
   

 

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 2020. 

 
 

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 2020, 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 6 o 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 2020, 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 2021: 

 
 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 2020. 

 
 

2 – Das Metas Previstas no Plano Plurianual (PPA) 
 

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

31/12/2020, 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 R$ R$ 

GABINETE 805.729,74 389.781,56 48,38% 

2171 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO R$ 1.003.500,91 R$ 1.341.251,43 133,66% 

PREFEITO 

2192 EVENTOS OFICIAIS R$ 5.000,00 R$ 0,00 0,00% 

Total R$ 1.814.230,65  R$ 1.731.032,99 95,41% 

    

4-Gabinete do Vice-Prefeito     
Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

2001 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 1.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE R$ 49.561,75 R$ 2.128,56 4,29% 
2005 MONITORAMENTO E ATENDIMENTO Á 
SITUAÇÕES R$ 139.846,64 R$ 155.666,52 111,31% 

2006 PLANEJAMENTO OPERACIONAL DEFESA CIVIL R$ 17.000,00 R$ 0,00 0,00% 
2170 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO 
VICE R$ 314.673,10 R$ 380.068,69 120,78% 

Total R$ 522.081,49 R$ 537.863,77 103,02% 

    

5- Secretaria de Palnejamento e Urbanismo       
Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

1035 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM R$ 13.633.171,42 R$ 2.129.110,56 15,62% 
1135 ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE 
ARQUI R$ 19.100,00 R$ 1.859,68 9,73% 

1149 ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS E ESTUDO  R$ 375.000,00 R$ 20.168,14 5,38% 

1179 ÁREAS ESPORTIVAS DE LAZER R$ 1.526.087,52 R$ 1.168.625,03 76,58% 

2001 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 19.000,00 R$ 169,34 0,89% 
2034 GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA 
SEC R$ 285.561,75 R$ 200.418,85 70,18% 

2140 CONSOLIDAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DA INFOR. R$ 494.500,00 R$ 505.151,06 102,15% 
2141 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE 
HARDWARE R$ 125.561,75 R$ 1.500,00 1,19% 

2143 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA TELEFONIA E  R$ 65.000,00 R$ 7.359,03 11,32% 
2144 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA 
COMUNICAÇÃO R$ 90.561,75 R$ 30.132,63 33,27% 
2158 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO 
PLANEJAMENTO R$ 882.795,04 R$ 945.580,92 107,11% 

Total R$17.636.339,23 R$5.010.075,24 28,40% 

    

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$ 6.500,00 R$ 1.238,88 19,06% 

2082 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL R$ 436.000,00 R$ 438.465,83 100,56% 

2086 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS R$ 1.000,00 R$ 0,00 
0,00% 

2103 MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO CENTRAL R$ 15.000,00 R$ 7.999,80 53,33% 

2105 ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL R$ 3.000,00 R$ 446,35 14,88% 
2107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 
ALMOXARIFADO R$ 5.000,00 R$ 0,00 0,00% 
2112 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC DE 
ADMINISTRAÇÃO R$ 411.561,75 R$ 325.617,79 79,11% 

2156 ENCARGOS ESPECIAIS  R$ 611.000,00 R$ 533.537,08 87,32% 
2160 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA 
ADMINISTRAÇÃO R$ 1.764.262,84 R$ 1.787.818,07 101,33% 

Total R$ 3.255.324,59 R$ 3.095.123,80 95,08% 

    

7-Secretaria da Fazenda     
Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

9099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 250.000,00 R$ 0,00 0,00% 

1128 QUALIFICAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL R$ 60.000,00 R$ 32.466,00 54,11% 

2001 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 24.000,00 R$ 1.620,00 6,75% 
2125 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA 
FAZENDA R$ 79.000,00 R$ 137.858,02 174,50% 

2126 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 115.000,00 R$ 115.000,00 100,00% 

2127 MANUTENÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL R$ 64.000,00 R$ 10.661,28 16,65% 

2161 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA FAZENDA R$ 1.239.875,42 R$ 1.260.531,62 101.67% 

Total R$ 1.831.875,42 R$ 1.558.136,92 85,05% 

    

8-Secretaria de Saúde       
Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

1154 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 
ESTRUTURAÇÃO R$ 50.000,00 R$ 6.308,31 0,12% 
2025 GESTÃO E MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE R$ 527.100,00 R$ 617.434,32 117,13% 

2026 REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES R$ 1.116.032,60 R$ 678.982,77 60,83% 

2029 CONTRATUALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS R$ 4.764.520,95 R$ 4.578.638,84 96,10% 
2030 PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA R$ 2.055.567,94 R$ 1.941.560,62 94,45% 

2130 MANUTENÇÃO DAS UBSS E ESFS R$ 1.176.013,14 R$ 1.419.576,70 120,71% 

2132 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE R$ 333.732,44 R$ 861.383,00 258,10% 

2137 MANUTENÇÃO DO CAPS R$ 531.314,03 R$ 225.075,94 42,36% 

2139 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL R$ 967.697,44 R$ 929.137,85 96,01% 

2162 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DE SAÚDE R$ 6.093.950,02 R$ 6.338.216,78 104,00% 

2175 FARMACIA DESCENTRALIZADA R$ 1.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2176 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE R$ 4.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2205 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES R$ 4.000,00 R$ 0,00 0,00% 

Total R$ 17.624.928,46 R$ 17.596.315,13 99,83% 

    



   

 
9-Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Habitação       
Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO R$ 78.000,00 R$ 106.530,18 136,58% 

2091 AUXÍLIO MORADIA R$ 195.103,54 R$ 20.441,89 10,48% 

2088 PASSE LIVRE ESTUDANTIL R$ 100,00 R$0,00 0,00% 
2095 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE 
APOIO R$ 899.430,40 R$ 568.875,00 63,24% 

2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA R$ 206.594,38 R$ 30.451,13 14,73% 

2108 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS R$ 81.000,00 R$ 113.400,00 140,00% 
2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM 
ASSISTÊNCIA  R$ 166.099,80 R$ 595.484,55 358,51% 

2116 MANUTENÇÃO DO LAR DE PASSAGEM R$ 1.189.635,09 R$1.012.348,27 85,10% 

2117 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONVÊNIOS R$ 103.769,83 R$ 115.553,88 111,35% 
2120 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO CONSELHO 
TUTELAR R$ 76.108,41 R$ 36.674,34 48,19% 

2124 MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL R$ 65.000,00 R$ 11.177,03 17,20% 
2163 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO 
DESENVOLVIMENTO R$ 1.474.095,10 R$ 1.442.373,55 97,84% 

2187 APADRINHAMENTO R$ 3.000,00 R$ 0,00 0,00% 
2188 MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA 
ESPECIAL R$ 41.674,37 R$ 86.108,02 206,62% 

2189 DANÇA E SAÚDE R$ 3.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2194 CRIANÇA FELIZ R$ 137.251,87 R$ 109.350,00 79,68% 

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

Total R$ 4.724.862,79 R$ 4.248.767,84 89,92% 

    

10-Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente       

Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 
1037 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO R$ 17.000,00 R$ 0,00 0,00% 

1065 CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS R$ 250.000,00 R$ 100.275,99 40,11% 
1072 CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE PROCESSAMENTO 
DO R$ 2.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2009 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO R$ 47.000,00 R$ 6.812,22 14,50% 

2010 EDUCAÇÃO AMBIENTAL R$ 20.000,00 R$ 0,00 0,00% 
2032 GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA 
SECRETARIA R$ 116.000,00 R$ 71.702,38 61,81% 

2038 INCENTIVO Á ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA R$ 14.000,00 R$ 5.426,00 38,76% 
2039 CRIAÇÃO DA CASA DA ECONOMIA POPULAR 
SOLIDÁRIA R$ 7.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2040 QUALIFICAR O ATENDIMENTO DO FAÇA AQUI R$ 5.000,00 R$ 64.213,00 1,284,26% 

2064 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL R$ 224.257,35 R$ 89.602,60 39,95% 

2066 MANUTENÇÃO DO MANGUEIRÃO MUNICIPAL R$ 5.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2068 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA R$ 355.000,00 R$ 348.000,00 98,02% 

2073 MONITORAR PRADE DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO R$ 52.000,00 R$ 37.572,32 72,25% 

2074 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL R$ 2.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2077 LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO R$ 24.507,35 R$ 0,00 0,00% 

2164 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO R$ 393.635,56  R$ 503.001,14  127,79% 



   

 
DESENVOLVIMENTO 

2168 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MEIO 
AMBIENTE R$ 822.176,82 R$ 989.707,12 120,37% 
2174 DESENVOLVIMENTO DA FEIRA DO 
AGRONEGOCIO R$ 9.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2195 REDE SIM R$ 6.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2196 VIVEIRO DE MUDAS R$ 22.000,00 R$ 0,00 0,00% 

Total R$ 2.393.577,08 R$ 2.216.312,77 92,60% 

    

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$ 1.936.829,10 R$ 0,00 0,00% 
1104 RESTAURO DO PRÉDIO DA IGREJA MATRIZ DO 
DIVINO R$ 674.033,48 R$ 538.073,22 0,00% 

1122 PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA R$ 46.381,39 R$ 192.360,00 414,73% 
2003 GESTÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO 
PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE R$ 110.000,00 R$ 2.226,07 2,02% 
2056 REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CONCIÊNCIA 
NEGRA R$ 20.000,00 R$ 0,00 0,00% 
2083 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
CULTURA R$ 67.000,00 R$ 8.815,07 13,15% 

2087 CULTURA DESCENTRALIZADA R$ 13.000,00 R$ 0,00 0,00% 
2090 DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE 
FOLHETOS  R$ 15.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2106 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL  R$ 712.000,00 R$ 779.852,51 109,52% 
2111 MANUTENÇÃO E GESTÃO DO TEATRO 
ESPERANÇA  R$ 112.000,00 R$ 26.366,34 23,54% 

2113 REALIZAÇÃO DA MOTOFEST R$ 50.000,00 R$ 53.292,00 106,59% 

2115 REALIZAÇÃO DA FEIRA BINACIONAL DO LIVRO R$ 60.000,00 R$ 0,00 0,00% 
2118 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO DE 
EVENTOS R$ 200.000,00 R$ 37.320,00 18,66% 
2165 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA CULTURA E 
TURISMO R$ 468.794,55 R$ 567.875,89 121,13% 

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

2173 FOMENTAR O CORAL MUNICIPAL R$ 12.000,00 R$ 0,00 0,00% 
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$ 111.890,00 1.118,90% 

Total R$ 8.264.435,22 R$ 2.318.071,10 % 

    

12-Secretaria de Educação e Desporto       
Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

1010 QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  R$ 310.000,00 R$ 16.901,00 5.45% 
1017 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 
FISICOS R$ 240.000,00 R$ 100.062,26 41,70% 
1042 GARANTIR O ATENDIMENTO A ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA R$ 456.000,00 R$ 347.380,79 76,18% 



   

 
1045 AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS DE 
EDUCAÇÃO R$ 278.324,15 R$ 51.614,95 18,54% 
1152 CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO 
BAIRRO BOA R$ 305,00 R$ 0,00 0,00% 
2007 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO R$ 191.000,00 R$ 109.289,60 57,21% 

2008 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR R$ 1.566.754,93 R$ 245.484,89 15,67% 
2012 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS 
EXISTENTES R$ 714.135,79 R$ 357.580,28 50,07% 
2018 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 
EDUCATIVO R$ 73.000,00 R$ 3.937,78 5,40% 

