresa terceirizada; 

 

• Colocação de aproximadamente 06 bueiros na rua Independência esquina Luís F. Ricci, na Fundação Carlos Barbosa; 

 

• Realização da recuperação do calçamento da Rua João Pinto da Silva, no Bairro Carvalho; 

 

• Colocação de uma grade de ferro na entrada de uma boca de lobona esquina das ruas XV de Novembro e Barão do Rio 

Branco que dará sustentação para que os veículos possam trafegar e estacionar sobre o local, com segurança. 

 

• Liberações de abertura de vala– 24; 

 

• Cemitério Municipal/ sepultamentos– 256; 

 

• Cemitério Municipal/ colocação de pedra– 5; 

 

• Cemitério Municipal/escariolas -  4; 

 

• Equipe Calçamento– 143; 

 

• Equipe Saneamento– 362; 

 

• Equipe de Iluminação Pública – 2.200; 

 

• Placas de sinalização de trânsito– 352; 

• Credenciais para estacionamento em vaga de idoso e deficiente– 20 



 

  
 

14- SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

RURAL 

• MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS: 

- ESTRADA DA COSTA: Recuperação com drenagem, colocação de bueiros novos em vários pontos, alargamento de estradas 

rurais e recapagem com saibro em 25 km; 

- ESTRADA DO TELHO: Recuperação, drenagem, limpeza de bueiros, recapeamento com saibros em 12 km da sede do 

município até a ponte do telho; 

- ESTRADA DA PERDIZ: Recuperação com drenagem, limpeza de bueiros, colocação de bueiros novos, alargamento da estrada 

e recapagem com saibro em cerca de 20 km; 

- ESTRADA SÃO LUÍS: Recuperação com serviços de drenagem, limpeza de bueiros, valas, colocação de bueiros novos, 

alargamento da estrada, em 15 km; 

- CORREDOR DAS CRUZEIRAS E CORREDOR DO ZARIFE:  Serviços de drenagem, limpeza de bueiros e valas, colocação de 

bueiros novos e recapeamento com saibro totalizando 10 km entre ambos os corredores; 

- CORREDOR DAS TRÊS BOCAS E CORREDOR DO BOLHA E CORREDOR DO CARLÃO :Serviços de drenagem, limpeza de 

valas e alargamento de estradas- 30 km; 

- CORREDOR DO ARROITO: Serviços de drenagem, colocação de bueiros, colocação de saibro nos pontos críticos e 

alargamento da via - 10 km; 

- ESTRADA DO SARANDI: serviços de drenagem, colocação de bueiros e saibro nos pontos críticos; 

- ESTARADA DA JOAQUIM CAETANO: Serviços de drenagem, limpeza de bueiros e valas, colocação de bueiros novos e 

recapeamento com saibro em 15 km; 

- CORREDOR DO TELHO CHICO E CORREDOR DO UMBÚ: Serviços de drenagem, limpeza de bueiros e valas, colocação de 

bueiros novos, recapeamento com saibro em diversos pontos - 15 km; 

OBS: Manutenção, patrolamento, serviços de drenagem durante o ano nos 1500 km de estradas rurais do nosso município.  

 

• AQUISIÇÕES PARQUE DE MÁQUINAS  

Aquisição de um caminhão 0 km bi truckmulti– uso com caçamba e prancha. 

 

• AQUISIÇÕES DE MATERIAIS (BUEIROS, PEÇAS, ETC)  

-Aquisição de mais de 1000 bueiros para manutenção das estradas rurais; 

- Aquisição e compra de pneus via consórcio público para todos os veículos e máquinas da secretaria. Recuperação e 

manutenção periódicas de todas as máquinas da secretaria para que estejam sempre em dia para a realização do devido 

trabalho.Patrollacaterpillar 120 k, patrola volvo g 940, retro escavadeira jcb 3cx, escavadeira hidraúlicajcb160, caminhão caçamba 

mercedesbenz (pac), caminhão caçamba, ford cargo, caminhão muk e demais veículos leves. 

 

• Serviços de Terceiros  

Contratação de máquinas (motoniveladora, retro, escavadeira hidráulica, rolo compactador, caminhões caçamba) para prestação 

de serviços terceirizados de manutenção para a grande malha viária de 1500 km de estradas rurais do município. 

 

• Programa Troca – Troca Municipal 

Foram adquiridos e distribuídos os seguintes produtos: Adubos, úreia, Rolos de Sombrites e bobinas plásticas para Estufas 

(Hortifrutigranjeiros), tábuas de cedro-mar, compensado naval, cola náutica (Pescadores), sendo atendidos 80 produtores e 

pescadores.      

 

• Programa Troca – Troca Estadual 

Foram adquiridos e distribuídos, 15 sacas de sementes de milho híbrido transgênico, sendo atendidos 06 produtores numa área 

total de 15 hectares plantados.  

 

• Programa Patrulha Agrícola  

Foram feitos serviços de gradagem, aragem e plantio, para plantio de pastagens de verão sendo atendidos 40 produtores, 

totalizando uma média de 100 hectares. 

 



 

  
 

• Programa de Cestas Básicas Pescadores  

Foram distribuídas 168 cestas básicas no mês de dezembro a 56 famílias de pescadores. (Seguro Defeso – Período da 

Piracema). 

 

• Programa Dissemina  

Foram realizados 36 atendimentos, com cerca de 70 inseminações realizadas para 20 produtores rurais.  

 

• Programa de Ampliação das Redes de Água Potáveis Municipais asFamílias Rurais 

Foram realizados 2 km de serviços de escavação com retro na comunidade São Luís (corredor do Nezico e corredor do Sobrado) 

para colocação de canos de condução de água potável, beneficiando 20 moradores.  

Adquiridos através de licitação 03 torres de água de concreto com altura de 07 metros para as comunidades da Casa de Lata, 

Perdiz e Cerrito (quilombolas) beneficiando 35 famílias.   

Atendimento em parceria com a Corsan e o Quartel para distribuição de água potável a 19 famílias necessitadas para consumo.  

 

• Aquisições Parque de Máquinas  

- Aquisição de um trator case 0 km 4 x 4 cabinado para serviços de patrulha agrícola e outro.  

- Uma Plantadeira a lanço.  

-Uma Plantadeira em linha, roçadeira química cedidas através de termo de colaboração para Jaguar leite.  

 

• Aquisições de kits de Irrigação 

Foram adquiridos em parceria com o governo do estado e a Emater municipal 10 kits de irrigação, beneficiando 10 famílias de 

pequenos produtores (01produtor da comunidade Quilombola)   

 

• Termos de Colaboração  

Foi dado prosseguimento aos termos de colaboração com Aprij, Emater e Jaguar leite beneficiando cerca de 210 produtores 

direta e indiretamente.  

Iniciamos confecção de Termo de Colaboração com a Cooperativa de Lãs Mauá para que a mesma possa recolher lã dos 

produtores municipais através de empréstimo compartilhado do caminhão Muk e 01 (um) trator. 

