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Através do respectivo relatório será 

possível observar todas as atividades 
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SMS

SECULT

SDSH

SPU

SDR SSUR SDEMA

SMED

SMA A Prefeitura Municipal é composta

por 10 secretarias e 2 gabinetes

distribuindo as atividades da gestão e o

orçamento entre elas para melhor atender

as necessidades dos munícipes de Jaguarão.
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A Procuradoria-Geral do Município, é órgão de assessoramento direto do Prefeito Municipal,

com atuação no setor de administração geral e competência na área de assistência jurídica,

representação judicial e extrajudicial.



 A Procuradoria Municipal atua para todas as secretarias municipais prestando assessoramento

jurídico em todas as áreas;

 Atua, também, junto ao setor de licitações dando suporte e assessoramento;

 Promove, em conjunto com o gabinete do prefeito, Sec. do Planejamento, Sec. da Fazenda e

Sec. do Des. Social a regularização fundiária, estando trabalhando, atualmente, na Vila Martins

e na Vila Maia;

 A procuradoria atua no Conselho de Habitação, nas comissões de processo seletivo, presta

assessoramento à comissão processante.



471 Memorandos expedidos para as mais diversas secretarias.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

117 Emissão Pareceres Jurídicos. 

98 Elaboração de contrato.

14 ATA de registro.



95 Leis Municipais.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

641 Ajuizamento de Execuções fiscais.

14

Ajuizamento de Ações Civis Públicas.4



98 Análise de editais. 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

14

Acompanhamento de ações judiciais.Aprox. 1.400



Cabe à Secretaria da Fazenda executar a política fiscal do Município;

Cadastrar, lançar e arrecadar as receitas municipais e fazer a fiscalização tributária;

Receber, pagar, guardar e movimentar os dinheiros e outros valores do Município;

Processar a despesas e manter o registro e os controles contábeis de administração financeira,

orçamentária e patrimonial do Município; preparar os balancetes, bem como o balanço geral e as

prestações de contas de recursos transferidos para o Município por outras esferas de Governo.



 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 de carnaval e 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; Jaguarão foi o 1º município da região a implantar

o sistema.



 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, mais de 40 veículos se encont

ravam devidamente regularizados até o final de 2019.



 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.

05 Veículos



A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o órgão encarregado de executar e coordenar

a política do desenvolvimento do Município e as diretrizes do governo municipal para a indústria e o comércio,

de realizar estudos sobre a economia do Município, visando à elaboração de

programas estimuladores do incremento e desenvolvimento do setor, de prestar assistência

técnica e administrativa às empresas, especialmente às microempresas, de estimular a

implantação da infraestrutura necessária ao desenvolvimento de polos industriais e comerciais e de promover

medidas de proteção às atividades lícitas e dos consumidores e fomentar o

empreendedorismo local. Elaborar o plano de Ações, contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e

controle da política municipal de preservação e defesa do meio-ambiente; manifestar-se sobre as providência

s de âmbito municipal de prevenção às atividades poluidoras e de outros assuntos que lhe sejam submetidos

por imposição da política municipal de meio-ambiente.



SETORES DA SECRETARIA

Carteira de Trabalho 
* Desde 24 de setembro de 2019 a CTPS é digital.

458

472 Certificado de Dispensa de Incorporação 

Alistados até 22/07/2019310

2153 RG

* Carteira de Trabalho para estrangeiros era feita somente em Pelotas, foram encaminhadas 65 pessoas.

Seguro Desemprego703



REDE SIMPLES

158 Análises de nomes;

293 Análises de endereços;

67 Alvarás WEB;

89 Pedidos de alvará.



Atendimentos feitos pelo PROCON 

767 TOTAL DE ATENDIMENTOS

• Atendimentos, lembrando que o nosso Procon funciona como mediação e temos um índice

de aproveitamento de 90% dos casos e com isso estamos desafogando o sistema judiciário.



37 VAGAS ABERTAS EM 2019

• Cursos: Em parceria com o SENAR a secretaria vem disponibilizando cursos como Plantas

Ornamentais, Plantas Medicinais e Artesanato com Material Reciclável.



MERCADO PÚBLICO

Ato de reinauguração no dia 26 de dezembro de 2019;

2 licitações que resultaram no aluguel de 3 (três) boxes;

Imobiliária responsável pela administração.



2019 Cão Cavalo

Janeiro 28 4

Fevereiro 19 6

Março 27 13

Abril 31 14

Maio 41 15

Junho 34 4

Julho 20 22

Agosto 25 9

Setembro 27 14

Outubro 28 2

Novembro 24 12

Dezembro 19 9

TOTAL 323 124

ANIMAIS RECOLHIDOS EM 2019



NÚMEROS DE PROTOCOLOS
(Solicitação de atendimento)

CÃES 301

CAVALOS 40

GATOS 18

ÁRVORES (podas e supressões) 163

OUTROS (aves, vacas, etc) 58



73

• Referentes a maus tratos, animais silvestres, descumprimento de licença, poluição sonora em

casas noturnas, abandono de animais.

TOTAL DE TERMOS DE ADEQUAÇÃO



16 AUTOS DE INFRAÇÃO

NOTIFICAÇÕES624



192 Referentes a cães

28 Referentes a gatos;

64 Referentes a cavalos;

152 Assuntos diversos.

NÚMEROS DE PROTOCOLOS
(fora do horário de expediente)



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 foram feitas conversa com os moradores próximos a estes

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

EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA):



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.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA):



LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LA):
Autorização Geral 05

Licença de Operação 12

Licença Prévia de Instalação 01

Licença Prévia 01

Licença Única 05

Planos de Gerenciamentos de  Resíduos Sólidos 16

Certidão de Zoneamento 07

Ofícios LA 31

Memorando LA 25

Parecer Técnico 11



TOTAL de cães no Canil Municipal até

o momento de janeiro de 2020

Machos adultos 36

Fêmeas adultas 80

Filhotes 27

TOTAL 143

* Salientamos que esta sempre em giro de animais, para mais ou para menos.



A Secretaria de Cultura e Turismo é o órgão responsável por executar e coordenar a política de

desenvolvimento do turismo e da cultura no Município, adotando medidas que incentivem o

turismo, especialmente o turismo histórico, cultural, ecológico, rural, arquitetônico,

gastronômico e de eventos, além de promover o desenvolvimento cultural do Município, através

do estímulo à cultura, à ciência, às artes e às letras, proteger o patrimônio cultural, histórico,

artístico e natural.



Reunião para organização Geral do Carnaval 2019, com Escolas, Blocos, conjuntos Trios Elétricos, Brigada Militar, 

Funcionários e leilões dos camarotes e Praça de Alimentação, escolha da corte;

Apoio ao desfile Serenita Merin no Uruguai;

Realização das festas Alusivas ao 27 de janeiro e chama crioula junto ao CTG Rincão da Fronteira;

Reuniões para a realização da Festa de Ogum;

Participação de Abertura do Ano Letivo;

Participação no Festival Rio Branco;

Reuniões com os coralistas sobre o Coral Municipal;

Realização do Concurso Miss Gay RS;

Parceria para a realização do Festival Internacional Jaguarão em Dança;



Apoios a shows como cantor Benito de Paula, Cris Pereira, Diogo Nogueira, Nego Di;

Realização de filmes para crianças com parceria da Empresa Rádio Luz;

Participação na Ciranda Cultural do PTG no Lanceiros da Querência;

Gravação de vídeo sobre o Theatro Esperança para o Major Rodrigues do 12º RCMEC;

Realização junto a Unipampa do IV Copenesul;

Reunião com o consulado uruguaio para a realização do Evento Binacional Amelia de La Vega;

Realização de reuniões do Conselho da Cultura e Conselho de Turismo;

Apoio a palestras;



Presença do caminhão Recrear no Largo das Bandeiras;

Realização de encontro dos corais, no município;

Realização de Peças Teatrais para a Rede de Escolas Municipais;

Realização da chegada da Chama Crioula;

Apoio as Eleições do Conselho Tutelar;

Encontro APL Turismo, na cidade de Pelotas;

Participação na Palestra do Curso de Turismo (UNIPAMPA);

Reunião na Câmara de Vereadores sobre a realização do Fórum da FADERGS;

Realização da Feira Binacional do Livro 2019, com convite da Patrona Srª. Lisiani Rotta;



Realização das Eleições do Conselho Municipal de Cultura;

Realização do Festival JAGUART junto SIC;

Realização da Conferência da FADERGS;

Reabertura de Igreja Matriz Divino Espirito Santo;

Natal Iluminado;

Apoio a Reinauguração de Mercado Público;

Realização do Pré-Reveillon de IPTU premiado.