2019 REALIZAÇÃO E APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVO  R$ 495.000,00 R$ 56.269,60 11,37% 

2020 REVITALIZAÇÃO DO FUTSAL JAGUARENSE R$ 80.000,00 R$ 0,00 0,00% 
2023 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL  R$ 50.000,00 R$ 16.544,13 33,09% 

2027 REESTRUTURAÇÃO LOGÍSTICA DA EDUCAÇÃO R$ 160.401,98 R$ 12.718,44 7,92% 

2031 ATENDER A DEMANDA DOS ESPAÇOS FÍSICOS  R$ 79.000,00 R$ 1.886,63 2,39% 
2043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS 
FÍSICOS R$ 724.160,73 R$ 419.825,54 57,98% 
2046 ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA 
ESCOLAR R$ 721.119,15 R$ 57.498,36 7,98% 
2051 QUALIFICAR OS MEMBROS DO CONSELHO 
MUNICIPAL R$ 4.000,00 R$ 0,00 0,00% 
2055 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO R$ 35.481,93 R$ 0,00 0,00% 

2166 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO R$ 2.304.546,47 R$ 3.042.702,15 132,03% 

2177 BIBLIOTECA MODERNIZADA R$ 25.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2178 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR R$ 200.000,00 R$ 16.898,00 8,44% 
2180 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO - 
FUNDAMENTAL R$ 13.580.846,91 R$ 13.514.680,62 99,51% 
2181 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO - INF- 
CRECHE R$ 1.535.081,00 R$ 1.574.798,20 102,59% 

2182 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO - INF-PRÉ R$ 1.764.717,62 R$ 1.481.135,03 83,93% 
2183 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS 
ESPECIAL R$ 394.195,58 R$ 273.800,06 69,45% 
2184 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS 
MÉDIO R$ 391.180,91 R$ 358.701,91 91,70% 
2185 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS 
SUPERIOR R$ 83.128,37 R$ 0,00 0,00% 
2186 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS 
PROFISSIONAL R$ 461.126,85 R$ 402.755,61 87,34% 

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$ 26.924.507,37 R$ 22.462.465,83 83,42% 

    

13-Secretaria de Serviços Urbanos       
Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

1075 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL R$ 97.000,00 R$ 0,00 0,00% 
2036 GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA 
SEC R$ 62.000,00 R$ 18.578,27 29,97% 
2060 RECUPERAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS E NÃO-
PAVIMEN R$ 722.165,72 R$ 914.150,95 126,59% 

2062 MINIMIZAR OS PROBLEMAS DE ALAGAMENTOS R$ 101.000,00 R$ 61.161,40 60,55% 

2069 QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE E DA S R$ 65.000,00 R$ 18.624,00 28,65% 



   

 
2071 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL R$ 75.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2076 SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS R$ 280.181,80 R$ 626.061,60 223,44% 

2078 CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS E PRAÇAS R$ 347.000,00 R$ 303.631,65 87,50% 
2079 COLETA, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DO 
RESIDUOS R$ 2.203.000,00 R$ 2.110.255,99 95,80% 

2080 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA R$ 1.850.000,00 R$ 1.425.830,76 77,08% 
2169 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS 
URBANOS R$ 1.896.465,03 R$ 1.898.003,21 100,09% 
2199 QUALIFICAR GEOMETRIA DE RUAS  NÃO 
PAVIMENTADAS R$ 1.000,00 R$0,00 0,00% 

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

2201 UNIDADE P/ CONSTRUÇÃO DE BUEIROS R$ 1.000,00 R$ 0,00 0,00% 
2202 INSTALAÇÃO DE MEIO FIO EM RUAS 
PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS R$ 1.000,00 R$ 0,00 0,00% 

2203 RECUPERAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS R$ 301.000,00 R$ 704.359,90 234,00% 

2204 MANUTENÇÃO DA FROTA R$ 200.000,00 R$ 182.643,81 91,32% 

Total R$ 8.203.812,55 R$ 8.263.301,54 100,72% 

    

14-Secretaria de Desenvolvimento Rural     
Projeto/Atividade Orçado Executado Percentual 

1056 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS 
TUBULARES R$ 14.000,00 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 PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA R$ 396.166,59 R$ 326.703,34 82,47% 

2048 QUALIFICAÇÃO DO REBANHO BOVINO E OVINO R$ 17.000,00 R$ 0,00 0,00% 
2050 INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DO 
TROCA-TROCA R$ 63.150,15 R$ 67.625,00 107,09% 

2053 QUALIFICAÇÃO DO PROJETO FEIRA NO BAIRRO R$ 10.000,00 R$ 12.000,00 120,00% 

2054 ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS 
DA  R$ 130.000,00 R$ 118.374,56 91,05% 
2057 FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA AOS 
PESCADORES R$ 60.000,00 R$ 41.966,10 69,94% 
2061 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS 
RURAIS R$ 1.452.000,91 R$ 1.236.934,90 85,19% 
2081 GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTARTIVA DA 
SEC R$ 58.500,00 R$ 13.916,62 23,79% 
2167 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL R$ 997.984,05 R$ 918.097,42 92,00% 

Total R$ 3.238.801,70 R$ 2.735.617,94 84,47% 

 

 

Notas sobre a execução orçamentária 2020: 

1. Unidade Administrativa 12- Ação 2193, Unidade Administrativa 03- Ação 2192 realizados até o mês de 
fevereiro sem custo ao município depois desse período não foram realizadas devido a Pandemia 
ocasionada pelo Corona vírus; 

2. Unidade Administrativa 8- Ação 2175- reestruturação do projeto/atividade; 
3. Unidade Administrativa 9- Ações 2187 e 2189- projeto/atividade desenvolvido sem custo ao município; 
4. Unidade Administrativo 11- Ações 2087 e 2090- projeto/atividade desenvolvido sem custo ao município; 



   

 
5. Unidade Administrativo 12- Ação 2190- projeto/atividade desenvolvido sem custo ao município; 
6. Unidade Administrativa 14- Ações 1138- reestruturação do projeto/atividade, previsto no orçamento 2020; 
7. Unidade Administrativa 11- Ação 1084- realizada através de doações. 

2.1 - Das principais realizações em 2020:  
 
 

Órgão Realizações 

3- GABINETE DO 
PREFEITO 

 Reuniões com os integrantes da Secretaria Municipal de Saúde e equipe da Vigilância 
Sanitária onde formou e se formalizou protocolos em face da pandemia do Covid-19; 

 Implantação de uma lombada eletrônica na rua Uruguai após videoconferência 
envolvendo representantes do município de Jaguarão, Ecosul e Polícia Rodoviária 
Federal; 

 Doação de 5.000 unidades de máscaras de proteção ao Covid-19 através do 
representante da CMPC Celulose Riograndense Ltda – Unidade Guaíba, Daniel Andriotti; 

 A Chama Crioula foi recebida pelo prefeito, no prédio da Prefeitura e, permaneceu acesa 
até o dia 20 de Setembro, culminando com o encerramento da Semana Farroupilha. Fato 
ocorrido pela primeira vez município; 

 Videoconferência realizada com o prefeito e o Secretário Estadual de Esporte Lazer, 
Francisco Vargas onde apresentou o projeto que contempla as novas pistas de skate e 
patinação e um espaço para a prática de basquete, localizado ao lado do Ginásio 
Municipal de Esportes Dario de Almeida Neves (Ferrujão). 

 Recebeu em seu gabinete o Prefeito, o chefe do Escritório da Emater em Jaguarão, 
Paulo Sérgio Fonseca Neves e a extensionista Ana Leci Pacheco. Na oportunidade os 
integrantes da Emater entregaram ao prefeito e, também ao presidente do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural, Lindolfo Holdefer o Relatório de Atividades de 
Assistência Técnica e Extensão Rural e Social – ATERS 2020. 

 Durante o exercício de 2020 houveram diversas reuniões Reunião sobre a Pandemia do 
Covid-19 popularmente conhecido como Coronavírus que vem intensificou sua ação no 
mundo inteiro. Dentre elas estão: Com o Comitê de Emergência Sanitária de Rio Branco, 
para tratar sobre ações de prevenção contra a pandemia do Covid-19 na fronteira 

4- GABINETE DO 
VICE-PREFEITO 

 A Defesa Civil recebeu da rede de supermercados a doação de aproximadamente 1.200 
kg alimentos e produtos de higiene que foram destinados a famílias e pessoas em 
situação de vulnerabilidade social cadastradas na Secretaria de Assistência Social (SAS); 

 Através da Defesa Civil do município receberam a significativa quantia de 15 toneladas 
de alimentos da Rede de Farmácias; 

 Materiais entregues pela Defesa Civil á moradores atingidos pelas fortes chuvas em 
2020; 

 Arrecadação de agasalhos. 

5- SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E 

URBANISMO 

 Os serviços realizados pela Secretaria consistem em: Atendimento ao 
Público; Análise e Aprovação de projetos; Expedições de Alvarás de Construção; 
Expedição de Habite-se (Vistoria e Análise de documentação); Vistorias, Levantamentos 
e Análise Documental para Numerações Residenciais; Análise e Habite-se de 
Construções dos Imóveis em Área Tombada; Respostas com vistorias e laudos 
solicitados pelo Ministério Público; Acompanhamento dos processos do PAC – Cidades 
Históricas; Apoio Técnico as demais secretarias; Avaliações de Imóveis para Guias de 
ITBI e Foro; Elaboração de Boletins de Medições, Laudos Técnicos; Revisão de Diários 
de Obras; Relatório Fotográfico das Obras; Justificativas Técnicas de Aditivos (Prazo e 
Valor) de todas as obras (concluídas e em andamento); Elaboração de Projetos 
Arquitetônicos, de Terraplenagem, Hidroelétricos, Detalhes Construtivos, etc.; Elaboração 
de Orçamentos, Cronogramas Físico-Financeiros e Memoriais Descritivos; 
Acompanhamento de Convênios; Firmamento de Contratos; Publicações Oficiais; 



   

 
Empenhos; Transparência e Informação; 

 Convênios concluídos e assinados: 
      - Patrulha Agrícola (Pá Carregadeira/Retroescavadeira, 02 Roçadeiras,                Guincho 
Hidráulico e Colhedora de Forragens (Ensiladeira) –Convênio concluído e prestação de 
contas aprovada; 
 
   -  Patrulha Agrícola (02 Caminhões) – Convênio concluído e prestação de contas aprovada; 

    - Revitalização e reforma de infraestrutura turística da Orla do Rio   Jaguarão no município 

de Jaguarão/RS - Etapa 5 – Contrato de Repasse firmado e o projeto está em elaboração; 

 Obras em execução e iniciadas em 2020: 

     - Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura para Esporte Recreativo   e de Lazer – 
Etapa do Parque Linear ao Lado do Rio Jaguarão (Orla 1) – Obra em Execução; 
 
    - Aquisição e Instalação de Academia ao Ar Livre e Construção de Pista para Caminhadas 
na Orla do Rio Jaguarão (Orla 2) – Obra iniciada e em execução; 
Revitalização da Orla do Rio Jaguarão no município de Jaguarão/RS (Orla 3) - 
Obra iniciada e em execução; 
 
   - Construção de Pista de Caminhada/Corrida para o desenvolvimento de   esporte 
educacional, recreativo e de lazer na Orla do Rio Jaguarão, no município de Jaguarão/RS 
(Orla 4) – Projeto em elaboração; 
 