 

• Aquisição de Material Permanente 

Foram adquiridos 04 ares condicionados, 01 frigobar e uma impressora multi- funcional com cachê de tintas para a unidade 

administrativa. 

 

• Sim (serviço de inspeção municipal)  

- Foram realizadas visitas semanais e periódicas, para orientação sobre normas de higiene, fiscalização e acompanhamento 

durante o serviço de abate no abatedouro municipal, em média 03 vezes por semana, para os mesmos fins foram realizadas 

visitas semanais a 18 estabelecimentos comerciais, fábrica de laticínios, embutidos e outros; 

- Contratação de mais uma veterinária para auxiliar nos serviços; 

- Abertura de três novos estabelecimentos no setor de embutidos e fatiados; 

- Melhoramento da sala de atendimento com aquisição de computadores, armários pinturas e reformas internas; 

- Foi realizado exames microbiológicos dos produtos dos estabelecimentos dos embutidos. 

 
 
 
 
 



 

  
 

3 – Das Informações sobre Vinculações Constitucionais 
 
3.1 - Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), 
incluindo os Recursos do FUNDEB 
 

No exercício em análise foram investidos R$ 15.616.006,16 (quinze milhões e 
seiscentos e dezesseis mil e seis reais e dezesseis centavos) na MDE+FUNDEB, o que 
corresponde a 29,21% (vinte nove vírgula vinte um por cento)) da receita resultante de 
impostos e transferências. 

 
Base de Cálculo:  
 

Impostos e Transferências: R$ 53.463.590,11 

Despesa Constitucional: R$ 13.365.897,53 

Despesa Liquidada: R$ 15.616.006,16 

Coeficiente Mínimo: 25% 

Coeficiente Aplicado: 29,21% 

 

O valor despendido na MDE pode ser assim identificado: 
 
Outros benefícios previdenciários do servidor R$ 11.806,77 
Vencimentos e vantagens fixas – pessoal R$ 3.737.622,54 
Obrigações patronais R$ 46.142,83 
Outras despesas variáveis – pessoal civil R$ 437.169,71 
Obrigações patronais R$ 862.331,51 
Auxílio-alimentação R$ 393.392,90 
Outros serviços de terceiros PJ R$ 41.121,73 
Equipamentos e material permanente R$ 5.541,00 
Material de consumo R$ 64.797,67 
Passagem e despesas com locomoção R$ 729.696,82 
  
Total R$ 6.329.623,48 

 
 
Das ações acima transcritas, no que se refere ao aspecto físico, destacamos 

as seguintes: 
 

• Outros serviços de terceiros: serviços de 

manutenção da frota própria (veículos leves e pesados); 

• Equipamentos e material permanente: aquisição 

de materiais para qualificação setor de transporte (computador, impressora, mesa e 

cadeira); 

• Material de consumo: aquisição de pneus, peças 

e combustível para os veículos da frota da SMED; 

• Passagens e despesas com locomoção: 

pagamento de serviços terceirizados de transporte escolar. 



 

  
 

 
Número de alunos atendidos no transporte escolar: 280 alunos, da rede municipal 

e estadual; 

Número de alunos atendidos com merenda escolar: 2.519 alunos; 

Houve aquisição de um ônibus escolar, com capacidade para 30 alunos, através 

do projeto Caminho da Escola, utilizando recursos próprios da prefeitura, valor de R$ 

189.900,00; 

 
 

3.2 - Recursos aplicados nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) 
 

No exercício em análise, a execução orçamentária demonstrou a aplicação de 
R$ 8.103.051,99 (oito milhões e cento e três mil e cinqüenta e um reais e noventa e nove 
centavos) nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, representando 15,16% (quinze vírgula 
dezesseis por cento) da receita base de cálculo descrita nos termos da Lei Complementar no 
141, de 13 de janeiro de 2012. 

 
 
 

O valor despendido nas ASPS poderá ser assim identificado: 
 

Impostos e transferências: R$ 53.463.590,11 

Despesa Constitucional: R$ 8.019.538,52 

Despesa Liquidada: R$ 8.103.051,99 

Coeficiente mínimo: 15% 

Coeficiente aplicado: 15,16% 

 
 

Das ações acima transcritas, no que se refere ao aspecto físico, destacamos as 
seguintes: 

 
 

Regulação (marcação de consultas e exames): 

2019 Marcados 

Exames 3624 

Consultas  4646 

 
 
 

Relatório de consultas e exames detalhado 

 
Piratini- consultas  
 
Especialidade  Marcadas  

Dermatologista  192 



 

  
 

Ginecologia  43 

Otorrinolaringologista 202 

Urologia  225 

Total  662 

 
 
Pelotas- consultas  
Especialidade  Marcadas  

Alergista  3 

Cirurgia oncológica  23 

Cirurgia torácica  5 

Gastroenterologista  16 

Hemato oncológica  1 

Hematologia  1 

Mastologia  22 

Mastologia oncológica  3 

Nefrologista  20 

Neurologista  49 

Oncologia  35 

Pacientes necessidades especiais 1 

Proctologista  1 

Radioterapia  26 

Total  206 

 
 
Pelotas- exames 
EXAME  Marcados  

Broncoscopia  1 

Cintilografia  10 

Colonoscopia  8 

Densitometria  12 

Ecocardiograma transtorástico  8 

Eletroencefalograma 2 

Eletroneuromiografia  3 

Esofagogastroduodenoscopia  34 

Espirometria  7 

Teste ergométrico  20 

Tomografia 23 

Triagem auditiva  7 

Ultrassonografias  17 

Total  152 

 
 
Jaguarão-  consultas 
Especialidade  Marcadas  

Cardiologista 720 

Cirurgia geral 887 



 

  
 

Oftalmologista  933 

Traumatologista  786 

Total  3326 

 
Jaguarão -  exames 
Especialidade  Marcadas  

Angiotomografia  5 

Ecodoppler 18 

Ecocardiografia  27 

EDA  110 

Mamografia  1739 

Tomografia  134 

Ultrassonografia  1416 

Total  3449 

 
Rio grande -  consultas 
Especialidade  Marcadas  

Angiologista  25 

Buco maxilo  84 

Cardiologia 8 

Cardiovascular 2 

Cirur. Cabeça e pescoço  16 

Cirur. Pediátrica  6 

Cirurgia geral 10 

Cirurgia plástica 3 

Endocrinologista  21 

Hematologista 1 

nefrologista 1 

Neurologia/neurocirurgia 22 

Otorrinolaringologista  8 

Pneumologista 23 

Proctologista 21 

Reumatologista  3 

Traumatologia  162 

Urologista 1 

Total  417 

 
Rio grande- exames 
Especialidade  Marcadas  

Ressonância  22 

Cateterismo  1 

Total  23 

 
Canguçu- consultas  
Especialidade  Marcadas  

Odontologia  35 

Total 35 



 