Cabe à Secretaria de Serviços Urbanos gestão sobre a mobilidade, envolvendo todos seus

elementos, tais como, o Trânsito e o Transporte Coletivo; promover a construção, pavimentação

e conservação de estradas, caminhos municipais e vias urbanas; promover a manutenção dos

banheiros públicos; administrar os serviços de produção de tubos, lajotas e outros materiais

de construção; executar atividades à prestação e manutenção dos serviços públicos locais, tais c

omo: limpeza pública, cemitérios, e iluminação pública; fiscalizar os serviços públicos, ou de

entidade pública, concedidos ou permitidos pelo Município; administrar o serviço de trânsito,

em coordenação com os órgãos do Estado.



SANEAMENTO BÁSICO

REDES DESOBSTRUÍDAS, 

RECUPERADAS, DESENTUPIDAS
840

* demandas e reclamações



SANEAMENTO BÁSICO

Foram feitas várias redes de esgoto novas em diferentes bairros da cidade, totalizando a

colocação de aproximadamente 2950 metros de canos, sendo eles abaixo descriminados:

50 canos de 1,20 m de diâmetro por um metro de comprimento, canos de cimento.

600 canos de 30 cm de diâmetro por um metro d comprimento, canos de cimento.

800 canos de 40 cm de diâmetro por um metro de comprimento, canos de cimento.

300 canos de 40cm de diâmetro por um metro de comprimento, canos de cimento com malhas de 

ferro, específicos para travessias de ruas.

200 canos de 150mm de diâmetro e 6 metros de comprimento, totalizando 1200 metros linear.



CALÇAMENTO E APOIO
Calçamento recuperado em diversos bairros da cidade, totalizando cerca de 3000 m² de área recuperada, 

em total de aproximadamente 300 pontos.

Asfalto recuperado em diversas ruas da cidade, totalizando cerca de 600 sacos de asfalto frio, gastos em

recuperações, um total aproximado de 600 m² de área recuperada.

Rebaixamento de meio fio, no decorrer do ano de 2019, foram feitos aproximadamente 60 rebaixamentos.

Colocação de tampas danificadas ou inexistentes anteriormente, aproximadamente foram confeccionadas 

e instaladas 225 tampas de diversos tamanhos.



FECHAMENTO DE VALAS

Foram fechadas aproximadamente 34 valas sendo 1 com asfalto

e 33 com calçamento e 80 sem calçamento

que foi preciso colocar saibro.



LIMPEZA DE GALERIAS E BOCA DE LOBO

LIMPEZAS DE GALERIAS POR DIVERSOS 

BAIRROS DA CIDADE, BOCA DE LOBO E 

VALETAS A CÉU ABERTO.
200



LIMPEZA DE GALERIAS E BOCA DE LOBO

15000 m² DE LIMPEZA DE VALETA A CEU ABERTO

Macro drenagem do Minité, do Corredor das Tropas, da General Marques e

m direção a São Luiz, Canil Municipal, Pindorama, etc. e 2 galerias.



CEMITÉRIO MUNICIPAL

72 CONSTRUÇÕES DE SEPULTURAS DE ADULTOS

NICHOS30

15 ARREDONDAMENTOS



ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Foram consertados 2900 pontos de iluminação pública em todos os bairros

da cidade e contemplando também os bairros distantes como Cerro do Matadouro,

São Luiz e Charqueadas, e foram investidos para tal R$ 217.00,00.



ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Foi revitalizada a Praça Comendador, instalando lâmpadas de Led e fiação 

subterrânea completamente substituída, e foram investidos R$ 70.000,00 



ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Salientamos também que a Secretaria de Serviços Urbanos realizou obras

de iluminação para diversas secretarias com seu recurso próprio totalizando

aproximadamente R$ 58.000,00.



ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Foram instaladas 82 luminárias no cemitério municipal totalizando um 

investimento de aproximadamente R$ 55.000,00.



VEÍCULOS

Todos os veículos da secretaria foram recuperados, dentre eles,

retro escavadeiras, caminhões, trator de esteira, patrola, trator,

roçadeira, carros de passeio (Fiat Uno, Gol, Saveiro).



VEÍCULOS

1 PATROLA NOVA

2 MÁQUINAS DE CORTAR

GRAMA A GASOLINA



BENFEITORIAS

Foram feitos banheiros novos e uma cobertura para área de lazer para os

funcionários.

Foram instalados 2 ar condicionados, comprados computadores novos e i

mpressoras para melhor atender as demandas e melhorar a qualidade

no trabalho para os funcionários e melhor atender os munícipes.



TRÂNSITO

400 Placas de transito a maioria delas na área central da cidade.



LIMPEZA URBANA

Foi feita a limpeza urbana em todos os bairros da cidade, sendo que a empresa

tercerizada conseguiu passar três vezes no ano de 2019 em todos os bairros.



COLETA DE LIXO

430 Toneladas de lixo domiciliar por mês no ano de 2019.



RAMPA DE LAVAGEM

A secretaria de serviços urbanos reformou e instalou caixas separadoras de óleo

nas duas rampas de lavagem e instalou calhas de ferro em todo seu entorno.



RETIRADA DE CARROS ABANDONADOS 

EM VIA PUBLICA E AFINS

A Secretaria de Serviços Urbanos apoiou a Secretaria da Fazenda e Secretaria de

Desenvolvimento Rural na retirada de trailer e carros da via pública.

05 veículos



PODAS

PODAS DE ÁRVORES88



Cabe ao Gabinete do Vice-Prefeito dar estrutura e informações ao Vice Prefeito, para

assessorar suas ações administrativas; atuar na coordenação, organização e fomento da

participação popular com vistas à definição do orçamento público municipal.



MARÇO/2019

CONFEITARIA SÃO JOSÉ – 100 ANOS

Entrega de Diploma em Reconhecimento pelos 100 anos

de atuação no município. Parabéns a família Pagliani!



ABRIL/2019

REVITALIZAÇÃO DOS BRINQUEDOS DA PRAÇA HERMES PINTOS AFFONSO



MAIO/2019
DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DE JAGUARÃO

O Gabinete do vice prefeito através do chefe de gabinete, Sr. Ricardo Pereira, busco

u junto a Receita Federal de Jaguarão, a doação de dois ares condicionados (de 22.0

00 e 30.000 BTUs) para a Biblioteca Pública Municipal "Oscar Furtado de Azambuja".



JUNHO/2019
CAMPANHA DO AGASALHO 2019

O Gabinete do vice prefeito entregou para a Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Habitação, Agasalhos e Cobertores arrecadados para a Campanha do Agasalho 2019 

e também entregas de agasalhos arrecadados, para o CRAS do bairro Germano.



JULHO/2019
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VENCATO

Instalação de brinquedos para garantir o lazer das crianças, 

na Praça Osvaldo Vergara (Bairro Vencato).



AGOSTO/2019
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MINERVINA CAROLINA CORRÊA

Instalação de brinquedos para garantir o lazer das crianças, 

na Praça do bairro Minervina Carolina Correa.



DEZEMBRO/2019
INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS 

NO CEMITÉRIO MUNICIPAL 

Instalação de 02 (dois) ar condicionados, no Cemitério Municipal. 

Parceria com a Receita Federal de Jaguarão. 



Compete à Secretaria da Educação planejar, coordenar, administrar e executar a política

educacional, segundo as diretrizes gerais do governo, mantendo com a cooperação técnica e

financeira da União e do Estado os programas de educação da pré-escola, do ensino

fundamental, médio, técnico e superior, os programas de merenda escolar para os alunos

das unidades escolares do Município



ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO

DA SEMED/ORÇAMENTO/LDO
Andamento nos processos de PPCI das Escolas Municipais, com liberação de alvarás e certificados para execução dos projetos 

contra incêndios;

Andamento nos processos de Monitoramento das EMEIs, com à contratação emergencial para atendimento da EMEI Silvia Beat

riz Ferreira, no Bairro Kenedy e Eloisa Tim, no Bairro Carvalho, com sistema pleno de segurança móvel, câmeras e alarme;

Execução de convênios para Educação Infantil e Educação Especial, com entidades como, Soc. Espirita Fé Esperança e Carida

de e APAE de Jaguarão;

Confecção e Planejamento da LDO/2.020, com diversos programas de investimentos e manutenção da SMED;

SIOPE, sistema de informações bimestrais ao FNDE, da aplicação dos recursos oriundos do MDE e FUNDEB;

Implantação de atendimento fiscal para às Escolas Municipais e CPMs, com informações de DCTF e RAIS, mensal , junto à Re

ceita Federal e Declaração Anual



ATIVIDADES REALIZADAS 

MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO NAS ESCOLAS



Instalações de grades em todas as escolas do Município;

Confecção do muro lateral da E.M.E.F. Ceni Soares Dias;

Confecção de calçada na E.M.E.I Casa da criança;

Reparo no telhado da E.M.E.I Casa da criança;

Confecção da área de proteção das salas de aula da E.M.E.F. Padre Pagliani;

Construção de sala de recursos multifuncional (AEE) na E.M.E.F. Marechal Castelo Branco;

Reforma do muro dos fundos da E.M.E.F. Marechal Castelo Branco;

Entrega de 400 conjuntos de carteira de estudante, 70 de carteira do professor e 20 mesas acessíveis 

distribuídas nas escolas de ensino fundamental urbanas e rurais.