  - Pavimentação Asfáltica PAC 2 Pró-transporte (10 Milhões) (Etapa 2 –Ruas Joaquim Lino e 
Conselheiro Diana) – Obra em execução; 
 
  - Pavimentação Asfáltica PAC 2 Pró-transporte (10 Milhões) (Etapa 3) – Projetos elaborados 
por empresa terceirizada, concluídos. Depende da definição da continuidade ou não do 
Financiamento PAC 2 Pró Transporte; 
 
  - Pavimentação Asfáltica Diversas Ruas (2,5 Milhões) - Elaboração do projeto de 
reprogramação do contrato de repasse em andamento; 
 
  - Pavimentação em Blocos de Concreto da Rua Nossa Senhora dos Navegantes entre 20 de 
setembro e Anselmo Amorim – Obra concluída. Prestação de Contas concluída; 
 
  - Reprogramação dos Passeios das Ruas Contrato PAC PAV (5,7 Milhões) – Projeto, 
orçamento e memorial descritivo em elaboração; 
 
 - Reperfilamento Asfáltico das Ruas Barão Tavares Leite, Conselheiro Diana, Av. Bento 
Gonçalves e Joaquim Caetano – Projeto, orçamento e memorial descritivo, prontos para 
licitar; 
 
 - Pavimentação da Rua Cristo Redentor (Cerro da Pólvora) – Obra em execução; 
 
 - Área Esportiva de Lazer no Bairro Bela Vista – Obra concluída. Em Prestação de Contas; 
 
  - Restauro da Igreja Matriz – Obra concluída. Prestação de Contas concluída; 
 
   - Reforma da UBS Kennedy – Obra concluída, aguardando pagamento final ao fornecedor; 
 
   - Construção de Sepulturas – 72 unidades. Obra em execução; 
 
   - Termo de Referência do Plano de Mobilidade – Pronto para licitar; 
 
   - Qualificação dos Passeios e Acessibilidade do Centro de Esportes Navegantes – Projeto, 
orçamento e memorial descritivo pronto para licitar; 
 
   - Projeto da Revitalização do Gramado do Campo de Futebol do Centro de Esportes 
Navegantes – Pronto e enviado para a Secretaria de Educação; 
 



   

 
   - Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária da Avenida 27 de Janeiro entre 
Br-116 e a Rua Joaquim Lino De Souza – Obra em execução; 
 
 - Pavimentação e Drenagem de Trecho da Rua Pedro Frederico Rache – Emenda Especial – 
Projeto elaborado. Primeira licitação cancelada. Processo será encaminhado para nova 
licitação; 
 
  - Academia de Saúde no Bairro Indianópolis – Obra em execução; 
 
  - Nova Pista de Skate no Ferrujão – Projeto em elaboração; 
 
  - Pavimentação Asfáltica PAC 2 Pró-transporte (10 Milhões) (Etapa 1 – Corredor das 
Tropas) – Obras paralisadas em razão do contrato com a empresa contratada ter expirado 
sem renovação; 
 
  - Pavimentação Asfáltica PAC 2 Pró-transporte (5 Milhões) – Obras paralisadas em razão do 
contrato com a empresa contratada ter expirado sem renovação; 
 
  - Pavimentação Asfáltica da Rua Joaquim Caetano – Obras paralisadas em razão do 
contrato com a empresa contratada ter expirado sem renovação; 
 
 Atendimento ao público, cadastro imobiliário e aprovação de projetos: 
      Foram abertos, respondidos, analisados, aprovados e arquivados 1113 processos até a 
data de 31/12/2020. Entre eles estão: Certidões, Projetos de Verificação, Desmembramento e 
Unificação, Localização de Imóveis Rurais e Urbanos, Revisão de Áreas Superficiais e 
Construídas e Revisão de IPTU.  
Ainda foram feitos: Lançamentos das taxas de todos os processos aprovados, Atualização da 
Base Cadastral Georreferenciada referente a cada processo analisado, Alimentação do 
Sistema referente aos processos, Regularização Fundiária (Projeto e Memorial Descritivo) e a 
Identificação 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 Municípios – FAMURS; 
 
 Tecnologia e Informação: 
Realizou-se até o presente momento, aproximadamente, 1200 atendimentos de suporte, 
variando entre atendimentos simples a complexos. Foram realizadas manutenções na rede 
lógica desta Prefeitura em: computadores, nobreaks e impressoras dos diversos tipos. Foram 
realizadas consultorias para secretarias com o fim de ajudar as mesmas a realizarem 
compras adequadas de equipamentos em informática. 
 Por meio de Processos de Adesão de Atas, Licitações e Dispensas foi possível um 
investimento considerável em tecnologia nesta prefeitura, sendo alguns pontos: 
 Realizadas as seguintes licitações: 
 -   Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Acesso à 
Internet via Fibra Ótica para as Secretarias Municipais. 
 - Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Outsourcing 
de Impressão para a Prefeitura Municipal de Jaguarão. 

6- SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 Atendimento e suporte a RH, protocolo central, atos administrativos, folha de pagamento 
e núcleo administrativo. 

 - Foram abertos no setor de atendimento e suporte a RH e setor de protocolo central um 
total de 4.842 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 consignação, entre outros; 
 
- Emitidas 1371 portarias com as movimentações internas; 
 
- Emitidos 339 decretos com normativas e regulamentações; 
 
- Emitidas 54 Declarações para fins de INSS; 
 



   

 
- Emitidas 12 Declarações Laborais; 
 
- Emitidas 25 Declarações de atividade; 
 
- 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; 
 
- Realizadas 15 correções de CNIS para fins de INSS; 
 
- Nomeados, através do concurso público (edital 001/2019), 32 novos servidores municipais 
em 2020, sendo assim TODOS os contratos temporários rescindidos e substituídos por 
servidores efetivos; 

 
 Setor de Licitações: 
- Realizadas um total de 385 licitações nas diversas modalidades possíveis; 

  
 Setor de Previdência: 
-  Realizadas 24 aposentadorias. 

 
 Setor de Almoxarifado Central 
- Recebimento, armazenamento, incorporação patrimonial, registro, inventário, projeção e 
conservação dos bens móveis, imóveis e semoventes do Município.  

 
7- SECRETARIA DA 

FAZENDA 
 Entrega kit ambulante legal Kit Ambulante Legal é uma inovação, uma forma de 

auxiliar o ambulante a seguir as orientações do Decreto que regulamenta o 
carnaval. Sendo assim, evita transtornos durante o carnaval quanto a 
fiscalização. Além de conter numeração da banca a qual facilita a localização e 
identificação tanto do ambulante como dosconsumidores; 

 Projeto de lei encaminhado ao Legislativo para regularizar concessões das 
banquinhas da Praça Dario de Almeida Neves - Projeto Comerciante Legal; 

 Entrou em operação no município de Jaguarão, o serviço de táxi acessível, 
regulamentado pela lei municipal nº 6.760/2019; 

 
 Equipe de fiscalização da Secretaria Municipal da Fazenda deu prosseguimento 

aos serviços de notificação e recolhimento de sucatas abandonadas em via 
pública. Atendendo o prescrito no art. 88, da Lei Complementar 002/2002, os 
veículos estacionados há mais de 15 dias num mesmo local foram notificados 
para a retirada num prazo estipulado pelos fiscais do município; 

 
 Em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo ocorreu durante a Live Show 

de Natal, no Theatro Esperança. Concorreram aos prêmios todos aqueles 
contribuintes que pagaram o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em cota 
única dentro do prazo estipulado pela Secretaria Municipal das Fazenda, de 
acordo com a Lei Municipal nº 6599/2018. 



   

 
8- SECRETARIA DE 

SAÚDE 
 
 
        Regulação (marcação de consultas e exames):  
A regulação tem a função de solicitação e marcação de consultas e exames dentro e fora do 
município. Abaixo os dados do trabalho realizado no ano de 2020.  

   
Relatório geral  

 
 
 
 
 

 
 

 
Relatório de consultas e exames detalhado  

 
Consultas  

 Consultas em Piratini   
 Especialidade marcadas  Total de consultas   

  Cirurgia ginecológica    

  
  
  

Dermatologista  
Otorrinolaringologista   
Urologia   

                             234  

  

Consultas em Pelotas  
 Especialidade marcadas  Total de consultas   

  Oncologia    

  Mastologia oncológica    

  
  
  
  

Pré natal  
Neurologia  
Gastroenterologista   
Nefrologia  

145  

  
Consultas em Rio grande   
 Especialidade marcadas  Total de consultas   

  Cardiologia   

  Cirurgia de cabeça e pescoço   

  Cardio vascular               55 

  
  
  
  
  
  

Cirurgia geral  
Cirurgia vascular   
Cirurgia pediátrica  
Endocrinologista  
Hematologia  
Traumatologista   

 

  
 
 
 
 
 

2020     Marcados  

Exames    2250  

Consultas     4188  



   

 
 
 
Consultas em Jaguarão   

 Especialidade marcadas  Total de consultas   

  
  
  
  
  

Oftalmologista   
Cardiologista  
Endocrinologista  
Traumatologia  
Cirurgia geral  

737  
466  
198  
2088  
665  

 
Exames  

Exames em Jaguarão   

 Exames marcados  Total de exames  

  
  
  
  
  
  

Ultrassonografia   
Endoscopia  
Mamografia   
Tomografias  
Ecocardio   
Colonoscopia   

1235  
40  
745  
111  
13  
48 

  

Exames em Pelotas  
 Exames marcados  Total de exames  

  Endoscopia    

  
  
  
  

Tomografia  
Densitometria  
Eletroneuromiografia  
Colonoscopia   

        58 

 
 
 
 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:  

  
Ecocardio   13  

Tomografia   111  

Ultrassonografia 
doppler  

4  

Endocrinologista  198  

Colonoscopia   48  

 Total   274  

 
 
 Transporte:  
O 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.   

  



   

 
Durante o exercício do ano de 2020, trabalhamos com afinco e conseguimos 
desenvolver os seguintes resultados:  

  
Total de pacientes que utilizaram 
o serviço de transporte da 
secretaria municipal  

  
7271  

Total de viagens realizadas   1229  

 
 Assistência Social   
Assistência a população com vulnerabilidade social.   
  

ATENDIMENTO  Número de atendimentos   

Agenda de Consultas e exames: 
particulares e auxilio EXTRA – SUS. 
Fisioterapia: orientações, cadastro e 
avaliação socioeconômica, etc. Fraldas: 
orientações, fornecimento, etc.  

  

1549  

 
 Vigilância em saúde  

- 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.  

 

  

 Vigilância Ambiental e Vigilância Epidemiológica:  
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.  

A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei n° 8.080/90 como “um conjunto de ações 
que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade 
de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”.  

Estabelecimentos 
fiscalizados ano de 
2020(ambulantes,treile
rs, minimercado, 
açougue, 
supermercado, clinicas 
odontológicas e 
médicas, asilos, 
farmácias, salão de 
beleza, consultório 
veterinário, padarias 
dentre outras)  

  
  
  

1591  



   

 



   

 

 
 



   

 
 
 



   

 
 
 Unidades de 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:  
  

- Mais Médicos: Foi contratado um médico para a UBS Darcy Aumary Ribeiro, Dr 
Richard Santiago Lludgar Gomez foi contratado dentro do programa “Mais Médicos” e é 
formado em clínico geral.  
 