  
 

 
Serviços terceirizados  
 

Dentro desses dados a secretaria de saúde, junto com a prefeitura, preocupada 
com a saúde da população e para dar mais agilidade na realização de consultas e 
exames, contratou serviços terceirizados com custeio dos recursos municipais, 
disponibilizando os seguintes exames e consultas: 

 
Especialidade  Marcadas  

Angiotomografia  5 

Ecodoppler  18 

Ecocardiografia  27 

Tomografia  134 

Total  184 

 
 
Transporte: 

 
O transporte visa à condução de pacientes que estão com consultas e exames 

marcados pelo SUS em outras localidades. É disponibilizado transporte coletivo 
correspondente aos horários de consultas e exames marcados 

 
Durante o exercício de 2019, trabalhamos com afinco e conseguimos desenvolver os seguintes 
resultados: 
 

Total de viagens realizadas durante o ano 2019  

1058 

Total de pacientes que utilizaram o serviço de 

transporte da secretaria municipal 

 

 

10689 

 
 
 
Assistência Social  
 
Assistência a população com vulnerabilidade social. 

 
ATENDIMENTO TOTAL DE ATENDIMENTOS 

Auxilio EXTRA – SUS; orientações, cadastro e avaliação 

socioeconômica, etc. Agenda de Consultas: particulares e auxilio 

EXTRA – SUS. Agenda de Exames: particulares e auxilio EXTRA – 

SUS, Fraldas: orientações, fornecimento, etc. Fisioterapia: 

orientações, cadastro e avaliação socioeconômica, etc. Tomografia: 

orientações, particulares e ordem judicial. Òrteses e Próteses: 

 

 

 

2624 



 

  
 

orientações, agendamento com a 3ª CRS, etc. Visita Domiciliar: 

quando solicitada ou considerada necessária. Encaminhamentos: 

FUNDEF, AACD, CAPS, UBS, CTA, SAE, Conselho Tutelar, etc. 

Orientações Gerais: esclarecimentos, acolhimento/aconselhamento, 

etc. 

 
Vigilâncias 

 
 
Vigilância sanitária: 
 
O principal foco do trabalho da vigilância sanitária é garantir a promoção da saúde à 

população, de forma educativa e instrutiva. Em último caso a punitiva. Trabalha de forma 
rotineira nos estabelecimentos da cidade, em rodízios de categorias comerciais.  Nas visitas 
também entrega os alvarás sanitários caso o comércio esteja em condições adequadas. 
Atende também reclamações da população como maus odores, esgotos a céu aberto, entre 
outros. Realiza palestras de forma orientava. 

 

Estabelecimentos fiscalizados no ano 2019 (ambulantes, treilers, minimercado, 

açougue, supermercado, clinicas odontológicas e médicas, asilos, farmácias, salão de 

beleza, consultório veterinário, padarias dentre outras). 

 
 
Vigilância Ambiental: 
 
A Vigilância Ambiental em Saúde é um conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes 
do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas 
de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou outros 
agravos à saúde. 

 
 

Unidades básica de saúde  
 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. É instalada 
perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenha um 
papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade. 
Promover e proteger a saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma 
atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 
determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

Visando isto a secretaria de saúde desenvolveu as seguintes ações: 
 

• 3º turno – noturno: Atendimento noturno nas Unidades básicas de saúde, onde 
cada unidade abre em um dia da semana, o horário de atendimento é das 19hs às 
22hs. Salientamos que este atendimento noturno tem enfoque para pacientes que não 



 

  
 

tem como ir a UBS durante o horário de funcionamento normal da unidade.   
Agendamento – estes agendamentos são através dos ACS (Agentes comunitários de 
saúde), correspondente à sua unidade. São realizadas: consultas médicas, consultas 
de enfermagem (pré- câncer, triagem), procedimento de enfermagem (verificação de 
sinais, vacinas, dentre outros) e consulta odontológica.  

 
• Campanha de vacinação influenza 2019: Campanha realizada no período de 04 

de abril a 31 de maio, e foi prorrogada a 12 de julho de 2019, sendo dia 04 de maio o 
dia de mobilização nacional. Foi realizado no município um segundo dia D na data de 
25 de maio de 2019, em que participaram as unidades básicas Arnaldo Ferreira, Rudy 
Kussler e Policlínica municipal. 

Campanha com foco em crianças de 06 meses a menores de 06 anos de idade 
(05 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), 
trabalhadores da saúde, professores de escolas públicas e privadas, indígenas, 
portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas 
especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas sócio-
educativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, 
bombeiros e policiais civis e militares da ativa. 

Para atender este público alvo e atingir a meta designada, a SMS de Jaguarão 
realizou inúmeras mobilizações, sendo elas: vacinação em dois asilos municipais, 
APAE Jaguarão, 12º RCMec, corpo de bombeiros, brigada militar, acamados da região 
central e bairros, zona rural, presídio regional, além de termos disponibilizado vacinar a 
polícia civil e polícia federal. Após data determinada pela 3 CRS, foi liberada para toda 
a população, sendo reservadas segundas doses de crianças, gestantes e puérperas. 
Com estas ações, pode-se concluir a porcentagem de 91% do público alvo, citado 
acima. Campanha contra a Influenza com o total de 6984 doses aplicadas. 
 

 
• Mais Médicos: Foi contratado um médico para a UBS Arnaldo Valdomiro Ferreira, 

Gabriel Yacovazzo Belino, foi contratado dentro do programa “Mais Médicos” e é 
formado em clínico geral e pediatria. 

 
• Entrega de mais uma câmara conservadora de imunoderivados: a UBS 

contemplada foi a Arnaldo Ferreira no Bairro Pindorama, Carlos Olavo chaves, bairro 
Vencato, Carlos Gonçalves da silva, no bairro boa esperança. A câmara conservadora 
de imunoderivados tem como principal objetivo possibilitar mais segurança e 
praticidade e funciona para conservação de imunobiológicos e já está em 
funcionamento junto a Sala de Vacinação. 
 

• Investem nas Unidades Básicas de Saúde e CAPS: Secretaria de Saúde deu 
inicio a pintura geral em todas as UBS's além da substituição e manutenção dos 
aparelhos de ar condicionado das mesmas, e juntamente serão feitas as reformas 
necessárias no CAPS e na Farmácia Municipal. O objetivo é dar maior qualidade e 
conforto no atendimento aos munícipes que utilizam os serviços de saúde. 
 

• VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO: No dia 30 de novembro foi realizado o dia D 
da campanha de vacinação contra o Sarampo. Neste dia todas as Unidades de saúde 
do município abriram suas portas durante todo o dia, possibilitando aqueles que ainda 
não haviam recebido a dose da vacina pudessem se imunizar contra a doença. 