AÇÕES REALIZADAS 

SETOR DA MERENDA

Análise sensorial do pregão e da chamada da Agricultura Familiar;

Reuniões com os produtores rurais para orientações sobre o recebimento 

de alimentos locais;

Visitas escolares;

Orientações específicas para necessidades especiais de alunos quanto a 

nutrição e alimentação.



SETOR DA MERENDA

O setor da merenda segue as orientações do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. O setor é composto por:



AÇÕES REALIZADAS 

SETOR DA MERENDA

1ª Capacitação de manipuladores de alimentos da rede Municipal de Ensino de Jaguarão,

realizada em maio/2019, pela Nutricionista Raquel Hollas. Com abordagem de assuntos

relacionados à segurança alimentar, doenças crônicas, recebimento e armazenamento de

alimentos, informes gerais, entre outros.



AÇÕES REALIZADAS 

SETOR DA MERENDA

X Mostra da Alimentação Escolar na Educação Infantil e V Mostra da Alimentação escolar nos 

Anos Iniciais: “Mais alimentação saudável, menos remédio”, realizada no mês de julho/2019.

Tema:

“Aproveitamento sustentável de frutas, verduras e legumes da estação e da nossa cultura”



AÇÕES REALIZADAS 

SETOR DA MERENDA

Atuação de duas estagiárias (Carla Malvarez e Marina Teixeira) do curso 

de Nutrição da Anhanguera, no Setor de Alimentação Escolar, como parte do estágio 

curricular, no acompanhamento das atividades do setor, no período de agosto a outubro/2019.



AÇÕES REALIZADAS 

SETOR DA MERENDA

Dia alusivo ao Nutricionista, em 31 de agosto de 2019. As estagiárias do curso de Nutrição

realizaram uma ação na SMED, visando orientar os colaboradores a respeito da importância 

de uma alimentação saudável, apresentando um folder com os 10 passos de uma alimentação 

saudável recomendado pelo Ministério da Saúde, além de: elaboração de receitas nutritivas, 

apresentação da fruta physalis, dicas de temperos naturais, elaboração de suco verde e chás.



AÇÕES REALIZADAS 

SETOR DA MERENDA

Atividade de educação alimentar realizada pelas estagiárias do curso de Nutrição, 

no mês de setembro/2019, na EMEF João Azevedo, com a participação de todos

os alunos. Na ocasião foi realizada a apresentação das orientações para uma alimentação 

e vida saudáveis, apresentação de frutas, legumes e verduras, também teve a atividade 

da caixa surpresa, em que ao tocar no alimento, o aluno deveria tentar adivinhar de qual 

se tratava. Outra atividade desenvolvida foi a avaliação nutricional, sendo cada aluno 

pesado e verificado a estatura.



AÇÕES REALIZADAS 

SETOR DA MERENDA

• Realização de atividade de educação alimentar, no mês de setembro/2019, 

na EMEF Padre Pagliani;

• Orientações sobre escovação dos dentes e saúde bucal;

• Apresentação de os ingredientes e  receita de um bolinho no pote;

• Confecções dos bolinhos no pote.



AÇÕES REALIZADAS 

SETOR DA MERENDA

Livro de receitas da X Mostra da Alimentação Escolar na Educação Infantil e 

V Mostra da Alimentação escolar nos Anos Iniciais: “Mais alimentação saudável, menos 

remédio”, outubro/2019. Uma atividade sugerida para as estagiária do curso de Nutrição 

foi a elaboração de um livro de receitas da Mostra deste ano. Então, foram organizadas 

as receitas e dicas que cada escola apresentou, culminando em um livro cheio de inform

ações sobre a alimentação saudável.



AÇÕES REALIZADAS 

SETOR DA MERENDA

2ª Capacitação de manipuladores de alimentos da rede Municipal de Ensino de Jaguarão, 

realizada em outubro/2019, pela Nutricionista Thais Cunha. Na data, foram apresentadas 

orientações sobre a segurança alimentar, a importância do uso de EPIs (Equipamentos 

de proteção individuais) na cozinha escolar, acompanhamento do recebimento dos alimentos 

e controle da validade, consumo de alimentos da Agricultura Familiar, informes do PNAE

(Programa Nacional da Alimentação do Escolar), entre outros.



SETOR PEDAGOGICO

É um conjunto de ações que entende-se todo o trabalho cujas bases estejam,

de alguma forma, relacionados à Pedagogia evidenciando, portanto, métodos,

técnicas, avaliação intencionalmente planejadas e tendo em vista o alcance de

objetivos relativos à produção de conhecimentos.



AÇÕES REALIZADAS 

SETOR PEDAGOGICO

Abertura do ano letivo com reconhecimento aos professores aposentados no ano de 2018;

Foi pago o piso nacional do magistério;

Foi construído o Documento Orientador Municipal;

A Secretaria Municipal de Educação e Desporto (SMED), ofertou capacitação, a todos os p

rofessores das escolas municipais para implementação da Basa Nacional Comum Curricul

ar (BNCC);



AÇÕES REALIZADAS 

SETOR PEDAGOGICO

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

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

11 Contratos emergenciais de professores, foram substituídos por nomeações;

Oficialização de documentos 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 pro

cesso habitual de cinco em cinco anos;



AÇÕES REALIZADAS 

SETOR PEDAGOGICO

Reabertura do Projeto Bombeiro Mirim;

Construído objetivos de conhecimento do componente curricular “Espanhol”, 

2ª Língua Estrangeira legalmente trabalhada no município;

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

Orientações de trabalho sobre o programa Busca Ativa para sua aplicação (distorção idade ano);



AÇÕES REALIZADAS 

SETOR PEDAGOGICO
Chegada da Tocha Olímpica no Município com a participação das Escolas Municipais e MEIS e 

EMFES, APAE, Projetos Sociais Fazendo o percurso na entrada da cidade até as dependências 

do 12° RCMEC. 

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

Mais um ano de parceria com a Ecosul no trabalho ECOVIVER (representação teatral sobre mei

o ambiente);

Prefeitura junto ao Conselho Municipal de Educação (CME) sediou a reunião dos CME da Zona 

sul;



AÇÕES REALIZADAS 

SETOR PEDAGOGICO

O município promoveu a oferta da modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) cumprindo 

com a responsabilidade as metas 8,9 e 10 do PME (Plano Municipal de Educação) no que se 

remete à oferta de ensino para jovens e adultos e a meta 2, no que se refere à distorção

idade/série com a aprovação pelo CME (Conselho Municipal de Educação) do Regimento 

Escolar da Modalidade EJA em dezembro de 2019, tendo em vista que o município já ofertava os 

anos iniciais, foi ampliada a oferta para os anos finais, sendo implementado em fevereiro de 2020.



FORMAÇÃO PARA PROFESSORES

Apresentação do Seminário Municipal de Formação aos professores, para toda rede de 

ensino do município (trabalhando em forma de território);

Representou 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 pela Secretaria Municipal de Saúde; 

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;



ATIVIDADES REALIZADAS PELA

ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Oito (08) reuniões com monitores, estagiários e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais,

com a finalidade de acompanhar e oportunizar a troca de experiências entre o grupo;

Oficinas pedagógicas ministradas pelos professores de atendimento educacional especializado 

nas escolas: E.M.E.F. General Antônio de Sampaio e E.M.E.F. Marechal Castelo Branco, com a 

participação e suporte da assessoria de educação especial da SMED;

Palestra no Lar de Passagem sobre atendimento e cuidados com pessoas com deficiência no 

dia 19 de setembro de 2019;



ATIVIDADES REALIZADAS PELA

ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Dia 21 de março de 2019- dia Internacional da Síndrome de Down com a temática: Nin

guém fica para trás – Palestra: saúde, cuidados pessoais e qualidade de vida. Caminh

ada Down. Programação divulgada no site da Federação 

Brasileira das Associações de Síndrome de Down.

Dia 02 de abril – Dia da Conscientização do Autismo com a realização de Palestra:

Autismo – Avaliações diagnósticas e propostas de intervenções e Piquenique Azul;



ATIVIDADES REALIZADAS PELA

ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

De 21 a 28 de agosto – 3ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, com a realização 

de trabalho direcionado as dificuldades enfrentadas pelos professores da rede;

Curso Básico de libras (Língua Brasileira de Sinais) com carga horária de 80 horas, com a 

participação de professores, agentes de saúde e comunidade. O grupo realizou seis apres

entações através do Coral de Libras, criado através de oficinas que iniciaram no mês de ou

tubro de 2019 (após o término do Curso Básico de Libras);



ATIVIDADES REALIZADAS PELA

EDUCAÇÃO INFANTIL

Participação da equipe do setor pedagógico da SMED em eventos como aniversário das 

escolas, festas juninas, chás beneficentes, festa de dia das mães/ pais/páscoa e formaturas;

Casa da Criança começou suas atividades escolares nova sede a rua 3 de outubro n° 170,

disponibilizando mais 16 vagas.