- Pré-câncer: foram realizadas 1383 coletas de CP; 
  
- Diagnósticos tuberculose: número de pacientes diagnosticas 15, sendo 13 em 
tratamento e curado;  

 
 
  

 Psicóloga- secretaria de saúde   
Atendimentos de crianças e adolescente na especialidade de psicologia, realizados na 

secretaria de saúde onde foram efetivadas 309 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  

3260 atendimentos.  

  

  

Número de atendimentos 
realizados nas UBS’s  

69830  



   

 
 SAMU  

Nº de atendimentos  544  

 

 
 
 Ações Secretaria de Saúde   

  
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, realizou atendimentos no presidio.  - 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; 
 
- Implantação de novas academias ao ar livre: no dia 3 de janeiro, foi inaugurada a 
nova academia instalada na unidade básica de Saúde Darci Amauri Ribeiro; 

- Secretaria de saúde no apoio aos eventos motofest: secretaria municipal de saúde 
esteve presente na motofest 2020 em todas as noites com apoio da equipe de 
enfermagem; 

- Programa farmácia mais perto de você: no dia 22 de janeiro foi apresentado ao 
prefeito municipal o projeto farmácia mais perto de você que tem o objetivo de garantir a 
população o acesso a informações no que diz respeito a medicamentos   

- Capacitação de novos servidores: no dia 03 de fevereiro os novos servidores que 
foram alocados para as unidades básicas de saúde receberam capacitação sobre o 
programa utilizado para o funcionamento de cada unidade  

- Entrega de Tabletes para o CAPS: no dia 11 de fevereiro foi realizado a entrega de 
20 tablets para equipe com objetivo de dar mais dinâmica, facilitando a produção, 
projetos e atividades desenvolvidas   

- Entrega da nova sede do SAMU:  no dia 18 de fevereiro foi entregue a nova sede 
base do SAMU junto ao Hospital do município  

- Secretaria de saúde no apoio do carnaval 2020: para garanti a saúde dos foliões a 
secretaria esteve presente no evento com suas equipes de saúde equipadas com 
técnicos de enfermagem e enfermeiros treinados como socorristas junto aos veículos 
contendo todo material necessário para o primeiro atendimento, ale de distribuições de 
leques, camisinhas, adesivos e folders informativos.   

- Realização de consultas de média e alta complexidade no município: a secretaria 
de saúde junto com a santa casa realizou consultas de alta complexidade, deu-se início 
as contratações de consulta pela especialidade de endocrinologista que são realizadas 
na Santa casa De Jaguarão   
  
Como principal ação da secretaria destacamos o combate ao COVID19 onde foram 
realizadas as seguintes ações:   

• Capacitação das equipes de vigilância em saúde: no dia 13 de março a 
equipe da secretaria de saúde esteve na cidade de Pelotas para a 
capacitação e informações sobre os últimos acontecimentos do 
coronavirus   

• Fiscalização dos ônibus intermunicipais: a equipe da vigilância em saúde 
realizou o trabalho de orientações aos passageiros que chegaram na rodoviária. 



   

 
Com o objetivo de informar, orientar e a aferir a temperatura dos viajantes.  

• Fiscalização de trabalhadores que estavam trabalhando no Uruguai: a equipe 
da vigilância em saúde realizou o acompanhamento e fiscalização dos 
trabalhadores que retornaram ao país (Brasil) que estavam trabalhando na cidade 
de treinta y três, foi realizada a triagem dos brasileiros para garantir que todos 
estivessem em boas condições de saúde para seguirem viagem;   

• Criação do centro de triagem de síndromes gripais no combate ao COVID- 19: 
foi criado o centro de triagem para os atendimentos de pacientes com sintomas 
gripais, assim este centro ficou como referência para estes atendimentos visando 
desafogar e evitar o contato com demais pacientes com outros quadros clínicos.   

• Realização de testes nos setores públicos: foram realizados testes rápidos de 
covd-19 nos funcionários dos setores públicos como secretaria municipal de saúde, 
santa casa de caridade de Jaguarão prefeitura municipal dentre outros.  

• Instalação de um ponto efetivo nas dependências do porto seco: foi realizado 
a aferição de temperatura dos caminhoneiros e suas condições sanitárias e 
vacinação contra a gripe dos mesmos  

  
  
 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:  
- Rede de oxigênio: nova usina de oxigênio foi implantada na instituição, equipamento 
de alta eficiência energética que quadriplicou a capacidade de produção de oxigênio; 
 
- Pintura da parte externa da Santa casa  

  

• Material entregue a santa casa:   

- Autoclave: no dia 07 de fevereiro foi entregue a Santa casa, a aquisição do 
aparelho se deu através da consulta popular e recursos municipalista; 
 
- 4 Ventiladores mecânicos, 2 bombas de infusão, 2 monitores multiparâmetros: 
adquirido através de doação da comunidade junto a recursos.  - Tomógrafo- adquirido 
pelos recursos tripartites. 

 Atendimentos realizados pela santa casa no ano de 2020  

Partos normais e cesarianos   381  

Cirurgia eletivas/ ambulatorial   162  

Cirurgia de urgência   116  

Atendimentos pronto socorro   42369  

 Total    

  



   

 
• Número de declarações de nascidos vivos em 2020: 445  

• Número de declarações de nascidos vivos que residem no município: 276  

  

Ações da Santa casa em conjunto com a secretaria municipal de saúde   

• Encontro na SES para discussão do novo contrato com a santa casa de 
Jaguarão: dia 7 de janeiro foi discutido o novo contrato da secretaria estadual de 
saúde (SES) com a santa casa de caridade de Jaguarão que visa a renovação de 
prestação de serviços para população Jaguarense e outros municípios  
   

• Reunião com os obstetras e pediatras: no dia 08 de janeiro foi realizada uma 
reunião com os profissionais para definir as diretrizes dos serviços para o ano de 
2020, onde a prefeitura municipal fara o incremento de recursos necessários para 
este ano  

  

• Santa casa garante R$355 mil entre repasse e emenda parlamentar: no dia 04 
de fevereiro o governo do Estado formalizou o repasse de recursos provenientes 
da portaria do ministério da saúde. 

9- SECREATARIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E 
HABITAÇÃO 

 Números de atendimentos realizados 2020 

Setor de Habitação — 506 atendimentos; 
Setor Plantão Social — 42 atendimentos e mais 43 com fornecimento de passagens 
intermunicipais; 
CRAS Pindorama — 7.808 atendimentos; 
CRAS Germano — 4.261 atendimentos; 
CREAS — 330 atendimentos; 
Conselho Tutelar — 1.250 atendimentos. 

 
 As atividades do projeto Dança é Saúde, numa promoção da Prefeitura Municipal de 

Jaguarão, através dos programas sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Habitação. As atividades são públicas e acontecerão sempre nas quintas-feiras e 
sábados, a partir das 19h. na Praça Comendador Azevedo, sob a coordenação da 
professora Roseli Bombom. Um bom número de pessoas esteve na praça participando 
do evento inicial e, com certeza, estarão de volta neste sábado. A expectativa é de que o 
número de participantes aumente no decorrer das atividades que se estenderão pelo mês 
e fevereiro; 

 
 Por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS Pindorama 

e Germano, levou o Coral da Terceira Idade Conviver a proporcionar uma tarde de doces 
melodias junto aos idosos dos asilos 16 de abril e Felisbina Leivas, entidades mantidas 
pela Associação Beneficente Augusto Cesar de Leivas. A ação teve como objetivo 
promover a socialização, o resgate da autoestima e o fortalecimento de vínculos com 
foco no público da melhor idade; 

 
 Ação Social Semente em Boa Terra da Igreja Assembleia de Deus teve o apoio da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e habitação. O evento ocorreu no Teatro 
Esperança, na entrada do teatro, a entrega de 1kg de alimento não perecível ou material 
de higiene pessoal foi a forma simbólica de ingresso. E, toda a arrecadação foi 
repassada ao Lar de Passagem de Jaguarão. E contou com vários pontos de 
arrecadação pela cidade dentre eles: Brigada Militar, 12º R C Mec e Igreja Assembleia de 
Deus; 

 
 Posse das novas conselheiras tutelares, que foram eleitas em 6 de outubro de 2019, para 

um mandato de quatro anos. O ato aconteceu no gabinete municipal e contou com as 
presenças do prefeito Favio Telis, da presidente do Legislativo de Jaguarão, primeira 
dama e secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, Renata Termesana, 



   

 
vereadora Miriam Coelho, do defensor público, Guilherme Henrique Mariani de Souza, do 
comandante do 3º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira (BPAF), major Fabio 
Martinez, do vereador Oberte Paiva, da Procuradora do Município, Silvia Gonzalez, 
secretários municipais e convidados. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – COMDICA, Gilcelli Soares Machado fez o ato referencial e 
sendo assim receberam a diplomação. Foram diplomadas as seguintes conselheiras: 
Maisa Mandagará Gonçalves, Maria Ester Gonçalves Leivas, Letícia Tamer da Silva, 
Rosimere Dorneles Sampaio e Lisiane Fernanda de Moraes Guilardi Paiva que terão o 
mandato que até 2024; 

 
 Ônibus lilás e equipes da prefeitura de Jaguarão atendendo no cerro da pólvora, O 

atendimento é gratuito e teve a intenção de levar informação, orientação e até mesmo 
receber denúncias nos locais em que o ônibus estiver instalado. 

E contou com a seguinte programação: 
Dia 14/3 – Sábado – Cerro da Pólvora 
Das 14h às 17h - Atendimento ônibus Saúde – Médico, Dentista e Enfermagem 
Distribuição de erva mate Invernada  
Aplicação de Quick Massagem  
A partir das 14h. - Oficina de artesanato com noções de venda – motivo: Páscoa 
(Associação dos Artesãos de Jaguarão) 
Oficina Infantil – Programas PIM e Criança Feliz 
Oficina de Penteados 
Atendimento de Beleza – manicure 
Apresentação do Coral de Idosas – Programa Jaguarão Amigo da Pessoa Idosa 
Apresentação Sala Lilás – Sala de acolhimento a mulheres vítimas de violência 
Explanação sobre tipos de violência 
Explanação Saúde da Mulher  
16h. - Aula de Dança – Projeto Dança é Saúde 
Dia 16/3 – Segunda-feira – Granja Bretanhas 
Das 10h. às 12h e das 14h às 17h - Atendimento ônibus Lilás – psicológico, social e 
jurídico  
Das 14h às 17h - Atendimento ônibus Saúde – Médico, Dentista e Enfermagem 
Distribuição de erva mate Invernada  
Aplicação de Quick Massagem  
A partir das 14h. - Oficina de artesanato com noções de venda – motivo: Páscoa 
(Associação dos Artesãos de Jaguarão) 
Oficina Infantil – Programas PIM e Criança Feliz 
Oficina de Penteados 
Atendimento de Beleza – manicure 
Apresentação do Coral de Idosas – Programa Jaguarão Amigo da Pessoa Idosa 
Apresentação Sala Lilás – Sala de acolhimento a mulheres vítimas de violência 
Explanação sobre tipos de violência 
Explanação Saúde da Mulher  
16h. - Aula de Dança – Projeto Dança é Saúde 
Sociedade do Socorro – Tema: Autossuficiência 
 

 Empresas se juntaram em campanha e doaram 150 cestas básicas para serem 
distribuídas às famílias necessitadas para famílias em vulnerabilidade social durante 
a pandemia da Covid-19; 
 