 

  
 

 
*Psicóloga- secretaria de saúde  

Atendimentos de crianças e adolescente na especialidade de psicologia, realizados na 
secretaria de saúde onde foram efetivadas 902 consultas.  

 
*CAPS 

 Instituição destinada a acolher pacientes com transtornos mentais, estimular sua 

integração social e familiar e apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecendo-

lhes atendimento médico e psicossocial. Um dos objetivos do Programa é possibilitar a 

organização de uma rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no Brasil. Os pacientes são 

atendidos de acordo com o Projeto Terapêutico Singular, que consiste em um tratamento 

específico para cada indivíduo, elaborado pela equipe. Além das consultas, o Projeto pode ser 

composto por diversas atividades, como oficinas terapêuticas e culturais, rodas de conversa e 

orientações individuais ou em grupo, entre outras. 

Foram realizados no CAPS Jaguarão 6123 atendimentos. 

Ações CAPS 

• Exposição do CAPS na Praça Alcides Marques: os trabalhos da oficina de 

arteterapia ministrada por Gilberto Isquierdo, realizda no dia 12 de junho de 2019 

• Exposição de artes de usuária do CAPS: O objetivo da ação é despertar a 
importância da arte como terapia e recurso para tratamentos mentais. As telas expostas 
eram da usuária Marli Caufman e fazem parte de um trabalho realizado durante a oficina 
de pintura ministrada pelo artista plástico Gilberto Isquierdo, uma ação da Prefeitura 
Municipal através da Secretaria de Saúde. Além da produção artística, os alunos acabam 
se inserindo no meio cultural por meio do aprimoramento de novas técnicas de arte.  
 

• Palestra na UBS do Bairro Boa Esperança sobre Suicídio: na manhã do dia 13 
de Junho a Secretaria de Saúde através da UBS do Bairro Boa Esperança e CAPS – 
Sítio Renascer realizaram uma palestra de capacitação. O encontro, direcionado para os 
Agentes comunitária de saúde da UBS e professores da escola pública local foi 
ministrado pelo médico Romulo Paiva e equipe de psiquiatras do CAPS que explanaram 
um pouco sobre o tema suicídio. Ao final o Dr. Rômulo fez a entrega de manuais de 
Prevenção do Suicídio para os professores da escola Sampaio e para os agentes 
comunitários de saúde. 

 
* SAMU: 
 

- 1º fórum Intermunicipal de Urgência e Emergência: No dia 12 de Julho, a Prefeitura 
Municipal, através da Secretaria de saúde disponibilizou aos enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e motoristas do SAMU para o 1º fórum Intermunicipal de Urgência e Emergência 
na cidade de Cristal.  



 

  
 

- Capacitação em Atendimento Pré-Hospitalar: realizado no dia 28 de maio de 2019, 
no sindicato rural de Jaguarão; 
- Palestra de capacitação dos professores em primeiros socorros: Com o objetivo 
de capacitar os docentes da rede de ensino e atendendo a lei 13722/2018, também 
conhecida como Lei Lucas, na tarde do dia 26 de junho, a Prefeitura Municipal, através das 
Secretarias de Saúde e Educação, realizou um encontro para tratar sobre primeiros socorros 
na escola. A capacitação, que aconteceu na Biblioteca Pública de Jaguarão, foi ministrada 
pela enfermeira responsável pelo SAMU, Graziela M. Vieira que na ocasião mostrou para os 
presentes, algumas práticas de auxílio imediato e emergencial no âmbito da escola. 

- Entrega de uma nova ambulância:  o Prefeito Fávio Telis juntamente com o Secretário 
de Saúde Rogério Cruz realizou a entrega de uma ambulância ultra moderna para o serviço do 
SAMU. O ato aconteceu em frente à Biblioteca Pública Oscar Furtado de Azambuja, durante as 
atividades da 9ª Conferência Municipal de Saúde e contou com a participação de autoridades, 
integrantes do SAMU e comunidade em geral. A aquisição feita junto ao Ministério da Saúde, 
através do apoio incansável do Deputado Alceu Moreira, irá reforçar a frota e melhorar o 
atendimento na área de Urgência e Emergência do SAMU, o veículo possui equipamentos 
necessários para a condução adequada no transporte de pacientes que precisam de suporte 
especial em nossa cidade. 

 
Nº de atendimentos 647 

 
1. Ações Secretaria de Saúde  

 
• Participação da reunião da Comissão Binacional Assessora em Saúde 

Brasil – Uruguai: O encontro reuniu, além de representantes dos ministérios da Saúde 
e Relações Internacionais do Brasil e Uruguai, autoridades estaduais, departamentais e 
municipais dos dois países. Foi tratado diversos assuntos, um deles tratado nesta reunião 
foi a questão da utilização da mão de obra dos médicos na fronteira.  
 

• Participação do evento de adesão ao PlanificaSUS: No dia 15 de julho, em Rio 
Grande, iniciou o evento do PlanificaSUS, evento que reuniu prefeitos, secretários e 
gestores em saúde, dos 22 municípios que compõem a 3ª Coordenadoria Regional da 
Saúde, teve a presença da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann e da 
coordenadora da 3ª CRS, Rôde Laco Hartwig e, foi realizado na Universidade Federal do 
Rio Grande – FURG. A Planificação busca fortalecer as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e a Atenção Ambulatorial Especializada. Ainda, organizar de forma mais eficiente o 
encaminhamento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) aos diversos serviços 
prestados.  A região sul será pioneira no Brasil na implantação da Planificação da Saúde 
Mental, para que doenças mentais sejam mais facilmente diagnosticadas na Atenção 
Primária, sem a necessidade de encaminhamentos aos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS). Também procura englobar situações menos graves de saúde mental que não se 
qualificam para atendimento nos CAPS, podendo ser resolvidas nos postos de saúde. 

 
• Apoio da secretaria de saúde nos eventos: apoio da secretaria de saúde nos 

eventos foi disponibilização de ambulância com equipe enfermagem e condutor. 
 

• Secretaria de Saúde no apoio do Carnaval 2019: Para garantir a saúde e 
tranquilidade dos foliões, a Secretaria de Saúde esteve durante todas as noites da folia 
de plantão na Avenida do Samba. Foram disponibilizadas cinco ambulâncias dispersas 
na Avenida, nas Ruas Barbosa Neto, Coronel de Deus Dias, Odilo Gonçalves, Antiga 
Rodoviária e Barão do Rio Branco, todas equipadas com técnicos e enfermeiros treinados 



 

  
 

como socorristas, dentro de cada veículo contou com todo o material necessário para dar 
o primeiro atendimento ao folião. 
A Vigilância Sanitária e Epidemológica também atuaram na Avenida; o Pronto Socorro 
também ficou à disposição dos foliões com uma equipe reforçado com dois médicos de 
plantão Uma equipe da Secretaria de Saúde esteve entregando leques informativos e 
camisinhas A iniciativa visa ajudar os brincantes a conservarem a saúde durante os dias 
de folia, nos quais aumentam as chances de ocorrerem relações sexuais sem uso de 
preservativos. Além disso, o trabalho de conscientização dos riscos de se contrair 
doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia e Aids. 