ATIVIDADES REALIZADAS PELA

EDUCAÇÃO INFANTIL

Assessoramento burocrático e pedagógico frente as situações e demandas necessárias;

Participação nos dias “D” na Escola Estadual Joaquim Caetano da Silva para construção do 

Documento Orientador Municipal (DOM);



ATIVIDADES REALIZADAS PELA

EDUCAÇÃO INFANTIL

Participação na construção do DOM através do preenchimento online criado pela equipe de 

formação do DOM da SMED;

10º Feira de Alimentação Saudável da Educação Infantil realizada em Julho nas dependências 

da EMEI Silvinha, parceria entre o setor pedagógico e de alimentação escolar;



ATIVIDADES REALIZADAS PELA

EDUCAÇÃO INFANTIL

Participação dos professores, recreacionista, estagiários e coordenadores no Seminário de

formação em Julho;

Entrega de materiais para as EMEIs como: televisores, DVD, ar condicionado, 

multiprocessador, notebook e microondas;



ATIVIDADES REALIZADAS PELA

EDUCAÇÃO INFANTIL

3ª Tertúlia nativista da Educação Infantil realizada em Setembro nas dependências da 

EMEI Silvinha com a participação de diversas entidades nativistas, escolas e autoridades;

Participação das EMEIs, escolas de Educação Infantil Particulares e Creche Nosso Lar no 

desfile da Educação Infantil em 12/10/2019;



ATIVIDADES REALIZADAS PELA

EDUCAÇÃO INFANTIL

EMEI Bolinha realizou viagem para Quinta da Estância Grande em 19/10/2019 como 

objetivo principal a culminância do Projeto sobre o Meio Ambiente, parceria entre escola, 

SMED, pais e professores;

2ª Feira de Ciências e Conhecimento da Educação Infantil em Novembro de 2019 

realizada nas dependências da EMEI Silvinha com o tema “SUSTENTABILIDADE”;



ATIVIDADES REALIZADAS PELA

EDUCAÇÃO INFANTIL

Participação das coordenadoras e professores de alunos com deficiências das EMEIs

no 177º Fórum Permanente da Faders;



BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

A Biblioteca Pública Municipal de Jaguarão “Oscar Furtado de Azambuja” foi fundada em

08 de janeiro de 1968. Tem um acervo bibliográfico antigo, um auditório para 180 pessoas 

e uma sala de informática com 20 computadores.



AÇÕES REALIZADAS PELA

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Caixoteca de rua;

Curso de espanhol para a terceira idade – 12 formandos

Concurso para bibliotecário, pela primeira vez, em 52 anos

Lançamento do livro: Um arpão entre duas bocas, do autor Clóvis da Rolt;

Curso de LIBRAS;

Foi recebida a doação de dois ares-condicionados;

Curso de manutenção e montagem de computadores – 40 formandos;

Palestras diversas;

Formaturas.



SETOR DE ESPORTE

A assessoria esportiva é um acompanhamento especializado por meio de profissionais da 

área de educação física. Eles irão elaborar, planejar e aplicar um programa completo , foca

ndo seus objetivos  em determinada proposta de trabalho. O setor também é responsável 

pela manutenção e conservação dos ginásios.



ATIVIDADES REALIZADAS PELO

SETOR DE ESPORTE
Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs nas diversas modalidades ).De 16 de maio à 24 de junho 

com as seguintes atividades: Atletismo, Vôlei, Basquete, Handebol, Tênis de mesa, Futsal e Xadrez;

Dia do Desafio feito com as Escolas Municipais e Estaduais: Circuito de habilidades, corrida noturna, camin

hada e Treinamento Físico Militar (TFM);

Citadino: de agosto a dezembro com as modalidades: Futsal, Basquete, Vôlei, Vôlei de praia e Futebol;

1ª Olimpíada escolares: Circuito de habilidades rusticas, jogos de oposição, cabo de guerra, ( masculino e f

eminino) em novembro;

Construção da quadra de Vôlei de areia ao lado do Ferrujão;

Assessoria as atividades esportivas realizadas por entidades particulares.



SETOR DE TRANSPORTE

Para garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes, o Ministério da Educação

por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) mantém dois programa

s de apoio ao transporte escolar para alunos da educação básica que residem na zona rural. 

Os programas são: Caminho da escola e PNATE.



ATIVIDADES REALIZADAS PELO

SETOR DE TRANSPORTE

Atendimento à 36 alunos através do Projeto Passagem Estudantil Pelotas (PAEP), 

onde 24 alunos têm bolsa integral e 12 alunos bolsa parcial;

368 alunos das escolas municipais e estaduais atendidos no Transporte escolar rural e urbano,

sendo 576 km diário com transporte do município e 1638 km diário, pelo transporte terceirizado, 

totalizando 2214 km diário.

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

lizando recursos próprios da Prefeitura;

Aquisição de um mini trator cortador de grama.



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

É formado por 20 metas subdivididas que devem ser atingidas até 2024.



À Secretaria de Administração cabe a formulação de objetivos e estudos pertinentes aos

serviços de pessoal e de atividades auxiliares dos órgãos e entidades da Administração

Municipal e ainda pela aquisição, guarda, padronização, distribuição, conservação, controle e

registro do material de consumo, dos bens móveis e imóveis da Prefeitura; vigilância, zeladoria,

serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papeis da Prefeitura; controle de veículos e

máquinas; prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de organização, coordenação,

controle e avaliação das atividades desenvolvidas pela Prefeitura; elaboração e expedição de

atos administrativos; coordenação dos trabalhos da Comissão Processante, composta por

servidores efetivos com finalidade de conduzir os processos administrativos disciplinares,

especiais e sindicâncias, cuja presidência fica vinculado a este órgão.



ATENDIMENTO E SUPORTE A RH,

PROTOCOLO CENTRAL, ATOS ADMINISTRATIVOS, 

FOLHA DE PAGAMENTO E NÚCLEO ADMINISTRATIVO.



AÇÕES REALIZADAS PELA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Foram abertos no setor de atendimento e suporte a RH e setor de protocolo central um total

de 11.600 protocolos contemplando diversas solicitações internas, entre eles pode-se destacar:

movimentações de servidores, concessão de benefícios e vantagens, alteração do registro

financeiro de servidores, normativas e regulamentações, nomeações e exonerações de

servidores, requerimentos de certidões para fins previdenciários, solicitações de materiais e

serviços, diárias para servidores solicitações e emissões de cartas margens para fins de consig

nação, entre outros.



AÇÕES REALIZADAS PELA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Foram emitidas 1884 portarias com as movimentações internas.

Foram emitidos 246 decretos com normativas e regulamentações.

Foram emitidas 117 Declarações para fins de INSS.

Foram emitidas 54 Declarações Laborais.



AÇÕES REALIZADAS PELA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Foram emitidas 55 Declarações de atividade.

Foram realizados lançamentos e movimentações para folha de pagamento 

referente aos 12 meses do ano, mais o 13° salário e entregue em tempo

hábil aos setores responsáveis, com pagamentos realizados sem atrasos.



AÇÕES REALIZADAS PELA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Foram realizadas 20 correções de CNIS para fins de INSS.

Foi realizado Concurso Público (edital 001/2019), sendo que foram nomeados 

56 novos servidores municipais em 2019, sendo assim TODOS os contratos 

temporários rescindidos e substituídos por servidores efetivos.



AÇÕES REALIZADAS PELO

SETOR DE LICITAÇÕES

Foram realizadas um total de 185 licitações nas diversas modalidades possíveis.



AÇÕES REALIZADAS PELO

SETOR DE PREVIDÊNCIAS

Foram realizadas 41 aposentadorias.



AÇÕES REALIZADAS PELO

SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL

Recebimento, armazenamento, incorporação patrimonial, registro, 

inventário, projeção e conservação dos bens móveis, imóveis e se

moventes do Município. 



Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação elaborar planos programas, e projetos de Assistência Social com

objetivo de proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à juventude e à velhice; amparar as crianças e

adolescentes carentes; promover a integração ao mercado de trabalho a partir dos programas sociais; habilitar e reabilitar as

pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; promover a cooperação do Município

com órgãos e entidades estaduais e federais, encarregadas dos serviços de Assistência Social e Habitação, assim como

fomentar a criação e os programas de associações e cooperativas de habitação; desenvolvimento de políticas na área de

habitação e de regularização fundiária; administrar as unidades públicas municipais de atenção à criança, adolescente, jovem,

idoso, migrante e moradores de rua; articular, apoiar e participar das instâncias deliberativas e de controle social, como

conselhos municipais e conferências; estudar e propor critérios a serem adotados para a concessão de auxílios e subvenções

a entidades sociais, e fiscalizar as suas aplicações; monitorar e avaliar a rede prestadora de serviço; coordenar, executar e

fiscalizar as ações referentes aos programas sociais das diversas esferas de governo que são implementadas no Município,

além de outras atividades correlatas.