 Recebimento de rede farmacêutica a significativa quantia de 15 toneladas de 
alimentos; 

 Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação (SDSH), em parceria com a 
Sociedade Socorro, grupo de mulheres da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias e outras costureiras voluntárias, produziram centenas de máscaras 
faciais, onde a secretaria ofereceu o material e a mão-de-obra foi toda do grupo de 
mulheres. Cerca de 370 máscaras que foram distribuídas gratuitamente à população, 
para fins de proteção contra o Covid-19 (coronavírus) e ainda um grupo de jovens da 
igreja fizeram a doação de 15 baldes com 15 litros de sabão líquido, cada. Cerca de 
15 jovens da igreja produziram o material em suas residências com auxílio de 
familiares. O produto foi repassado para o uso da Santa Casa de Jaguarão; 

 Instituição Financeira estabelecida no município arrecadou alimentos, em torno de 
100 cestas básicas, foram entregues, para a Prefeitura Municipal de Jaguarão, 



   

 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação; 
 

 Sendo assim em torno de 2500 mil cestas básicas foram distribuídas durante a 
pandemia no ano de 2020 dentre elas frutos de doações e aquisições por parte da 
Prefeitura Municipal através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação; 

 Com o aumento do risco de vida das mulheres em situação de violência doméstica 
em consequência do isolamento social, por conta das medidas de prevenção ao 
covid-19, a Secretaria de Desenvolvimento Social continua desenvolvendo 
atividades através da Sala Lilás. SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO 

Recepção: encaminhará o caso para uma das áreas de atendimento; 
Atendimento: são duas as áreas que, dentro de suas especificidades, construirão a 
memória/histórico do caso e prestarão atendimento nos seguintes termos: 
1. O Serviço Social atuará no sentido de oferecer apoio social às mulheres em 
situação de violência, articulando redes governamentais e não governamentais que 
atendam às necessidades de saúde, trabalho, educação, buscando a reinserção da 
mulher em seu contexto social (havendo necessidade, deverá encaminhar para 
atendimento na rede pública ou de parcerias técnicas habilitadas). Busca de 
familiares, em caso de necessidades de acolhimento e acompanhamento de boletim 
de ocorrência, bem como acompanhar o andamento jurídico. 
2. O Serviço de Psicologia fará avaliação psicossocial do caso, oferecendo suporte 
para a elaboração e superação de situações traumáticas vividas, através do 
atendimento e acompanhamento individual, familiar ou grupal (havendo necessidade, 
deverá encaminhar para atendimento psiquiátrico ou psicoterápico, na rede pública 
ou de parcerias técnicas habilitadas). 
A Sala Lilás considera o número de profissionais, dentro da realidade do município, 
considerando a importância e a necessidade deste serviço; 
 

 Em clima natalino, 5 componentes do Instrumental CASEM estiveram no prédio da 
Prefeitura Municipal fazendo uma apresentação. O grupo do Instrumental CASE 
visitou todas as repartições da Prefeitura, tocando canções natalinas, arrancando 
aplausos dos servidores e do público que se encontravam nas dependências do 
prédio. 

 
10- SECRETARIA 

DE 
DESENVOLVIMEN
TO ECONOMICO E 
MEIO AMBIENTE 

 Atendimentos realizados na secretaria 
           - Cl (identidades): 2173 
           - Certificado militar: 275 
           - Alistamento militar: 196 
           - Mei (microempreendedor) consulta, emissão de das, formalização, alvará; nfe : 161 
           - Rede simples (viabilidade): 247 
           - Procon: 259 
           - Seguro desemprego formal: 564 doméstico: 64 judicial: 23 
 
 

 Atendimentos realizados no setor de meio ambiente 

- Vacinas anticio: 283 
- Protocolos: 487 
- Animais recolhidos  
   Cães: 197 
   Cavalos: 80 
   Gatos: 26 
   Outros: 47 
- Cães retirados por proprietários  09 

           - Doados: 74 
           - Óbitos: 25 
           - Liberados: 75 
           - Fugas: 06 

- Cavalos doados: 14 
 

 Licenciamento Ambiental 

Fiscal ambiental  
- Termo de adequação (notificação): 24 



   

 
- Termo de infração: 5 
- Animais castrados  
   Machos: 77 
   Fêmeas: 61 

 
 Emissão de documentos 

- Licença de operação: 11 
- Licença única: 03 
- Licença de instalação: 02 
- Licença prévia e de instalação: 02 
- Licença prévia: 01 
- Licença de operação e recuperação: 11 
- Plano de gerenciamentos de resíduos sólidos: 42 
- Certidão de zoneamento: 15 
- Parecer técnico: 09 
- Termo de referência: 05 
- Autorização para supressão/poda: 93 
- Isenção de licenciamento: 04 

 

11- SECRETARIA DE 
CULTURA E 
TURISMO 

 Organização e realização do Carnaval 2020; 

 Reunião e palestra com membros da Costa Doce – Estratégias para a retomada do 
Turismo, base para o plano emergencial da Costa Doce Gaúcha e Plano Municipal de 
Turismo de Jaguarão; 

 Realização do Compartilha Cultura em formato virtual (gravação de vídeos com artistas 
locais); 

 Cadastramento dos agentes culturais de Jaguarão. 

 Apoio no Concurso Virtual de Artesanato em lã Ovina no Rio Grande do Sul; 

 Organização da Feira Binacional do Livro em plataforma virtual; 

 Organização do edital do município em parceria com o Conselho Municipal de Políticas 
Culturais que desenvolveu mapa dos agentes e artistas culturais; 

 Organização do edital federal da Lei Aldir Blanc, a Lei Federal nº. 14.017/2020 prevê 
renda mensal a artistas, à manutenção de espaços artístico-culturais e à promoção de 
instrumentos, como editais e prêmios; 

 Realização do vídeo institucional da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo; 

 Espetáculo PULSAR; 

 Realização do “Natal Iluminado na Praça” em parceria com o CDL Jaguarão; 

 

 Em parceira com Sindilojas foi realizado uma Live Show de Natal transmitida pelos 
canais de redes sociais do Município, com apresentações de Danças, músicas ambas 
com participações de artistas da cidade. 

12- SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E 
DESPORTO 

 Setor Pedagógico: 

- Entrega de Plano de Ensino para recuperação de aulas durante o período de Pandemia 
Covid19 para todas as escolas municipais; 
-Análise de relatórios estatísticos do trabalho pedagógico realizado de forma não presencial 
nas escolas de ensino fundamental emitindo relato dos resultados para a UNDIME; 
- Realização de levantamento estatístico nas escolas para o retorno às aulas presenciais; 
- Emissão de parecer pelo CME com autorização de aulas não presenciais nas escolas 
municipais; 
- Envio para as escolas de documento orientador para avaliação não presencial em todas as 



   

 
etapas e modalidades de ensino; 
-  Secretária Municipal de Educação e Assessoras Pedagógicas realizam visitas as escolas, 
levando apoio afetivo para época que se apresenta; 
- Reorganização do Calendário Escolar com atenção as aulas não presenciais e possibilidade 
de Retorno Presencial; 
-  Plano de ação para atender as Operações emergenciais oriundas do Comitê (COE), na 
ocasião do retorno das aulas presenciais; 
- Reestruturação dos objetos de conhecimento para alinhamento ao Documento Orientador 
Municipal e envio para as escolas; 
- Organização e entrega de Plano de Ação para ser desenvolvido nos anos Iniciais durante o 
Período de Pandemia de Covid19; 
- Envio sistemático e contínuo de sugestões de atividades de anos iniciais aos supervisores 
escolares através do grupo de Whatsapp e por email; 
-Realizações de reuniões com os anos iniciais, através do Google Meet (dias 11,12 e 13 de 

agosto e 09 de setembro) e com os anos finais (04, 05 e 06 de agosto) para eleger as 
Aprendizagens Essenciais, ou seja, o que seria mais importante pois a pandemia nos levou a 

fazer escolhas. Ouvimos depoimentos dos professores, foi gratificante saber que estes estão 

se reinventando;  

- Organização do armário da Assessoria dos Anos Iniciais com as seguintes pastas: Estágio 

UNIPAMPA professora Patrícia Moura, Decretos e pareceres ano 2020 (COVID), 

Competências Socioemocionais, Curso Solange Toldo Soarees (BNCC), Slides e conteúdo 

Ensino Híbrido, Relatórios reuniões Aprendizagens Essências, as Aprendizagens Essenciais, 

os Objetos de Conhecimento ano 2020, Projeto Olimpíadas de Matemática, Projeto Terceiro 

Ano, Projeto Teatro, Conteúdos sobre Avaliação, Alfabetização e Anos Iniciais durante o 

período de pandemia do Corona Vírus, Educação Midiática, Projeto Educação Sanitária, 

Projetos PIBID e Residência Pedagógica (UNIPAMPA), Plano de Ação Pandemia Anos 

Iniciais, Cadernos com projetos desenvolvidos no ano de 2019, como por exemplo: 

Acelerar a alfabetização introduzindo a letra cursiva, Método Boquinhas, 

Competências BNCC, Metodologias Ativas, SAEB, Mais Alfabetização, Níveis de 

Alfabetização, Programa Tempo de Aprender e Dinâmicas dos Dias D que 

ocorreram em 2019; 

- Realizamos pelo Google Meet as reuniões das Aprendizagens Essenciais dos anos 

iniciais e finais no dia 08 de dezembro; 

- A assessora Pedagógica dos anos Iniciais apresentou o trabalho: Alfabetização e 

Anos Iniciais durante o período de Pandemia Corona Vírus CCOVID 19) na reunião 

de encerramento do Pibid Unipampa no dia 25 de novembro de 2020, através do 

Meet; 

- Foi realizada a entrega de relatório das atividades realizadas pela Assessoria 

Pedagógica dos anos iniciais ao Prefeito Municipal; 

- Organização do Plano de Retorno as aulas presenciais e encaminhamento para 

avaliação do COE, no dia 10 de novembro de 2020; 

- Organização e entrega de Plano de Ação para o Conselho Municipal de Educação; 

- Organização e entrega do calendário para o ano letivo de 2021 para o Conselho 

Municipal de Educação no dia 28 de dezembro, aprovado no dia 30 de dezembro de 



   

 
2020; 

- Conclusão do Memorial de Gestão da Educação Municipal e envio para o Conviva 

Educação; 

 
Ensino Médio/Técnico 

- Tramitação da cedência do Prédio da Escola Pio XII para a transferência do Ensino 
Técnico no ano de 2021; 
- Abertura de nova turma no Curso Técnico no ano Letivo de 2020 em decorrência do 
recredenciamento realizado no ano de 2019; 
- Assessoramento e acompanhamento as Orientadoras Educacionais com reunião de 
sistematização de trabalho para o ano de 2020; 

 
Educação Especial  

  - Assessoramento e acompanhamento aos profissionais de Educação Especial (professores, 
monitores, estagiários e interpretes) com reunião de organização para as atividades do ano 
letivo de 2020; 
- Capacitação para os Monitores, Interpretes e Estagiários da Educação Especial em fevereiro 
de 2020; 
-  Reunião com Deputado Estadual Yssur Koch com Secretária Municipal de Educação e 
Assessora da Educação Especial, para apresentar trabalho que vem sendo desenvolvido pela 
Educação Especial do Município com entrega de materiais para ser apresentado na 
Assembleia Legislativa; 