 
• Saúde e Educação unidas em prol da comunidade escolar: A capacitação, que 

aconteceu na Biblioteca Pública de Jaguarão, foi ministrada pela enfermeira responsável 
pelo SAMU, Graziela M. Vieira que na ocasião mostrou para os presentes, algumas 
práticas de auxílio imediato e emergencial no âmbito da escola. Muitas foram as dúvidas 
apresentadas pelas professoras, de como agir mediante uma situação de risco dentro da 
escola. A atividade coordenada pela professora Rosa Dutra e Ana Ester Ferreira teve 
ainda a presença da diretora pedagógica Maria Amália Peres e das assessoras das 
secretarias da saúde e da educação. 
 

• Curso de capacitação para os novos agentes de saúde: Foram duas semanas 
de atividades, totalizando uma carga horária de 40h. Na ocasião, apresentado para os 
novos servidores a realidade da função que irão exercer. Entre os temas abordados, 
destaca- se palestras sobre saúde do idoso, da criança, da mulher, saúde mental. Além 
de informações sobre imunização, vigilância, serviço odontológico entre outros. 
 

• Roda de conversa: Com o objetivo de prevenir e saber como anda a Saúde da Mulher 
no Município, no dia 12 de Agosto a Secretaria de Saúde realizou uma roda de conversa 
com grupo de mulheres no CRAS do bairro Germano. O encontro foi ministrado pela 
enfermeira Bruna Gomes, responsável pelo programa Saúde da mulher. 
 

• Implantação de três academias ao ar livre: foram implantadas 3 academias ao ar 
livre, locais de implantação: praça Comendador Azevedo, praça Hermes Pintos Affonso 
(hospital) e UBS Darcy Amauri Ribeiro. Os equipamentos adquiridos pelo município, 
através da Secretaria da Saúde. Também aguarda o projeto de readequação e liberação 
de recursos para proceder nossas implantações.  
 
 

• Atendimentos Externos com Dentista, Enfermeiro e Médico. 
 

- Presídio Estadual: A ação descentralizada da Secretaria de Saúde que sempre 
atendeu os detentos com a liberação de médicos.  
 
-Zona Rural: Com o objetivo de levar saúde de qualidade para todos, durante o ano a 
Secretaria de Saúde realizou atendimento nas Comunidades da Perdiz, Cerrito, 
Quilombola, São Luis, Charqueadas, Santana, Casa de Lata e Telho; 
 

Nº de atendimentos 481 
 
 



 

  
 

• Maio Vermelho: em maio de 2019 foi realizada a Campanha de Saúde Bucal, 
efetivadas atividades educativas para a prevenção da doença, exames físicos e clínicos, 
diagnóstico e tratamentos de lesões bucais, encaminhamentos para avaliação de lesões 
que necessitem de biópsia, bem como testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e 
hepatite. 
 

• Setembro amarelo: realizada as atividades através do CAPS, onde foram realizadas 
palestras e caminhada de conscientização sobre o tema (suicídio).  

 
 

• Outubro Rosa: foram disponibilizados atendimentos em todos os turnos nas UBS que 
combinou com a realização de: 
 

Atendimento nas unidades:  
*atendimento médico, enfermagem, odontológico, visita 
domiciliar, assistência social e CAPS. 

 
 
3486 

Pré-câncer realizado durante o mês em todas as 
unidades básicas e unidade móvel  

757 

Ultrassonografia de mamas solicitadas 32 
Ultrassonografia liberadas para realização  32 
Arrecadações de lenços através do torneio de futsal  71 
Solicitações de mamografias nas unidades de saúde  154 
Mamografias realizadas na santa casa de Jaguarão 139 

 
 
• Programação e ações: 
Caminhada Rosa: Caminhada de abertura da campanha, será realizada no dia 04/10/2019 às 
14hs, saída de secretaria municipal de saúde até o largo das bandeiras. Tem o propósito de 
chamar a atenção da população sobre a importância da campanha e informar as ações que 
serão realizadas durante o mês. 
Futpink: Torneio de futsal feminino, será realizado no dia 16/10/2019 às 20hs no Ginásio Dario 
de Almeida Neves (Ferrujão), tem o propósito de arrecadar lenços, maquiagens, necessidades 
da liga. 
Dia Rosa: No dia 24/10/2019 das 8hs às 12hs e das 14hs às 18hs, serão realizados, na Santa 
casa de caridade, atendimento médico, consulta de enfermagem, atendimento com psicóloga, 
nutricionista e assistente social para todas as mulheres. Com o propósito de dar mais acesso 
as mulheres para a prevenção e diagnostico. 
Pedalada Rosa: passeio ciclístico para toda família, será realizada no dia 27/10/2019 às 10hs, 
saída do posto de saúde do Boa Esperança até o largo das bandeiras, com o propósito de 
integração da comunidade em respeito à Saúde da Mulher e encerramento da campanha. 
Dia D da Mamografia: nos dias 28, 29 e 30 serão realizadas as mamografias, solicitadas 
durante o mês de Outubro, na Santa casa de Caridade de Jaguarão. 
 

• Novembro azul: foram realizados atendimentos na Policlínica nas segundas e quintas- 
feiras das 19 às 22hs para pacientes do sexo masculino realizaram atendimento, exame 
retal e laboratoriais, ultrassonografia de acordo com a posição médica: 
 

Nº de atendimentos 283 
Exame PSA realizado pelo município  75 

 
 



 

  
 

• Secretaria de Saúde oferece curso na área alimentícia: a Secretaria de Saúde, 
através do Setor de Vigilância Sanitária, iniciou as atividades do Curso “Boas Práticas de 
Fabricação e Manipulação de Alimentos”. O encontro voltado para comerciantes e 
funcionários públicos da área alimentícia aconteceu na Biblioteca Pública ministrado pela 
Médica Veterinária, Letícia Bazzanella Urnau Viegas (Especialista em Higiene Alimentar), 
com a finalidade de buscar o aperfeiçoamento das práticas de manipulação e higiene 
alimentar, conscientizando que a falta de asseio traz riscos à saúde de seus 
consumidores. 
 

• Saúde investe no setor de Fisioterapia: A fisioterapia tem papel primordial frente à 
nova realidade em saúde pública, pois executa ações de integralidade em todas as fases 
da vida agindo nas questões de atenção primaria na prevenção e promoção de saúde, o 
setor, que vem tendo uma maior procura, possui cinco fisioterapeutas e atende cerca de 
320 por mês mais 16 domiciliares.  A fim de otimizar o serviço e reduzir o tempo nas filas 
de espera, o Município realizou a compra de mais cotas para os usuários que necessitam 
do serviço.  
 