AÇÕES REALIZADAS PELA

HABITAÇÃO

Foi realizado a construção de 1 banheiro, 1 peça para dormitório, 2 casas em parceira com os 

moradores (estilo mutirão) e mais 1 peça com banheiro. Também foram realizadas

pequenas reformas em moradias como troca de janelas, portas e telhas. Além da continuidade 

do programa auxílio moradia em parceria com os Centros de Referência em Assistência Social 

(Cras da Pindorama e Cras da Germano) e do CREAS. 



AÇÕES REALIZADAS PELA

HABITAÇÃO

O núcleo habitacional atendeu 184 pessoas que buscaram os serviços de auxílio

moradia e regularização fundiária. 



AÇÕES REALIZADAS PELA

HABITAÇÃO

Foram regularizadas 10 moradias em situação de pendencia documental para 

fornecimento de número da residência para ligar agua e luz, entre outros, com

o autorização para escritura de imóveis. (Trabalho realizado em conjunto com 

a Secretaria de Planejamento e Urbanismo e Gabinete do Prefeito). 

O núcleo de habitação também atuou junto a Defesa Civil na distribuição de 

lonas e telhas para as moradias atingidas pelos temporais e enchentes. 



AÇÕES REALIZADAS PELO

PROJETO CASE

Início construção de uma quadra poliesportiva – PROJETO SELECIONADO EDITAL CONDICA



AÇÕES REALIZADAS PELO

PROJETO CASE

Cursos profissionalizantes – PIZZA EM PARCERIA COM SOCIEDADE DO SOCORRO

Melhoria no instrumental – Apresentação de projeto para captação de recursos, a entidades,

para aquisição de novos instrumentos.



AÇÕES REALIZADAS PELO

PROJETO CASE

Início da aulas de canto

Inauguração da sala informática

Rodas de conversa com profissionais



AÇÕES REALIZADAS PELO

PROJETO CASE

Marcenaria – executou reformas e reparos em todas as aberturas do projeto case

Contratação de uma Psicopedagoga para trabalhar com as dificuldades de alfabetização



AÇÕES REALIZADAS PELO

PROJETO CASE

Colônia de férias, nos meses de fevereiro e julho

Inicio de reparos e pinturas da estrutura físicas



AÇÕES REALIZADAS PELO

PROJETO DA TERCEIRA IDADE

Baile, cumprindo seu objetivo de grupo de convivência

Aumento da participação dos idosos nos CRAS

Aumento de idosos cadastrados



AÇÕES REALIZADAS PELO

PROJETO DA TERCEIRA IDADE

Viagem com objetivos de visitar municípios que apresentarem

eventos com programação para idosos, em Outubro de 2010,

visita ao Município de Turuçú na feira da Pimenta e Morango

Melhorias no coral para idosos, com a confecção dos uniformes



AÇÕES REALIZADAS PELO

PROJETO DA TERCEIRA IDADE

Inicio do projeto serenatas – coral de idosos faz serenatas aos aniversariantes do mês do

grupo conviver

Projeto Inovar – trabalhos de estímulos mentais após os 60 anos com uma Psicopedagoga



AÇÕES REALIZADAS NOS CRAS

Reinserção social, através de grupos de na faixa de 7 a 14 anos, sendo 6 autistas

Oficinas de Culinária

Oficina de condicionalidades em parceria com a saúde e educação – 37 participantes;

Grupo de gestantes – 25 participantes;

Grupo de Mães e filhos – 18 mães + filhos.



AÇÕES REALIZADAS NOS CRAS
Aulas de violão para adolescentes e idosos

Dança é saúde parar mulheres e para idosas

Participação do Dança é saúde no Jaguar Arte

Curso de espanhol para idosos em parceria com alunas da Unipampa



AÇÕES REALIZADAS NOS CRAS

Palestra "Ensino, mercado de trabalho e o novo perfil profissional", em parceria com

a Cruzeiro do Sul

Participação no Fórum Permanente de Politica Pública para Pessoas com Deficiência

e Pessoas com Altas Habilidades

Participação na caminhada alusiva ao SETEMBRO AMARELO, mês de Prevenção a

o Suicídio



AÇÕES REALIZADAS NOS CRAS

Pintura externa do CRAS Pindorama

Elaboração do projeto de reforma do CRAS Germano

Montagem de um fraldário no CRAS Pindorama



CREAS – Sala Lilás
Programa de Reeducação a autores de crimes de violência contra a Mulher em parceria 

com o Ministério Público e Judiciário, com o objetivo de determinar o comparecimento o

brigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. 

O programa é realizado bimestral e conduzido pelas técnicas do Creas.

Apresentação a Secretária de Educação o PROJETO PROCONVI – Programa contra a 

violência – Mulher, que visa por meio de palestras, dinâmicas, utilização de vídeos e car

tilhas que levem à reflexão sobre a violência de gênero, de forma interativa e participati

va para que seja atrativa aos jovens. 



LAR DE PASSAGEM

Atendimentos individuais e em grupo com os acolhidos;

Apoio pedagógicos aos acolhidos;

Atendimentos as famílias;

Acompanhamento as famílias após desligamento do Lar de Passagem;

Preparação e encaminhamento a estágios, todos os acolhidos ao comple

tarem 16 anos obtêm sua carteira de trabalho e são inseridos em estágio

s em parcerias locais.



PROGRAMAS IMPLANTADOS E CONTINUADOS
Apadrinhamento Afetivo

Vida de Gestante

PIM/Criança Feliz

Brasil Amigo da Pessoa Idosa

Colônia de Férias

Sala Lilás – quarto Lilás

Dança é Saúde

Inclusão Digital

Espanhol para Idosos



OUTRAS AÇÕES

Ônibus Lilás anualmente

Eleição dos conselheiros tutelares

Início do Dança é saúde na Praça Comendador Azevedo

Participação do PIM/CRIANÇA FELIZ da convenção estadual 

de visitadores



OUTRAS AÇÕES

Programa PIM/CRIANÇA FELIZ conta com uma equipe de sete visitadores, 

atendendo todos os bairros do município e cumprindo a meta de 150 indivíduos.

Programa PIM/CRIANÇA FELIZ foi recebido pela Secretária Estadual de Saúde 

para auxiliar na implantação do Programa em outros municípios, sendo Jaguarão 

pioneiro na modalidade de implantação por parceria.



PARCERIAS CONTINUADAS

Legião da Cruz

Igreja Batista Independente

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Sociedade do Socorro

Pastoral Carcerária

Unopar

Faculdades Cruzeiro do Sul

Rotary Clube de Jaguarão

Casa da Amizade

Delegacia de Policia Civil

Ministério Público

Juizado da Infância e Juventude

Brigada Militar

12º RCMEC

Secretarias Municipais



Cabe à Secretaria da Saúde promover o levantamento dos problemas de saúde da população do Município, a fim de identificar

as causas e combater as doenças com eficácia; Consolidar e ampliar a estrutura da atenção básica à saúde, com ênfase na

saúde preventiva, especialmente quanto à Estratégia da Saúde da Família; manter estreita coordenação com órgãos e entidades

de saúde estadual de federal, visando o atendimento dos serviços de assistência médica e de defesa sanitária do Município;

estabelecer políticas, visando à formação de consórcios, para o atendimento da população regional em diversas especialidades

médicas; administrar as unidades de saúde existentes no Município, promovendo atendimento de pessoas doentes e das que

necessitarem de socorros imediatos; executar programas de assistência médico-odontológica; promover, junto à população local,

campanhas preventivas de educação sanitária; promover vacinação em massa da população local em campanhas específicas,

ou em casos de surtos epidêmicos; executar as atividades de vigilância sanitária; promover a execução dos convênios de sua

área de ação, celebrados com o governo federal e estadual, promover estudos, planejamentos e elaborar programas sobre

questões sanitárias e visando prevenções epidemiológicas e combate a doenças transmissíveis; receber, controlar e distribuir

as medicações da Farmácia Municipal.