- Participação dos Monitores, Estagiários e Interpretes na Curso de Autismo realizado online 

pela Pandorga no mês maio de 2020; 
- Organização da Lei das Carteirinhas de Identificação para Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista; 
- Organização de Plano de Ação e sistematização de trabalho para ser desenvolvido na 
Educação Especial durante a Pandemia de Covid 19, com entrega de materiais com 
sugestões de atividades; 
- Acompanhamento ao trabalho realizado de forma não presencial através de análise de 
relatórios das atividades realizadas nas escolas emitidos pelo SOE e Professores de 
Atendimento Educacional Especializado; 
-  Realização de reunião com SOE para organizar Busca ativa de alunos que não estavam 
fazendo a retirada do material, sistematizando ações para alcançar esse público; 
- Confecção e distribuição de cartilha para os alunos da Educação Especial com atividades 
para serem desenvolvidas com as famílias durante a Pandemia de Covid 19; 

- A assessoria de Educação Especial auxiliou na confecção das Carteirinhas de Identificação 

para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista realizada em conjunto com os Cras 

Germano e Pindorama nos dias 03,04,05,06 de agosto durante o turno da manhã e da tarde; 

- A assessoria de Educação Especial realizou nos dias 13,14 e 20 de agosto reuniões de 

acompanhamento com monitores, professores e interpretes através do Mett para 

levantamento do trabalho realizado pelo atendimento educacional especializado das escolas 

municipais e articular ações para a realização da Semana Municipal da Pessoa com 

Deficiência; 

- O Grupo de Estudos da Educação Especial assistiu a Abertura da Semana Estadual da 

Pessoa com Deficiência pela Plataforma Youtube no dia 21 de agosto; 

- A Secretaria Municipal de Educação e Desporto, através do Setor de Educação Especial 

realizou a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência de 24/08 à 28/08, através da Rede 



   

 
Social Facebook, com a seguinte programação:  

 
-    Foi realizada a entrega das carteirinhas de Identificação para Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista para os responsáveis dos alunos, no Drive Thru dia 28 de agosto de 2020 

realizado na Biblioteca Pública Municipal; 

-    A assessoria de educação especial realizou reuniões através do Meet para organização de 

atividades Semana do surdo (11/09 e 15/09); 

-    Realização da Live Dia do Surdo: O Papel do interprete e do Professor de Libras no dia 

21/09, através da Rede Social Facebook; 

- Elaboração de relatório de atividades desenvolvidas nas salas de atendimento educacional 

especializado; 

-  Elaboração do Protocolo para retorno as aulas presenciais para os alunos da Educação 

Especial enviado ao COE para análise no dia 10 de novembro de 2020; 

-    Reunião para apresentação do trabalho realizado durante o Período de Pandemia nas 

escolas municipais no dia 07 de dezembro de 2020; 

-  Entrega de material da Assessoria de Educação Especial para o Deputado Estadual Yssur 

Koch na Assembleia Legislativa no dia 17 dezembro de 2020; 

- Impressão da Apostila de Avaliações Diagnósticas para as Salas de Recursos 

Multifuncionais das escolas municipais em 29 de dezembro de 2020; 

 

Educação Infantil  

 
- Entrega da documentação para credenciamento das EMEIs junto ao Conselho Municipal de 
Educação; 
- Organização da EMEI Eloisa Timm para inauguração, com aquisição de materiais de 
limpeza; 

- Organização de Plano de Ação e avaliação para Educação Infantil para ser 



   

 
desenvolvido em Tempo de Pandemia; 
- Acompanhamento ao trabalho desenvolvido nas EMEIs com análise de relatórios emitidos e 
entrega de sugestões; 
- Reuniões realizadas através do aplicativo Meet com os professores das turmas de Crianças 

Pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) tanto de EMEI’s quanto de EMEF’s; 

- Instituído os principais objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil, 

para o ano de 2020 (aprendizagens essenciais); 

- Encaminhado ao Conselho Municipal de Educação um ofício solicitando a aprovação da 

readaptação do Calendário do Ano Letivo de 2020 para Educação Infantil, visto que, conforme 

a Lei nº 14.040 de 18/08/2020 que estabelece normas educacionais excepcionais a serem 

adotadas durante o estado de calamidade pública, as escolas de Educação Infantil ficam 

dispensadas de cumprir tanto os 200 dias letivos quanto a carga horária mínima de 800 horas 

do ano letivo, que são exigidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). O 

Conselho Municipal de Educação aprovou a readaptação do calendário; 

 

- Solicitação de um relatório final as Escolas Municipais de Educação Infantil, sobre o 

andamento das últimas atividades remotas, as percepções de professores, coordenadoras, 

etc; 

 

- Recebimento dos documentos das Escolas Privadas de Educação Infantil para então 

encaminhar a Secretaria da Fazenda para posterior pagamento do Auxílio Emergencial. 

Sendo pago este auxílio, até o momento, para 05 escolas. Escola Coração Pequenino e 

Balão Mágico, até o momento não possuem conta jurídica para o pagamento do auxílio.  

Escolas Chapeuzinho Vermelho e Brincar e Aprender abdicaram do recebimento do auxílio 

emergencial.  

 

Ensino Médio/Técnico 
Educação de Jovens e Adultos 

-  Implementação dos anos finais da EJA (Educação de Jovens e Adultos no dia 02 de março 
de 2020; 
- Organização e entrega de Plano de Ação para ser desenvolvido na EJA durante o Período 
de Pandemia de Covid19; 
- Organização de Relatório diagnóstico das atividades desenvolvidas nas turmas de EJA no 
primeiro semestre; 
- Levantamento do retorno das atividades remotas realizadas pelos alunos com a realização 
de Busca Ativa dos que não haviam aderido ao trabalho realizado; 
- Reorganização do Calendário letivo da EJA em função da Pandemia Covid 19 com 
aprovação do CME; 
- Organização de metodologia de avaliação externa para a Modalidade EJA na 
excepcionalidade da Pandemia Covid19, aprovada pelo CME; 
- Organização e entrega de Plano de Ação para ser desenvolvido na EJA durante o Período 

de Pandemia de Covid19 no 2º semestre letivo; 

- Organização de relatório diagnóstico das atividades desenvolvidas nas turmas de EJA no 

2ºsemestre; 

- Levantamento do retorno das atividades remotas realizadas pelos alunos com a realização 

de Busca Ativa dos que não haviam aderido ao trabalho realizado; 



   

 
- Reorganização do Calendário letivo da EJA em função da Pandemia Covid19 com 

aprovação do CME (Conselho Municipal de Educação); 

- Homologação do Plano de Ação da Modalidade EJA- Educação de Jovens e 

Adultos aprovado pelo CME; 

- Organização de Metodologia de Avaliação e recuperação externa para a 

Modalidade EJA na excepcionalidade da Pandemia Covid19 aprovada pelo CME; 

- Encerramento da Modalidade EJA referente ao ano letivo 2020 no dia 05 de 

Janeiro/ 2021 com a previsão da formatura (drive thru) para 14 de janeiro de 2021; 

 
Educação do Campo 

- Organização e entrega de Plano de Ação para ser desenvolvido nas escolas do Campo 
durante o Período de Pandemia de Covid19; 
- Realização de diagnóstico das atividades realizadas no período de Pandemia Covid19 e 
Busca Ativa dos alunos que não aderiram as atividades não presenciais; 
- Organização e entrega de Plano de Ação para ser desenvolvido nas Escolas do Campo 

durante o Período de Pandemia de Covid19 no 2º semestre letivo; 

- Organização do relatório diagnóstico das atividades desenvolvidas no 2ºsemestre; 

- Realização de diagnóstico das atividades realizadas no período de Pandemia Covid19 e 

Busca Ativa dos alunos que não aderiram as atividades não presenciais; 

-  Organização de Metodologia de Avaliação e recuperação externa para a Modalidade EJA 

na excepcionalidade da Pandemia Covid19 aprovada pelo CME; 

 
SETOR RECURSOS HUMANOS/ADMINISTRATIVO 

- Nomeação de 21 Pedagogos aprovados no Concurso Público de 2019 para atuarem na 
Supervisão Escolar e Orientação Educacional das escolas municipais; 

 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OSCAR FURTADO DE AZAMBUJA 

Atividades segundo semestre 2020 
 

- Curso de informática básica e normas ABNT online para professores; 

40 horas (Duração do curso: de julho a setembro) 

- Curso de formação de professores; 

20 horas (Duração do curso: de setembro a dezembro) 

- Cantinho infantil; 

 
SETOR DA MERENDA ESCOLAR 

Ações realizadas em 2020: 
 

- O setor de Alimentação Escolar desenvolveu as ações rotineiras no primeiro 

semestre de 2020, salvo as limitações em virtude da pandemia do coronavírus 

(Sars-CoV-2), que alterou o funcionamento e atendimento no setor; 

Assim, podemos citar algumas ações realizadas, como: 

1) Reunião com os Conselheiros de Alimentação Escolar (CAE), na data de 



   

 
11/02/2020, para elaboração do plano de ação 2020. Na SMED foi feita uma reunião 

para aprovação do plano de ação do CAE para 2020, constando reuniões, visitas 

escolares e elaboração de relatórios; 

2) Análise sensorial das amostras enviadas ao Setor de Alimentação Escolar, com 

encontro realizado em 13/02/2020, constando produtos destinados à compra através 

da Chamada Pública da Agricultura Familiar. Essa aquisição ocorreu no dia 

19/02/2020, com participação de produtores e cooperativas de alimentos. Por fim, foi 

realizado relatório e enviado ao Setor de Licitações, constando os alimentos 

previamente aprovados ou não para a concorrência, conforme critérios já 

estabelecidos e priorizando a qualidade dos alimentos utilizados na confecção das 

refeições escolares; 

3) 1ª Capacitação de Manipuladores de Alimentos de 2020, realizada no dia 

17/02/2020, na Biblioteca pública municipal, com a presença dos manipuladores de alimentos 

das escolas municipais de Jaguarão. Essa atividade serviu de qualificação profissional, troca 

de experiências e informes importantes sobre a execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). Nesta ocasião, a Veterinária Caroline Oliveira se fez presente 

para apresentar informações a respeito do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), além de 

cuidados e prevenção de zoonoses; 

4) A Prestação de Contas do PNAE com ano base de 2019 foi realizada no mês de 
março/2020, sendo posteriormente remetida ao FNDE/PNAE; 

5) Apresentação das orientações sobre a Mostra da Alimentação Escolar 2020 para as 

Supervisoras educacionais, com apresentação dos temas a serem trabalhados conforme ano 

escolar. Neste dia, ficou definido o cancelamento das aulas a partir de 18/03/2020 em virtude 

da pandemia do coronavírus; 

6) no final de março de 2020, foi realizada a doação de 200kits de alimentos para famílias de 

alunos matriculados na rede municipal de ensino, através de parceria com a Secretaria de 

Desenvolvimento Social para a distribuição. Os alimentos utilizados faziam parte do saldo em 

depósito para o começo do ano letivo de 2020. Os kits foram compostos pelos seguintes 

alimentos: açúcar, achocolatado, amido de milho, arroz, biscoito, colorau, doce de fruta, 

feijão, leite em pó, flocos de milho, lentilha, macarrão, óleo e sal; 

- No Segundo semestre o Setor de Alimentação Escolar desenvolveu algumas ações 

rotineiras de organização das atividades para contemplar o atendimento da alimentação 

escolar para o próximo ano. As limitações desse ano frente a pandemia do coronavírus (Sars-

CoV-2) alteraram o funcionamento e o atendimento no setor, mesmo assim, as atividades 

burocráticas foram sendo desenvolvidas normalmente, como vamos citar abaixo: 

1). Durante vários meses foram feitas entregas de produtos não perecíveis do depósito 

central para o CRAS e Lar de passagem, com intuito de aproveitar a validade dos alimentos, 

já que não tivemos atendimento no setor durante a pandemia vigente. Esse saldo de produtos 

ainda é referente a última aquisição de produtos do ano de 2019, conforme nosso controle de 

estoque e validade, foi possível fazer essa distribuição, evitando assim o vencimento dos 

mesmos. 