• Secretaria de Saúde compra com recursos próprio fraldas para os usuários: 
A secretaria municipal de Saúde, preocupada com os frequentes atrasos nos repasses 
dos recursos para compra de fraldas dos usuários especiais, idosos e acamados, 
comprou com recursos próprios uma quantidade para suprir os próximos 3 meses, custou 
aos cofres públicos em torno de R$50.000,00. O município mais uma vez assume o 
compromisso do Estado para que os nossos munícipes não sintam a falta de insumos 
necessários para sua sobrevivência. 
 

• Saúde realiza ação descentralizada no Bairro Vencato: Com o objetivo de 
complementar o trabalho da agente de saúde no bairro Vencato, a Secretaria de Saúde 
através do setor da Vigilância sanitária, realizou um encontro com os moradores da 
localidade. O evento, denominado " Hora Pet" foi organizado pela agente de Saúde do 
Bairro, Mari Veiga. Na ocasião, os presentes puderam esclarecer dúvidas com a 
veterinária da vigilância sanitária Patrícia a respeito de cuidados e posse com animais 
domésticos, além de distribuição de vermífugos, vacinas anti cios e venenos pra ratos. O 
evento também teve apoio de 3 clínicas veterinárias da cidade e departamento de meio 
ambiente. 
 

• Palestra sobre piolho e escovação: Seguindo com as atividades descentralizadas 
da Secretaria de Saúde, na tarde do dia 25 de Setembro aconteceu na EMEI Pedacinho 
do Céu uma palestra sobre piolho e escovação.O encontro foi ministrado pela ACS Alzira 
Terra, enfermeiras Daiane Lemos Barros, Michele de Oliveira Martins, a dentista Rita de 
Cassia Porciuncula Rodrigues e Michele Guadalupe Garcia Rangel, auxiliar de Saúde 
bucal. 
 

• Secretaria Municipal de Saúde realiza Mutirão de Ultrassonografia: Para 
sanar a demanda reprimida de ultrassonografias do município, além das vagas ofertas 
pela prestadora da Secretaria de Saúde, foi realizado  meses de outubro e dezembro o 
Mutirão de Ultrassom, efetivando 200 ultrassonografias (US) na Santa Casa de Caridade 
de Jaguarão, suprindo assim a demanda reprimida de ultrassonografias do município. 
 



 

  
 

• 12 toneladas de pneus são dispensadas: a Secretaria de Saúde, através do setor 
de Vigilância Ambiental, realizou a dispensação de 12 toneladas de pneus inservíveis 
para destinação final na empresa CBL - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS 
LTDA. Este trabalho realizado pela Vigilância é mais um serviço prestado para a 
comunidade ao combate do mosquito Aedes causador de várias doenças como a 
dengue. 
 

• Equipe de vigilância participa do I° Fórum de Vigilância na cidade de Pedro 
Osório: A equipe de Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde, participou do 1⁰ Fórum 
de Vigilância em Saúde da cidade de Pedro Osório. Participaram do evento os servidores 
Patrícia Lisiane e Bruno Siqueira representantes da vigilância sanitária do município, 
além do servidor Carlos Alves pelo vigiágua e pela vigilância ambiental, Deiver e Nassim. 
O evento abordou diversos assuntos, dentre eles Saúde do Trabalhador, e palestras 
sobre vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica. 

 
• Novos Tablets são entregues aos Agentes Comunitários de Saúde: Na tarde 

do dia 16 de dezembro, o secretário de saúde Rogério Cruz, reuniu-se com os Agentes 
Comunitário de Saúde do município para realizar a entrega de novos tablets, para serem 
utilizados na rotina de trabalho dos profissionais. A ferramenta que foi adquirida é 
moderna e possui conexão wi-fi, bluetooth, tela de 10”, sistema Android 8.1 e GPS 
integrado o que possibilita saber o local exato de onde o ACS está fazendo a visita. O uso 
do equipamento dará maior agilidade nos cadastros e entrega de dados bem como na 
ampliação dos cadastros dos usuários SUS exigidos pelo Ministério da Saúde para o ano 
de 2020 e que são de suma importância que aconteçam já que o financiamento em saúde 
será feito através desses registros. 

 
 

2. Hospital  
 

O hospital é um elemento organizador de caráter médico-social, cuja função 
consiste em assegurar assistência médica completa, curativa e preventiva a população, 
e cujos serviços externos se irradiam até a célula familiar considerada em seu meio;  
 
 

SANTA CASA 
 
Para dar assistência de qualidade a secretaria de saúde pensando nisso disponibilizou:  

 
• Melhorias na estrutura: 

 
- reforma no pronto socorro: reforma em toda estrutura da recepção, banheiros, sala de 
observação, sala médica, sala de urgência e emergência  
 
- reforma na ala SUS:  

 
- reforma no telhado da ala SUS, convênios e bloco.  
- construção de quarto de descanso para equipe e de enfermagem com banheiro  
 

• Material entregue a santa casa:  
 
- 3 aparelhos de detecção fetal 



 

  
 

- 1 aparelho de ultrassonografia 
- 1 secadora  

 
• Inaugurada a nova sala de recepção da Santa Casa: em ato realizado na Santa Casa 

de Caridade, foi colocada à disposição da comunidade jaguarense, a nova instalação da 
sala de recepção do hospital. A reforma e modernização da sala representa um avanço 
na área administrativa do hospital, dando dinamismo e qualidade no atendimento ao 
público. São quatro guichês atendendo simultaneamente para agilizar a demanda de 
encaminhamentos para os mais diversos setores da Santa Casa. Anteriormente, havia 
apenas uma pessoa prestando atendimento geral. 

 
• Secretário de Saúde visita HU em Bagé: Rogério Cruz acompanhado diretor da Santa 

Casa, Filipe Ribeiro, pela coordenadora-Geral de Enfermagem, Franciele Gonçalves, e 
pela gerente administrativa, Taís Meroni, esteve na cidade de Bagé para fazer uma visita 
ao Hospital Universitário da URCAMP. A comitiva foi recebida pelo gestor do hospital, 
Henry Ritta, que apresentou as instalações que compõem o atual cenário da instituição. 
O HU vem se destacando na Região pela modernização de atendimento através da 
adoção de novas tecnologias e ampliação de serviços implantados, com base numa 
gestão focada na qualidade, por esse motivo o Secretário de Saúde esteve no local para 
pegar como base o atendimento e levar para o hospital de Jaguarão, visto que a “Auditar” 
que administra o HU é a mesma que presta serviço de faturamento e reestruturação 
contratual para a Santa Casa. 

 
• Vale refeição para os funcionários da Santa Casa: Na manhã do dia 19 de Junho, a 

Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde juntamente com a administração da 
Santa Casa realizou o ato oficial da entrega do vale alimentação para os funcionários da 
Santa Casa de Jaguarão. 