REGULAÇÃO 
(MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES)

RELATÓRIO GERAL

2019 REALIZADOS

Exames 3.624

Consultas 4.646

Total entre consultas e exames 8.270



RELATÓRIO DE CONSULTAS E EXAMES DETALHADO

PIRATINI – CONSULTAS 

ESPECIALIDADE REALIZADAS

Dermatologista 192

Ginecologista 43

Otorrinolaringologista 202

Urologia 225

Total 662



ESPECIALIDADE REALIZADAS

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

RELATÓRIO DE CONSULTAS 

E EXAMES DETALHADO

PELOTAS – CONSULTAS 



ESPECIALIDADE REALIZADOS

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

RELATÓRIO DE CONSULTAS 

E EXAMES DETALHADO

PELOTAS – EXAMES 



ESPECIALIDADE REALIZADAS

Cardiologista 720

Cirurgia geral 887

Oftalmologista 933

Traumatologista 786

Total 3.326

RELATÓRIO DE CONSULTAS 

E EXAMES DETALHADO

JAGUARÃO – CONSULTAS 



ESPECIALIDADE REALIZADOS

Angiotomografia 5

Ecodoppler 18

Ecocardiografia 27

EDA 110

Mamografia 1.739

Tomografia 134

Ultrassonografia 1.416

Total 3.449

RELATÓRIO DE CONSULTAS 

E EXAMES DETALHADO

JAGUARÃO – EXAMES 



ESPECIALIDADE REALIZADAS

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

RELATÓRIO DE CONSULTAS 

E EXAMES DETALHADO

RIO GRANDE – CONSULTAS 



ESPECIALIDADE REALIZADOS

Ressonância 22

Cateterismo 1

Total 23

RELATÓRIO DE CONSULTAS 

E EXAMES DETALHADO

RIO GRANDE – EXAMES 



ESPECIALIDADE REALIZADOS

Angiotomografia 5

Ecodoppler 18

Ecocardiografia 27

Tomografia 134

Total 184

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



TOTAL DE VIAGENS REALIZADAS DURANTE 

O ANO DE 2019

1.058

TOTAL DE PACIENTES QUE UTILIZARAM O SERVIÇO 

DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL
10.689

TRANSPORTE



TOTAL DE ATENDIMENTOS

2.624

ASSISTÊNCIA 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 orde

m judicial. Òrteses e Próteses: orientações, agendamento com a 3ª CRS, etc. Visita Do

miciliar: quando solicitada ou considerada necessária. Encaminhamentos: FUNDEF, AA

CD, CAPS, UBS, CTA, SAE, Conselho Tutelar, etc. Orientações Gerais: esclarecimento

s, acolhimento/aconselhamento, etc.



EM TORNO DE 1.500 

ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS/2019

ambulantes

treilers

minimercado

açougue

supermercado

clinicas odontológicas e médicas

asilos

farmácias

salão de beleza

consultório veterinário

padarias dentre outras

VIGILÂNCIA SANITÁRIA



VIGILÂNCIA AMBIENTAL E VIGIÁGUA

TOTAL AÇÕES REALIZADAS

3.016 Visitas realizadas em armadilhas para controle do mosquito Aedes Aegypti

624 Visitas realizadas em PE (Pontos Estratégicos) para controle do mosquito Aedes Aegypti

2.634 Visitas domiciliares realizadas no LIRAa (Levantamento de Índice Rápido no combate ao 

Aedes Aegypti

102 Visitas realizadas em PIT (Pontos de Informações de Triatomíneos para controle do inseto 

Barbeiro, causador da Doença de Chagas. 

168 Visitas do Setor Vigiágua para monitoramento da qualidade de água para consumo human

o e orientações sobre o uso devido da água.

6.800 Entrega de pneus inservíveis no depósito municipal para destinação final.



VIGILÂNCIA AMBIENTAL E VIGIÁGUA

TOTAL AÇÕES REALIZADAS

24

toneladas

Destinação final à CBL – Comércio de Reciclagem e Borrachas Ltda. desses pneus inservíveis em 

desuso recolhido e armazenados temporariamente no Depósito de Recolhimento da 

Secretaria Municipal de Saúde para o Controle e Vigilância no Combate ao Aedes Aegypti.

50 Digitação no FormSUS de Negativas de PITs – Postos de Informações de Triatomíneos.

24

ciclos

Digitação de Indicadores – Vigilância e Controle do Aedes.

12 Digitação de relatórios de controle mensal da CORSAN

02 Digitação de relatórios de controle semestral da CORSAN.



UNIDADES DE SAÚDE

AÇÕES REALIZADAS

Campanha de vacinação influenza 2019

Reuniões de equipe com acompanhamento da secretaria de saúde

Contratos Programa Mais Médicos

Entrega de uma câmara conservadora de imunoderivados

Investimento nas Unidades Básicas de Saúde e CAPS

Vacinação Contra o Sarampo



UNIDADES DE SAÚDE

AÇÕES REALIZADAS

Psicóloga- secretaria de saúde 

Atendimentos de crianças e adolescente na especialidade de psicologia,

realizados na secretaria de saúde onde foram efetivadas 902 consultas. 



UNIDADES DE SAÚDE

AÇÕES REALIZADAS

Foram realizados no CPAS Jaguarão

6.123 atendimentos



UNIDADES DE SAÚDE

AÇÕES REALIZADAS NO CAPS

Exposição do CAPS na Praça Alcides Marques

Exposição de artes de usuária do CAPS

Palestra na UBS do Bairro Boa Esperança sobre Suicídio



UNIDADES DE SAÚDE

AÇÕES REALIZADAS NO SAMU

1º fórum Intermunicipal de Urgência e Emergência

Capacitação em Atendimento Pré-Hospitalar

Palestra de capacitação dos professores em primeiros socorros

Entrega de uma nova ambulância

Nº DE ATENDIMENTOS

647



AÇÕES REALIZADAS PELA 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Participação da reunião da Comissão Binacional Assessora em Saúde Brasil – Uruguai;

Participação do evento de adesão ao PlanificaSUS;

Apoio da secretaria de saúde em eventos esportivos e culturais;

Secretaria de Saúde no apoio do Carnaval 2019;

Capacitação em Saúde e Educação unidas em prol da comunidade escolar;

Curso de capacitação para os novos agentes de saúde;



AÇÕES REALIZADAS PELA 

SECRETARIA DE SAÚDE 

IMPLANTAÇÃO DE 3 ACADEMIAS AO AR LIVRE



AÇÕES REALIZADAS PELA 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Atendimentos Externos com Dentista, Enfermeiro e Médico

Presídio Estadual

Zona Rural

Total de atendimentos: 481



AÇÕES REALIZADAS PELA 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Maio Vermelho

Setembro amarelo

Outubro Rosa



AÇÕES REALIZADAS PELA 

SECRETARIA DE SAÚDE 
Atendimento nas unidades: 

*atendimento médico, enfermagem, odontológico, visita domiciliar, assistência social e CAPS.

3.486

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

Mamografias realizadas nas unidades de saúde 154

Mamografias realizadas na santa casa de Jaguarão 139



PROGRAMAÇÃO E AÇÕES:

Caminhada Rosa



PROGRAMAÇÃO E AÇÕES:

Futpink

Dia Rosa

Pedalada Rosa

Dia D da Mamografia



PROGRAMAÇÃO E AÇÕES:

Novembro azul

Nº de atendimentos 283

Exame PSA realizado pelo município 75



PROGRAMAÇÃO E AÇÕES:

Curso na área alimentícia;

Investimento no setor de Fisioterapia;

Compra com recursos próprio fraldas para os usuários;

Realização de ação descentralizada no Bairro Vencato;

Palestra sobre piolho e escovação;

Realização Mutirão de Ultrassonografia – cerca de 300 atendimentos;

12 toneladas de pneus são dispensadas;

Equipe de Vigilância participou do I° Fórum de Vigilância na cidade de Pedro Osório.



PROGRAMAÇÃO E AÇÕES:

Entrega de 26 Novos Tablets aos Agentes Comunitários de Saúde



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 



SANTA CASA

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;



SANTA CASA
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, ab

erturas 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.



SANTA CASA

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 



SANTA CASA

Inaugurada a nova sala de recepção da Santa Casa

Secretário de Saúde visita HU em Bagé

Vale refeição para os funcionários da Santa Casa

Município propõe melhorias no contrato com o Estado

Município capta recursos junto a 1ª Vara da Comarca de Jaguarão

ASSINADO O CONTRATO DE R$1.650.000,00 PARA SEREM INVESTIDOS 

EM MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DA SANTA CASA



ATENDIMENTOS REALIZADOS 

PELA SANTA CASA 

Partos 241

Cesarias 194

Cirurgia eletivas 365

Cirurgia de urgência 132

Total 932



Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente promover a realização de programas d

e fomento a agropecuária, pesca, mineração e meio-ambiente de todas as atividades do Município; a

ssessorar o Executivo Municipal sobre a política da agropecuária, pesca, mineração e meio-ambiente

, com vista a garantir o controle, a preservação ambiental em benefício da qualidade de vida; elaborar

o plano de Ações, contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municip

al de preservação e defesa do meio-ambiente; manifestar-se sobre as providências de âmbito munici

pal de prevenção às atividades poluidoras e de outros assuntos que lhe sejam submetidos por imposi

ção da política municipal de meio-ambiente; promover a fiscalização da situação das estradas e cami

nhos rurais, opinando sobre as providências a serem tomadas, articuladas com os demais órgãos da

administração municipal, especialmente quanto ao planejamento, além de outras atividades inerentes

à pasta; promover a articulação com diferentes órgãos, tanto no âmbito governamental como na inicia

tiva privada, visando ao aproveitamento de incentivos e recursos para a economia do Município além

de outras atividades determinadas pelo Prefeito.