Ação desenvolvida de julho a dezembro de 2020. 



   

 
2) Atendendo à solicitação da Promotoria de Educação de Pelotas, através do IC. 011 34-

00021/2019, foram elaborados e atualizados os Manuais importantes para o atendimento do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), como: Manual de Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos, Procedimento Operacional Padrão (POP) e Ficha Técnica de 

Preparação (FTP) de cardápios. 

Esses materiais foram enviados em julho de 2020 para a Promotoria. 

3). Ainda conforme o IC. 011 34-00021/2019, foram realizadas outras ações, como: 

renovação das telas de janelas da EMEF Castelo Branco, enviado um ofício para a Secretaria 

Municipal de Administração solicitando providências em relação a Resolução do CFN 

465/2010, sobre o quadro de nutricionistas adequado para o número de alunos atendidos nas 

escolas municipais, foi emitido o Alvará de Funcionamento do Depósito Central de 

alimentos por parte da Vigilância Sanitária de Jaguarão. Os manipuladores de 

alimentos deverão realizar exames periodicamente, o hemograma será realizado 

através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o exame de 

coprocultura e coproparasitológico serão solicitados no início de 2021. 

Essas ações foram realizadas entre os meses de julho e setembro de 2020. 

4) Desinsetização e desratização das escolas municipais rurais e urbanas, Biblioteca 

Pública Municipal, SMED e AABB. Controle que deve ser realizado a cada 6 meses. 

Essas ações foram realizadas entre os meses de outubro a dezembro de 2020; 

5) Reunião on line com o grupo de Nutricionistas da região Sul, participantes do 

Núcleo de estudos da AGAN (Associação Gaúcha de Nutrição), para tratar da 

Resolução nº06 de 08/05/2020. Foram encaminhadas as seguintes demandas: 

realizar ações com o CAE (Conselho de Alimentação Escolar) sobre a nova 

resolução, ver a necessidade de aumentar o número de manipuladores de alimentos 

para atenderem as necessidades na legislação vigente, falta de quadro técnico de 

Nutricionista para atender o número de alunos das escolas, montar manual de 

gestão para as equipes diretivas, priorizar atividades de EAN (Educação Alimentar e 

Nutricional), entre outras; 

A reunião foi realizada no dia 02 de outubro de 2020. 

6) Mostra da alimentação saudável que seria desenvolvida entre os meses de agosto e 

outubro, foi realizada de forma on line, com divulgação de orientações e receitas realizadas 

em 2019, através da página da Secretaria Municipal de Educação, como forma de divulgar a 

nossa Mostra e sugerir receitas nutritivas e saudáveis, além de dicas fundamentais para a 

melhora da saúde da comunidade em geral; 

Essas publicações foram realizadas no início de agosto de 2020, respeitando o limite de 

tempo em virtude do período eleitoral; 

7) Elaboração dos editais do pregão de alimentos e a chamada pública da agricultura familiar 

para o ano de 2021, com revisão de itens de compra, para atender a nova resolução nº 06 de 

08 de maio de 2020, que exige a redução de alimentos ultraprocessados e orienta a oferta 

maior de alimentos in natura na preparação das refeições escolares; 

Essa atividade for desenvolvida no mês de novembro de 2010. 



   

 
8) Elaboração do Protocolo de Atendimento da Alimentação Escolar frente à pandemia da 

covid-19, conforme orientação da Cartilha com recomendações técnicas para as atividades do 

PNAE quanto ao retorno das aulas no ambiente escolar. Também foi sugerida uma lista de 

produtos para serem adquiridos pela SMED para atender as atividades relacionadas a 

alimentação escolar; 

Esse protocolo foi finalizado em 26/10/2020 e logo enviado para apreciação do COE 

municipal; 

9) Elaboração de Manual de orientação sobre a alimentação escolar para as equipes diretivas 

e coordenações da rede municipal de Jaguarão, com intuito de apresentar o PNAE e 

especificar detalhes da nova resolução, que inclusive orienta a proibição do consumo de 

açúcares e produtos adoçados na alimentação das crianças menores de 3 anos, trabalhando 

em conjunto com as orientações do guia alimentar para menores de 2 anos de idade. A 

escola é um local de formação de hábitos saudáveis e por isso deve primar por uma 

alimentação nutritiva e de qualidade; 

Esse Manual está sendo finalizado neste mês de dezembro de 2020. 

10) Elaboração da solicitação de contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de cozinheiro e auxiliares de cozinha para a preparação das refeições e lanches das 

escolas municipais, pois não possuímos servidores em número adequado para atender a 

nossa demanda. 

11) Encaminhamos solicitação de materiais de higiene, limpeza e EPI’S para a Secretaria de 

Saúde (que fará a compra) para colocar em prática o Protocolo de Atendimento da 

Alimentação Escolar frente à pandemia da covid-19 no ano letivo de 2021; 

 

SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Relatório Veículos SMED 

 Atualmente possuímos uma frota de 14 veículos, sendo: 

- 01 Caminhão Iveco/Daily utilizada na entrega da Merenda Escolar, onde atualmente devido 

a situação da Pandemia do Covid19, o mesmo está sendo utilizado no transporte de gêneros 

alimentícios dos CRAS para atender as famílias em vulnerabilidade social; 

- 03 Veículos de pequeno porte, 02 Gol 1.0 e 01 Celta 1.0 que são utilizados para as 

demandas da Secretaria, como entrega de material de limpeza e higienização nas Escolas 

nos dias de plantões e transporte de Professores que estão entregando material nas Escolas 

Rurais; 

- 10 Veículos utilizados no Transporte Escolar, sendo 09 ônibus e 01 micro-ônibus, 

informamos que todos os veículos passaram por manutenção geral e devida inspeção 

determinada por Lei para que os mesmos possam transportar nossos alunos com segurança 

e regularidade conforme preconiza a Lei; 

- O Setor de Transporte Escolar, atualmente está organizado para que os veículos 

permaneçam com a devida manutenção em dia, assim como documentação e demais 

necessidades do Setor, para isso contamos com um Diretor de Transportes, um Agente 

Administrativo, um estagiário, nove motoristas e um mecânico; 

- Foi encaminhado para processo licitatório, Serviços de lavagem e higienização dos veículos 



   

 
leves e pesados e Lubrificação dos veículos pesados, orientados pelas Concessionárias e 

pelo Serviço de Inspeção Veicular, pois devido ao trânsito em estradas de chão e alta 

quilometragem percorrida, essa manutenção é imprescindível para garantir a durabilidade e o 

menor desgaste dos veículos; 

- Estão em fase de conclusão da confecção das Carteiras de Transporte Escolar, que serão 

utilizadas como forma de controle dos usuários do referido transporte, bem como será mais 

uma ferramenta a garantir ao aluno o acesso ao transporte; 

O Transporte Escolar continua atendendo as escolas rurais que tem seus plantões para 

atendimento e entrega de materiais pedagógicos; 

- O Caminhão Iveco/Daily utilizado na entrega da Merenda Escolar, devido a situação da 

Pandemia do Covid19, continua à disposição para o transporte de gêneros alimentícios dos 

CRAS para atender as famílias em vulnerabilidade social; 

- Os veículos de pequeno porte, 02 Gol 1.0 e 01 Celta 1.0 que são utilizados para as 

demandas da Secretaria, como entrega de material de limpeza e higienização nas Escolas 

nos dias de plantões e transporte de Professores que estão entregando material nas Escolas 

Rurais e ainda transportando semanalmente as Servidoras para a limpeza e higienização das 

Escolas Rurais; 

- Conforme despacho PA.01134.00048/2019, após exame E, diante dos diversos dos laudos 

técnicos de inspeção dos veículos da frota escolar (firmados por profissional habilitado), das 

diversas autorização para trânsito de veículos de transporte escolar, bem como dos 

documentos de habilitação dos condutores dos veículos do transporte escolar (carteiras de 

habilitação, certificados de curso de atualização para condutores de veículos de transporte 

escolar), apresentados pela SME Jaguarão, percebe-se que todos os veículos estão aptos a 

realizar o transporte escolar. Ou seja: os requisitos legais de segurança e adequação estão 

atendidos. Portanto, pelo exame da documentação apresentada e, especialmente, com base 

nos laudos técnicos fornecidos, não se vislumbra irregularidades no transporte escolar no 

município e que possa caracterizar o serviço como inadequado ou inseguro. Por evidente, tais 

laudos devem ser renovados a cada seis meses, incumbindo ao Diretor do Departamento de 

Trânsito acompanhar o prazo de validade de tais laudos, exigindo as devidas 

renovações/atualizações, de forma a garantir um serviço de transporte escolar adequado e 

seguro aos seus usuários. Foi arquivado o processo em 17 de novembro de 2020, em anexo 

cópia do PA (anexo 01); 

- Foi encaminhado para processo licitatório, Serviços de lavagem e higienização dos veículos 

leves Processo 6892/2020, em 11/09/2020, e pesados e Lubrificação dos veículos pesados 

Processo 6881/2020, em 11/09/2020, orientados pelas Concessionárias e pelo Serviço de 

Inspeção Veicular, pois devido ao trânsito em estradas de chão e alta quilometragem 

percorrida, essa manutenção é imprescindível para garantir a durabilidade e o menor 

desgaste dos veículos, informamos que os mesmos ainda se encontram no Setor de 

Licitações conforme relatório em anexo (anexo 02); 

- Foi encaminhado para processo licitatório, Aquisição de pneus para veículos da frota do 

Transporte Escolar, atualmente nossos veículos estão com pouca circulação, mas para 

manter a frota com a devida manutenção é necessária a aquisição dos mesmos, Processo 



   

 
7552/2020, em 06/10/2020, informamos que os mesmos ainda se encontram no Setor de 

Licitações conforme relatório em anexo (anexo 03); 

- Foi encaminhado para processo licitatório, Aquisição de Peças e acessórios novos e 

genuínos, não manufaturados para veículos leves, ônibus, micro-ônibus e caminhão, 

Processo 7196/2020, em 23/09/2020, devolvido em 19/11/2020, com despacho que a 

Secretaria deve enviar o Catálogo de Peças, sendo que conforme e-mails em anexo, os 

Catálogos de Peças não são mais fornecidos pelas concessionárias, autorizadas ou lajas de 

peças, apenas os mesmos possuem listas de preços em programas internos. Estamos 

buscando condições de listagem de peças para utilizar a mesma forma que as outras 

Secretarias farão Pregão de Peças com descrição e não por catálogo (anexo 04); 

- Em 09/12/2020, o FNDE disponibilizou CAMINHÃO FRIGORÍFICO NO PNAE, 

para compra através da Adesão a ata de registro de Preços do FNDE, foi 

comunicado a Secretária para fazer gestão com o Sr. Prefeito para a possibilidade 

de aderirmos a essa ata ainda esse ano, visto que com a Pandemia do Covid19, o 

Transporte Escolar teve uma economia em torno de R$1.134.600, 00 (um milhão, 

cento e trinta e quatro mil e seiscentos reais). A aquisição do mesmo atenderia a 

Legislação vigente, pois o Setor da Merenda terá que comprar mais frutas e 

legumes por conta da nova legislação, informamos também que nosso veículo da 

Merenda Escolar é do ano de 2009, portanto tendo 11 (onze) anos de uso. No ano de 

2018 tivemos um problema com o mesmo que ocasionou um enorme transtorno, tendo que 

ser feita uma logística para que a Merenda Escolar fosse entregue. 