 
• Município propõe melhorias no contrato com o Estado: O prefeito de Jaguarão, Favio 

Telis, o secretário de saúde, Rogério Cruz, o diretor da Santa Casa, Felipe Ribeiro foram 
recebidos pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann. Também participou da 
reunião no gabinete da secretária, o chefe de gabinete do deputado estadual Fábio 
Branco, Sandro Oliveira (Boka) e a diretora adjunta do Departamento de Assistência 
Hospitalar e Ambulatorial (DAHA), Carla Pertili.Na pauta, a Consulta Popular para a 
compra de um carro de anestesia e o aditivo do contrato do Governo do Estado com a 
Santa Casa para o reajuste de valores. Emendas parlamentares para a instituição 
também foram discutidas no encontro. 

 
• Município capta recursos junto a 1ª Vara da Comarca de Jaguarão:A prefeitura de 

Jaguarão, através da secretaria municipal de Desenvolvimento Social e Habitação e da 
Santa Casa de Caridade, conquistou recursos junto a 1ª Vara Judicial da Comarca de 
Jaguarão para investir em melhorias dentro de suas áreas de atuação.Foram R$ 
12.224,56 destinados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e mais R$ 
22.974,00 para a Secretaria da Saúde, recursos esses oriundos da receita da aplicação 
de penas de prestações pecuniárias. O recurso conquistado pela Santa Casa será 
empregado na aquisição de materiais para o Pronto Atendimento do hospital.  

 
• ASSINADO O CONTRATO DE R$1.350.000,00 PARA SEREM INVESTIDOS EM 

MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DA SANTA CASA:O prefeito Favio Telis e o 



 

  
 

secretário da saúde Rogério Cruz foram em Porto Alegre receber um recurso no valor de 
R$ 1.350.000,00 para ser aplicados em melhorias da saúde da Santa Casa. O evento foi 
coordenado pela secretária estadual da saúde Arita Bergmann, no Centro Administrativo 
Fernando Ferrari. 

 
Atendimentos realizados pela santa casa  
Partos  241 
Cesarias  194 
Cirurgia eletivas 365 
Cirurgia de urgência  132 
Total  932 
 

 
4 – Do Desempenho da Arrecadação conforme art. 58 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
 

A Receita orçamentária teve o seguinte desempenho no exercício que se encerrou: 
 

Receitas Correntes R$         97.383.080,19 R$            90.320.713,44 R$         7.062.366,75 

    Impostos, Taxas e Contribuições de 

Melhoria R$         23.316.842,09 R$           15.294.631,36 R$         8.022.210,73 

Contribuições R$           1.770.965,86 R$              1.866.839,71 R$             -95.873,85 

Receita Patrimonial R$         10.341.154,13 R$              8.897.491,34 R$         1.443.662,79 

Receita Agropecuária R$                                - R$                                  - R$                              - 

Receita Industrial R$                                - R$                                  - R$                              - 

Receita de Serviços R$                 19.455,86 R$                 225.364,21 R$           -205.908,35 

Transferências Correntes R$         61.860.950,97 R$           63.731.909,40 R$        -1.870.958,43 

Outras Receitas Correntes R$                 73.711,28 R$                 304.477,42 R$           -230.766,14 

    Receitas de Capital R$         19.685.070,13 R$              2.088.165,22 R$       17.596.904,91 

    
Operações de Crédito R$           9.228.066,10 R$                 552.384,35 R$         8.675.681,75 

- Refinanciamento da Dívida Mobiliária R$                                - R$                                  - R$                              - 

- Outras Operações de Crédito R$                                - R$                                  - R$                              - 

Alienação de Bens R$                                - R$                 136.340,96 R$           -136.340,96 

Amortização de Empréstimos 

  

R$                              - 

Transferências de Capital R$         10.457.004,03 R$              1.399.439,91 R$         9.057.564,12 

Outras Receitas de Capital R$                                - R$                                  - R$                              - 

    SOMA R$      107.840.084,22 R$           92.408.878,66 R$       15.431.205,56 

 



 

  
 

 
 
4.1 - Análise quanto ao Desempenho da Arrecadação 
 
4.1.1 - Quanto às Receitas Tributárias 
 
     Quanto à causa entre a diferença da previsão e execução das receitas tributárias, se deu 
pela previsão superestimada, pelo fato do não recebimento de créditos tributários e isenções 
concedidas. 
 
 
 
4.1.1.1 – Medidas no sentido de Recuperação de Créditos Tributários 
 

Destaca-se que o Município implementou a cobrança administrativa de créditos 
tributários, sendo que foram recuperados: 
 

Tributo Valor inscrito em Dívida 
Ativa até 01/2019 

Recuperado 
Administrativamente 

durante o exercício 2019 

   

IPTU R$ 4.214.547,69 R$ 143.436,95 

ISSQN R$ 831.656,88 R$ 8.643,08 

ITBI R$ 0,00 R$ 0,00 

Taxas pelo poder de polícia R$ 480.485,52 R$ 15.481,96 

Taxas pela prestação de serviços R$ 7.054.524,05 R$ 188.870,35 

   

Total  R$ 12.581.214,14 R$ 356.432,34 

 
Destacamos que as ações implementadas pelo Município no sentido de 

fiscalização e recuperação de créditos tributários foram as seguintes: 
 
 

 Foram enviadas 875 notificações durante o exercício de 2019 e obtivemos um 
resultado bastante significativo, tanto diretamente pelas notificações e também com os 
contribuintes não notificados vieram até a Secretaria da Fazenda voluntariamente para 
efetuarem o pagamento ou a negociação de seus débitos. 

 
 ITBI – Com base no Art. 12 da Lei 1.829 de 08/03/1989, não inscrevemos em Dívida 

Ativa, pois ainda que emitida a Guia da ITBI, o fato gerador é a transferência do imóvel no 
registro de Imóveis, senão foi paga entende-se que não houve o fato gerador, visto que a 
formalização por escritura pública exige a quitação da referida guia, portanto cancelamos a 
guia caso a mesma não seja quitada. 



 

  
 

 
  

 
4.1.1.2 – Medidas Judiciais no sentido de Recuperação de Créditos Tributários 
 

O Município mantém cobrança judicial para a recuperação dos créditos fiscais: 
 

 

Tributo Valor inscrito em dívida 
ativa em cobrança 

judicial até 31/12/2019 

IPTU R$ 33.578,58 

ISSQN R$ 2.005,69 

ITBI R$ 0,00 

TAXAS PELO PODER DE 
POLÍCIA 

R$ 8.556,20 

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

R$ 118.173,43 

Total R$ 162.313,90 

 
 
   O município encaminhou durante o exercício de 2019,para Procuradoria 908 Certidões de 
Dívida Ativa para ações de Execuções Fiscais, para a recuperação dos créditos fiscais, sendo 
que apenas oito contribuintes vieram parcelar até o momento, o restante está em processo de 
citação e aguardando manifestação do contribuinte. 
 