DEPARTAMENTO DA EXTENSÃO RURAL

Atualmente o município voltou a aderir ao programa Troca-Troca Estadual de milho 

e sorgo para incentivar a bacia leiteira do município que vem enfrentando uma forte crise no s

etor. O município ficou fora deste programa por mais de 5 (cinco) anos.

Encontra-se em finalização de implantação as novas estruturas para caixas d’água 

dos poços artesianos das comunidades da Casa de Lata, Perdiz e Cerrito ( Comunidade Quilo

mbola )  .

Encontra-se em fase de licitação a aquisição de sêmen sexado para melhor atender 

os pequenos produtores rurais , principalmente a Bacia Leiteira . 

Acrescentou-se ao programa troca-troca a aquisição de calcário óxido e calcário co

mum para os pequenos produtores rurais . 

Solicitação para a Prefeitura Municipal , Secretaria Estadual e Ministério Federal 

para Decreto de Estiagem , o qual foi aprovado em todas as esferas . 



PROGRAMA TROCA-TROCA

PRODUTORES BENEFICIADOS

ANO PRODUTORES

BENEFICIADOS

ADUBO URÉIA SOMBRITE

2019 18 46 sacas 26 sacas 09 rolos



PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA

(Preparo de Terra para plantio)

ANO PRODUTORES

BENEFICIADOS

2019 46



TROCA-TROCA MUNICIPAL

(Pescadores – Cola e Tábuas náuticas)

ANO PESCADORES

2019 19 famílias



CESTAS BÁSICAS

(Pescadores – Período de defeso)

ANO CESTAS

2019 168



ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

ZONA RURAL (parceria com 12º RCMEC)

ANO PRODUTORES

ATENDIDOS

LITROS

2019 25 256.000 L



INSEMINAÇÃO E NÚMEROS DE

PRODUTORES ATENDIDOS

ANO PRODUTORES

ATENDIDOS

VACAS INSEMINADAS

2019 18 32



PRODUTORES ATENDIDOS PELO 

PROGRAMA TROCA-TROCA ESTADUAL
(parceria com a Prefeitura Municipal de Jaguarão – Sementes de Milho Transgênico, Sorgo e outros)

ANO PRODUTORES

ATENDIDOS

SACAS DE SEMENTES 

(50Kg)

2019 5 15



Foram vacinadas, marcadas e fornecidos atestados de vacinação,

pelos Veterinários desta Secretaria para cerca de 120 terneiras

para Brucelose em atenção aos pequenos produtores rurais.



SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)

•Estabelecimentos atendidos pelo serviço dos veterinários técnicos em visitas periódicas

ANO ESTABELECIMENTOS NÚMERO

ESTABELECIMENTOS

2019 Abatedouros, Embutidos, 

Peixarias, Laticínios e 

Fatiados.

20



Manutenção da sala física do SIM.

Finalização do Decreto de Inspeção Municipal e suas Normativas;

Monitoramento e fiscalização no abatedouro em dias de abates;

Análise físico-química e microbiológica dos produtos: Embutidos, leite e queijo;

Análise de rótulos de acordo com a legislação vigente do Ministério da Agricultura;

Análise de água nos estabelecimentos com a colaboração da Secretaria de Saúde. 

A Secretaria vem estruturando o SIM municipal, para que o município possa aderir a

o “SUSAF”, o que vai possibilitar nossas empresas familiares fiscalizadas pelo SIM 

vender para outros municípios.



ESTRADA DA COSTA

Recuperação com drenagem, alargamento, colocado 5 passagens de bueiros 

novos, recapagem com saibro em 25 km de extensão.

OBS: Foi feito o patrolamento de toda sua extensão.

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



CORREDOR DO PALMITO

Recuperado com saibro nos pontos mais críticos, feito drenagem e troca 

de bueiros.

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



ESTRADA DO TELHO

Recuperada com saibro em vários pontos até a comunidade Pedras Brancas 

(drenagem e recuperação de bueiros).

OBS: Foi feito patrolamento 3 vezes durante o referido período, devido a gra

nde quantidade de produção que passa nessa região.

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



CORREDOR DO UMBU E TELHO CHICO, CORREDOR GLÓRIA

Foi feito patrolamento, colocação de bueiros novos em alguns pontos com 

melhoramento de drenagem.

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



ESTRADA DA PERDIZ

Patrolamento e colocação de saibro em pontos críticos, onde foi feito 

também trabalhos de drenagem.

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



Estrada Osório/Corredor Ortiz/Corredor Pêssegos/Corredor do Zarif/ 

Corredor das Cruzeiras/ Corredor do Carlão/ Corredor Oficina/ 

Estrada Passo da Areia/ Corredor Tambo

Foi feito patrolamento e drenagem, limpeza e recuperação de bueiros.

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



ESTRADA SÃO LUIZ

Foi feito patrolamento e alargamento da estrada recuperada em pintos críti

cos com saibro.

OBS: feito 7 passadas de agua com bueiros 60mm de diâmetros para um 

melhor escoamento.

Esta estrada foi patrolada 3 vezes neste período devido ao grande fluxo de 

caminhões pela grande produção de arroz que existe na localidade.

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



CORREDOR 3 BOCAS 

Foi feito alargamento, drenagem e patrolamento.

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



ESTRADA JOAQUIM CAETANO

Patrolamento, drenagem e limpeza de bueiros.

OBS: O município através da SDR, fez manutenção durante todo o ano de 

2019, deixando 1500km das estradas rurais trafegáveis. 

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



PROJETOS DE LIBERAÇÃO DE OBRAS DE REBAIXAMENTO, 

SUAVIZAÇÃO DE CURVAS E DRENAGEM

Foi liberada licença ambiental para operação em oito pontos estratégicos, 

onde a SDR está realizando as obras e conseguindo retirar material de boa 

qualidade para usar na recuperação das estradas rurais. 

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PARA AQUISIÇÃO

DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A SDR

Caminhão 0 km Bitruck Caçamba/Prancha (sistema roolon off para 

transporte de saibro e também de máquinas como, por exemplo, 

escavadeira, patrola, entre outros).

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PARA AQUISIÇÃO

DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A SDR

Caminhão 0 km Toco/Caçamba ( possui cabine suplementar para o transpo

rte de pequenas cargas e com capacidade para 10 passageiros).

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PARA AQUISIÇÃO

DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A SDR

Retro/ Pá carregadeira Multifuncional JCB 4CX (máquina extremamente im

portante para o município, pois faz vários serviços em prol do produtor).

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PARA AQUISIÇÃO

DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A SDR

Também foi feita recuperação (reforma geral) de uma retro-escavadeira JCB 

3C ano 2012.

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PARA AQUISIÇÃO

DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A SDR

Duas plainas hidráulicas reversíveis. (aquisição importante, pois fazem 

muitas vezes o serviço de uma patrola com um custo muito menor).

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PARA AQUISIÇÃO

DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A SDR

Duas roçadeiras novas. 

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PARA AQUISIÇÃO

DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A SDR

Uma colhedora de forragem.

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PARA AQUISIÇÃO

DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA A SDR

Um guincho hidráulico 2000 toneladas.

RELATÓRIO DAS ESTRADAS RURAIS



Compete à Secretaria de Planejamento e Urbanismo a manutenção do Plano Di

retor do Município e controle sobre os demais instrumentos de ordenamento urb

ano; elaborar, coordenar e executar o Plano Estratégico de Desenvolvimento do

Município; elaborar e executar os Projetos Especiais a serem implementados p

elo Governo Municipal; captar recursos junto a outras esferas de governo, em n

ível estadual e federal, entidades internacionais, instituições financeiras, empre

sas e outras afins que visem financiar projetos e programas de relevância para

o Município; elaborar e promover o controle sobre as peças orçamentárias, a sa

ber, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual; d

esempenhar outras competências afins.



ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS:

Patrulha Jaguarleite (Plaina Agrícola Traseira, Plantadeira Mecânica, Roçadeira, Colhedora de Forragens

(Ensiladeira), Grade Aradora, Reboque de Madeira e Roçadeira Química) – Os itens foram adquiridos e 

pagos. Prestação de Contas Final Concluída e Aprovada. 

Patrulha Agrícola Quilombola (Trator e Semeadeira) – Os itens foram adquiridos e pagos. Prestação de 

Contas Final Concluída e Aprovada. 

Patrulha Agrícola (Retroescavadeira) – Prestação de Contas Final Aprovada. 

Patrulha Agrícola (Pá Carregadeira/Retroescavadeira, 02 Roçadeiras, Guincho Hidráulico e Colhedora de

Forragens (Ensiladeira) – Os itens foram licitados em 2019. Foi juntada a documentação e enviada para a 

REGOV/PL para que fosse aprovado o processo licitatório. 

Patrulha Agrícola (02 Caminhões) – Os itens foram licitados em 2019. Uma das empresas vencedoras esta

va impedida de contratar com a Administração Pública e foi contratada a segunda colocada. Foi juntada a 

documentação e enviada para a REGOV/PL para que fosse aprovado o processo licitatório. 



CONTRATOS

Firmado 01 (um) Contrato de Repasse:

1063.552-29/2019 - Construção de Pista de Caminhada/Corrida para o desenvolvimento de e

sporte educacional, recreativo e de lazer na Orla do Rio Jaguarão, no município de Jaguarão/

RS (Orla 4).

Repasse: R$ 238.750,00

Contrapartida R$ 9.500,00

Valor Global: R$ 248.250,00.



OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer – Etapa 

do Parque Linear ao Lado do Rio Jaguarão (Orla 1) – Projeto elaborado e licitado. Ordem de I

nício emitida em 19/11/2019. Fiscalização e acompanhamento da obra em execução. 

Aquisição e Instalação de Academia ao Ar Livre e Construção de Pista para Caminhadas na 

Orla do Rio Jaguarão (Orla 2) – Projeto elaborado e enviado para análise da REGOV/PL em 

dezembro de 2019 para aprovação e autorização para licitar. 

Revitalização da Orla do Rio Jaguarão no município de Jaguarão/RS (Orla 3) – Projeto em

elaboração.



OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Pavimentação Asfáltica PAC 2 Pró-transporte (10 Milhões) (Etapa 1) – Fiscalização e 

acompanhamento da obra em execução do Corredor das Tropas. O contrato expirou sem 

renovação, ocasionando paralisação das obras. 

Pavimentação Asfáltica PAC 2 Pró-transporte (10 Milhões) (Etapa 2) – Licitado e contratado 

trecho Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Passeios com Acessibilidade e Sinalização da Rua 

Conselheiro Francisco Diana entre as Ruas Gustavo Guimarães e Joaquim Lino de Souza, e 

Rua Joaquim Lino de Souza entre as Ruas Conselheiro Diana e Avenida 27 de Janeiro. Ordem 

de Início emitida em 25/06/2019. Fiscalização e acompanhamento da obra em execução. 

Pavimentação Asfáltica PAC 2 Pró-transporte (10 Milhões) (Etapa 3) – Contratada empresa 

para elaboração dos projetos dos trechos restantes. 



OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Pavimentação Asfáltica PAC 2 Pró-transporte (5 Milhões) – Fiscalização e acompanhamento 

da obra em execução dos reparos nos trechos danificados. Alteração dos projetos das 

calçadas. O contrato expirou sem renovação, ocasionando paralisação das obras. 

Pavimentação Asfáltica Diversas Ruas (2,5 Milhões) – Fiscalização e acompanhamento da 

obra em execução. O contrato expirou sem renovação, ocasionando paralisação das obras. 

. Pavimentação Asfáltica da Rua Joaquim Caetano – Fiscalização e acompanhamento da 

obra em execução. O contrato expirou sem renovação, ocasionando paralisação das obras. 



OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Pavimentação em Blocos de Concreto da Rua Nossa Senhora dos Navegantes entre 20 de S

etembro e Anselmo Amorim – Fiscalização e acompanhamento da obra em execução. 

Reprogramação dos Passeios das Ruas Contrato PAC PAV (5,7 Milhões) – Projeto, orçament

o e memorial descritivo em elaboração.

Reperfilamento Asfáltico das Ruas Barão Tavares Leite, Conselheiro Diana, Av. Bento Gonçal

ves e Joaquim Caetano – Projeto, orçamento e memorial descritivo pronto para licitar. 



OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Pavimentação da Rua Cristo Redentor (Cerro da Pólvora) – Projeto em elaboração. 

Reforma e Qualificação do Pórtico – Fiscalização e acompanhamento da obra em execução. 

Obra concluída. Aguarda Prestação de Contas Final. 

PPCI do Pórtico – Concluído. 



OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Área Esportiva de Lazer no Bairro Boa Esperança –Prestação de Contas Final Aprovada. 

. Área Esportiva de Lazer no Bairro Bela Vista – Projeto elaborado e licitado. Ordem de Início 

emitida em 19/06/2019. Fiscalização e acompanhamento da obra em execução. 

Restauro da Igreja Matriz – Obra concluída em 11/2019. Prestação de Contas Final em anda

mento. 



OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Mercado Público – Prestação de Contas Final aprovada. 

Restauro do Teatro Esperança – 2ª Etapa: Prestação de Contas Final em elaboração,

aguardando IPHAN analisar e aprovar os Relatórios de Execução.

Construção da UBS Centro – Concluída. 



OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Reforma da UBS Bela Vista – Concluída. 

Reforma da UBS Kennedy – Licitado e contratado. Ordem de Serviço expedida em 11/10/2019. 

Reforma e Conclusão da Ala SUS – Concluída. 



OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Construção da EMEI Carvalho – Obra concluída em 05/2019. Monitoramento do SIMEC em 

andamento. Aguardando liberação da última parcela de recursos para quitar o pagamento da 

última medição ao fornecedor. 

Fechamento e Acessibilidade da EMEI Carvalho – Concluída.

Ampliação da Escola Castelo Branco – Concluída. 



OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Calçadas da Praça Comendador Azevedo – Concluída. 

Construção de Sepulturas – 60 unidades. Parcialmente concluída, empresa abandonou a obra. 

Projeto para conclusão em elaboração para licitar e executar em 2020. 

Reforma do Galpão de Transbordo – Concluído. 



OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Termo de Referência do Plano de Mobilidade – Pronto para licitar. 

Termo de Referência para Aquisição de Imagem de Satélite – Concluído. 

Qualificação dos Passeios e Acessibilidade do Centro de Esportes Navegantes – Projeto,

orçamento e memorial descritivo pronto para licitar. 



OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Projeto da Revitalização do Gramado do Campo de Futebol do Centro de Esportes Navegantes 

– Pronto e enviado para a Secretaria de Educação. 

Muro e Dreno na EMEF Ceni Dias – Concluído. 

Pórtico – Execução de instalação de Iluminação. 



ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CADASTRO IMOBILIÁRIO 

E APROVAÇÃO DE PROJETOS

Foram respondidos, analisados, aprovados e arquivados 1048 processos até a data de 31/12/

2019. Entre eles estão: Certidões, Projetos de Verificação, Desmembramento e Unificação, Lo

calização de Imóveis Rurais e Urbanos, Revisão de Áreas Superficiais e Construídas e Revisã

o de IPTU.

Foram feitos: Lançamentos das taxas de todos os processos aprovados, Atualização da Base

Cadastral Georreferenciada referente a cada processo analisado, Alimentação do Sistema ref

erente aos processos, Regularização Fundiária (Projeto e Memorial Descritivo) e a Identificaçã

o de Proprietários.



PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Realização semanal das publicações de atos oficiais (avisos de licitações, extratos de contratos

e termos aditivos) no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial dos Municípi

os – FAMURS.



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Departamento de TI, iniciou em janeiro o processo de implantação do novo sistema gerencial

da Prefeitura Municipal de Jaguarão. No mesmo período foi iniciado o processo de implantaçã

o do sistema de gerenciamento para a Secretaria de Saúde e para a Secretaria de Educação.

Tais sistemas contemplam funcionalidades específicas para cada secretaria, interligando todo

s os seus respectivos aspectos e necessidades em um único lugar.



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Lançamento do Portal de Alvará Web - Um sistema desenvolvido pelo Departamento de TI da

Prefeitura de Jaguarão com a finalidade de facilitar a emissão/alteração e cancelamento de al

varás para as empresas.



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Lançamento do novo site da Prefeitura Municipal de Jaguarão - Site desenvolvido pelo Depart

amento de TI, onde o conteúdo é dinâmico e com uma interface amigável, utilizando tecnologi

a para tradução de libras a fim de gerar acessibilidade para pessoas com deficiência.



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Lançamento dos Aplicativos Oficiais do Município - Cidade Mob (aplicativo para que os muníci

pes consigam ter acesso às suas informações junto a Prefeitura), Aplicativos da Secretaria de

Saúde e Aplicativo da Secretaria de Educação, com funcionalidades específicas de cada secr

etaria.



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Foram realizados aproximadamente 1.400 atendimentos nos níveis básico ao avançado de

forma global em todas as secretarias.



MUITO OBRIGADO!
FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ

PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARÃO – RS

GESTÃO 2017/2020 