4.1.1.3 – Ações no sentido de combate à Sonegação e Incremento de Receitas 
Tributárias 
 
 

 Cobrança Administrativa da Dívida Ativa, por meio de notificações, se constitui em 
uma boa prática da Administração Municipal, na medida em que essa tende a ser mais 
eficiente que a remessa à cobrança judicial, repercurtindo no incremento do fluxo dos 
recebíveis, mais rapidamente. 
 

 Mantém da Nota Fiscal Eletrônica através do site oficial da Prefeitura Municipal, e 
Escrituração eletrônica do Livro Contábil e Declaração do ISSQN  a ser realizado 
através sistema de Software DEISS, considerando a necessidade de implantação de 
métodos informatizados, afim de aumentar a capacidade de fiscalização e arrecadação, 
reduzindo a sonegação do imposto, reduzindo custos operacionais e aumentando a 
arrecadação; 

 Sitema DES-IF, no qual regulamenta a Declaração Eletrônica de Serviços das 
Intituições Financeiras, onde é apurado o valor ISSQN devido,afim de verificar alguma 
divergência , quanto a arrecadação de ISSQN. 
 



 

  
 

 Em relação ao ITBI Foi desenvolvida ao ferramenta de ITBI-Online para maior 
agilidade nas tramitações dos protocolos, o municipío consta com equipe de 
engenheiros que realizam  vistorias para avaliarem o valor real dos imóveis urbanos 
objetos de transmissão, para se evitar a omissão quanto ao valor real, assim não 
prejudicando a arrecadação do imposto. O ITBI de imóveis rurais a avaliação é 
considerada através do decreto 075/2018,o valor do hectare, conforme localidade. 
 

 Para efeitos de fiscalização de ITR, cumprindo com a instrução Normativa RFB 
nº1877/2019 e decreto 150/2019, avaliação da Terra Nua para fins de ITR. 
 

 Quanto ao incentivo de pagamento do IPTU o municipío mantém o “Programa de 
IPTU Premiado”, através da lei 6599/2018, visando  o incentivo do pagamento em cota 
única para incremento na arrecadação desse tributo, para assim permitir um valor 
menor a se inscrever em dívida ativa. 

 
 
5 – Outros Fatos Relevantes 
  
   Cabe salientar que no exercício de 2019 foram realizadas diversas ações consideradas 
relevantes para a gestão, as quais passamos a elencar: 
 
- Auditoria: contratação de empresa para realizar auditoria e conciliação de períodos anteriores, 
na Secretaria da Fazenda. 
- Tecnologia da Informação: implantação do sistema online para alvará, ITBI, IPTU e o 
aplicativo Cidade Mob, facilitando o acesso da população e empresas aos serviços. 
- Mobilidade Urbana: padronização dos veículos concessionados pelo município (táxis), 
inclusive com o processo de implantação de táxi acessível. 
- Academias ao ar livre: implantação de academias ao ar livre, trazendo benefícios à 
comunidade na área da saúde e esporte. 
- PAC Cidades Históricas Igreja Matriz do Divino Espírito Santo: Término das obras de restauro 
da Igreja Divino Espírito Santo, local de grande circulação da comunidade e também de grande 
movimentação turística. 
- PAC Cidades Históricas Mercado Público Municipal: Reativação do espaço de lazer a 
população, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento do comércio local. 
- Educação Infantil: Fase de conclusão da creche do bairro Carvalho, aumentando o número de 
vagas na Educação Infantil. 
- Pronto Socorro Municipal: Reforma total da estrutura física na área, proporcionando melhores 
condições de atendimento à população. 
- SAMU: Construção de uma nova sede com área para ambulância e estrutura de apoio para 
equipe de funcionários. 
Santa Casa: reforma da ala SUS, sendo colocados à disposição dos usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS), mais 16 leitos. 
- Obra através do PAC Pró Transporte: Rua Joaquim Lino e Conselheiro Diana: Pavimentação, 
drenagem e construção de passeios públicos, dando melhor acessibilidade aos moradores do 
bairro Kenedy e entorno, como também ao transporte coletivo. 
- Pavimentação: rua Joaquim Caetano, entre Corredor das Tropas e Curupaity qualificando a 
mobilidade urbana. 
- Pavimentação e requalificação: rua Nossa Senhora dos Navegantes, em fase de conclusão e 
que trará benefícios e valorização da área contemplada. 
- Praça Comendador Azevedo: Requalificação de calçadas, brinquedos, reforma total dos 
banheiros e iluminação, para lazer da comunidade. 



 

  
 

Praça Bairro Bela Vista: qualificação e implantação de áreas esportivas de lazer. Em fase de 
conclusão. 
- Campeonato Citadino de Futsal: Competição esportiva envolvendo mais mil atletas, em 
diversas categorias, sem ônus para as equipes participantes, proporcionando atividade de lazer 
à população.  
 
- Educação: construção de uma sala específica para atender alunos com necessidades 
especiais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mal. Castelo Branco. 
- Concurso Público: em abril foi realizado o concurso público para as mais diversas áreas de 
atividades do município, sendo nomeados56 novos servidores para substituir os contratos 
temporários. 
- Pórtico: reforma do Pórtico de Acesso ao município, trazendo qualificação da infraestrutura 
turística da cidade. 
- Regularização Fundiária: foram entregues 45 escrituras definitivas aos moradores do 
loteamento Patacão. 
- Transbordo de RSU: foi realizada reforma e qualificação do galpão destinado à área de 
transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos. 
Cemitério Municipal: ampliação do número de sepulturas onde foram construídas mais 60 
catacumbas. 
- Orla do Rio: Em andamento as obras de revitalização da 1ª etapa da Orla do Rio Jaguarão. 
- Processo de Modernização Tecnológica: foi adquirido Data Center, contratação de internet de 
fibra óptica, implantação de um novo sistema gerencial e web para a mesma. 
- Piso Nacional do Magistério: implantação e pagamento do piso nacional do magistério para os 
professores da rede municipal de ensino. 
- DOM: conclusão do Documento Orientador Municipal, pela Secretaria Municipal de Educação 
e Desporto. 
- CREAS: foi inaugurada a Sala Lilás, local para atendimento psicólogo e assistência social, 
projeto da pasta de Desenvolvimento Social, trabalhando em parceria com o Poder Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia de Polícia Civil, Brigada Militar e Secretaria 
Municipal de Saúde. 
    Por fim, destacamos que todas as ações desenvolvidas estão retratadas nas demonstrações 
contábeis e orçamentárias e os aspectos mais relevantes da execução orçamentária 
encontram-se apresentadas nesta exposição circunstanciada. 
   Todavia, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e apresentação de 
documentos que se façam necessários como cumprimento do mandamento constitucional de 
prestar contas. 
 
Jaguarão, 23 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
                                                                _____________________________________ 

                                                                Fávio Marcel Telis Gonzalez 
                                                 Prefeito Municipal de Jaguarão 