 

SETOR FINANCEIRO 

· Convênios com entidades de Educação Infantil e Especial; 

· Pagamento de água, luz e telefone dos prédios sob responsabilidade da SMED (58 

processos) 

· Prestação de Contas do PDDE e ações agregadas (PDDE Estrutura, PDDE Qualidade, 

PDDE Mais Alfabetização, PDDE Mais Educação) 

· Aquisição, recebimento, conferência, entrega e pagamento de materiais de construção para 

os prédios sob responsabilidade da SMED; 

· Conclusão da reforma da Quadra Poliesportiva e platibanda da EMEF Manoel Pereira 

Vargas; 

· Juntamente com o Núcleo de Esportes e Lazer, envio de informações e resolução referente 

ao PELC; 

Manutenção dos prédios: 

· Corte e retirada de grama dos prédios sob responsabilidade da SMED; 

· Substituição da tela traseira e da porta dos fundos da EMEI Verdina Raffo; 

· Solda das grades da janela e do portão da EMEF Ceni Soares Dias; 

· Substituição da fiação de entrada da EMEF Barão do Rio Branco; 

· Conserto do motor de puxar água da EMEF Barão do Rio Branco; 

· Confecção das traves do Ginásio Municipal da Integração; 



   

 
· Conserto da cesta de basquete do Ginásio Municipal da Integração; 

· Recolocação de grade da porta da frente da EMEF Padre Pagliani; 

· Soldas nos bancos do refeitório da EMEF Dr. Fernando Corrêa Ribas; 

· Confecção de calçada e rampa de acesso na EMEF Dr. Fernando Corrêa Ribas; 

· Conserto no portão dos fundos da EMEI Silvinha; 

· Confecção do portão de entrada da EMEI Silvinha; 

· Conserto no passa pratos e porta mantimentos da EMEI Silvinha; 

· Conserto nas grades da cozinha e banheiro da EMEI Casa da Criança; 

· Substituição de lâmpadas e reatores da EMEF Padre Pagliani; 

· Solda de grades da EMEF Ceni Soares Dias; 

· Colocação de tela no portão dos fundos da EMEF Ceni Soares Dias; 

· Solda de cadeiras na Biblioteca Pública Municipal; 

· Confecção de corrimão para cadeirante na EMEF Dr. Fernando Corrêa Ribas; 

· Conserto na sala do transporte e pintura; 

· Conserto no ar condicionado da sala da secretária e pintura; 

· Conserto no vazamento do cano da garagem da SMED, reduzindo drasticamente o 

consumo de água; 

· Conserto no ar condicionado da EMEF Ceni Soares Dias; 

· Substituição de vidros na EMEI Pedacinho do Céu; 

· Colocação de piso frio na EMEF João Azevedo (2 salas); 

· Confecção da parte superior do muro da SMED, evitando a entrada de vândalos; 

· Substituição da rede elétrica e portas antipânico do Ginásio Municipal da Integração; 

· Substituição da porta da frente e da lateral da sala do financeiro da SMED; 

· Colocação de grade na porta lateral da sala do financeiro da SMED; 

· Conserto de portas, fechaduras, pias e vasos sanitários da EMEF Marcílio Dias; 

· Reparo e colocação de revestimento na parede do refeitório da EMEF Marcílio Dias; 

· Restauro do reboco e pintura interna de 10 salas de aula na EMEF Marcílio Dias; 

· Ligação da água para dentro do prédio da EMEI Eloiza Timm; 

 

Relatório de Atividades Esportivas Realizadas pela SMED 

-Aquisição de um trator cortador de grama; 

-Realização no mês de janeiro da etapa náutica de canoagem no rio Jaguarão em conjunto 

com a cidade de Rio branco, através da escola bi nacional de canoagem; 

-Realizamos a pintura do muro e da quadra poliesportiva da escola Fernando Correa Ribas; 

- Realizamos durante o mês inteiro de abril, trabalho na secretaria do bem estar social, com 

finalidade de fazer chegar o auxílio alimentação (cestas básicas) aos jaguarenses que tanto 

necessitavam, logo no início da pandemia de SARS-CoV-2; 

- Carregamos e descarregamos vários caminhões de alimentos nos CRAS da Germano e da 

Pindorama, além disso, também preparamos as cestas básicas a serem entregues para a 

população vulnerável de nosso município; 

-Realizamos também o trabalho de confecção e entrega dos IPTU’s nas casas dos 

jaguarense em auxílio a secretaria da Fazenda; 



   

 
- Em conjunto com o departamento financeiro da Smed compramos duas traves novas para o 

ginásio municipal da integração; 

- Também trocamos a parte elétrica do ginásio da integração bem como os refletores que não 

funcionavam depois de um curto-circuito na rede elétrica; 

- Consertamos os aros de basquete do ginásio da Integração; 

- Juntamente com o departamento financeiro resolvemos uma questão deixada de lado pelo 

governo anterior, mas que poderia deixar a prefeitura inadimplente. Após várias tratativas com 

o governo federal resolvemos a questão do PELC (Programa Esporte e lazer da Cidade);   

 
13- SECRETARIA DE 

SERVIÇOS 
URBANOS 

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

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

 
 Troca de canos no Bairro Carvalho; 

 
 Limpeza de caixas coletoras na esquina das ruas; 

 
 Coleta de resíduos por toda a cidade, agora com recolhimento de segunda a sábado; 

 
 Realizados serviços de desobstrução; 

 
 Manutenções dos sistemas de drenagens; 

 
 Substituições de bocas de lobos; 

 
 Rua 24 de Maio teve calçamento refeito; 

 
 Rua 20 de Setembro: trecho entre a Júlio de Castilhos e a Ponte Mauá foi totalmente 

reperfilado; 
 

 Implantação de Academia de Saúde na Orla do Rio; 
 

 Trocas de lâmpadas em vários pontos da cidade; 
 

 Implantação de novas redes de esgotos; 
 

 Colocação de canos de concreto para drenagem na rua 27 de Janeiro, nas imediações 
da rua Gustavo Guimarães e patrolamento e limpeza de vala na rua Independência, no 
trecho entre a rua dos Andradas e a Rua Curuzu; 

 
 Limpeza e remoção de material no trecho próximo ao CTG Lanceiros da Querência 

Bernadinho de Armas; 
 

 Colocação de 220 novas faixas de pedestre; 
 

 Em parceria com a Corsan obras de melhorias no sistema de drenagem e extensão de 
rede de água potável no bairro Germano, a Corsan estendeu a rede de água com a 
colocação de 200 metros de canos, levando água até o final da rua Rui Marques, 
beneficiando moradores que construíram casas recentemente naquele local. 



   

 
14- SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

RURAL 

 Departamento da Extensão Rural 
- Recebimento de 56 sacas de milho e sorgo do programa Troca-Troca Estadual, para incentivar a 
bacia leiteira do município e demais produtores que aderiram ao Termo de Cooperação do município 
com o governo do Estado; 

- Implantação das novas estruturas para caixas d'água dos poços artesianos das comunidades da 
Casa de Lata, Perdiz e Cerrito (Comunidade Quilombola), devido a problemas estruturais foi 
solicitado reparos a empresa vencedora; 

- Acrescentou-se ao programa troca-troca a aquisição de calcário óxido e calcário comum para os 
pequenos produtores rurais, o calcário óxido já foi distribuído conforme as necessidades dos 
produtores e aguarda-se a entrega de 50 toneladas de calcário comum; 
 
-Intermediação de entrega 1244 mudas frutíferas nativas e ornamentais para 64 produtores rurais a 
preço de custo; 

- Com a aprovação e fiscalização do conselho municipal e Emater, foram sorteados dez produtores a 
serem contemplados com açudes em Programa Estadual de Açudagem. 

- Início do recolhimento junto aos produtores rurais das contribuições relativas ao pagamento dos 
serviços de Patrulha Agrícola e Troca — Troca, conforme lei municipal; 

 

       - Programa Troca-Troca Municipal número de produtores beneficiados. 
 

 

 - Intermediação de aquisição de Mudas frutíferas nativas e ornamentais: 
 

Ano Produtores atendidos Número de mudas 

2020 64 1244  
 

    - Programa Patrulha Agrícola (Preparo de Terra para plantio): 
 

Ano Produtores Beneficiados 

2020 90 

 
     - Troca-Troca Municipal (Pescadores — Cola e Tábuas náuticas): 
 

Ano Pescadores 

2020 30 

 
 

- Abastecimento de água Zona Rural, parceria com 122 RCMEC: 
 

Ano Produtores atendidos Litros 

2020 31 Média de 520 000 1 

     

Abastecimento de água em comunidades rurais com problemas em caixas e bombas (Casa de Lata e 

Ano Produtores  
Beneficiados 

Adubo Uréia Sombrite Filmes 
plásticos 

Calcário 
oxido 

2020 80 215 
sacas 

165 
sacas 

20 rolos 30 rolos 840 kg 



   

 
Chácara da Dinda). 

     - Inseminações e número de produtores atendidos: 
 

Ano Produtores atendidos Vacas Inseminadas 

2020 13 13 

 

     - Produtores atendidos pelo Programa Troca- Troca Estadual:  

 
 
Parceria com a Prefeitura Municipal de Jaguarão (Sementes de Milho Transgênico, Sorgo e outras): 
 

Foram vacinadas, marcadas e fornecidos atestados de vacinação para 187 animais, pelos 
Veterinários desta Secretaria em atenção aos pequenos produtores rurais. 

 
Serviço de Inspeção Municipal (SIM) 
Estabelecimentos atendidos pelo serviço dos veterinários técnicos em visitas periódicas. 

 
  - Manutenção da sala física do SIM; 

  - Monitoramento e fiscalização no abatedouro em dias de abates; 

   - Análise microbiológica dos produtos: Embutidos, Fatiados e pescados; 
   - Análise de rótulos de acordo com a legislação vigente do Ministério da Agricultura; 

   - Liberação de registro do Serviço de Inspeção Municipal para um estabelecimento de pescados; 
   - Foi solicitado atestado médico de aptidão para manipulação dos alimentos para os fatiados, pescados 
e embutidos; 

   - Treinamento individual sobre higienização na indústria de alimentos; 

   - Foi ministrado palestra pela servidora Caroline de Oliveira sobre manipulação de alimentos na 
Biblioteca Pública municipal para os manipuladores de alimentos das escolas; 
- A secretaria vem estruturando o SIM municipal, para que o Município possa aderir ao 

"SUSAF", o que vai possibilitar nossas empresas familiares fiscalizadas pelo SIM vender para 
outros municípios. 

Relatório das Estradas Rurais 

- Estrada São Luiz 
Bueiros novos (05 passadas novas para melhor drenagem) 
Recape de saibro em vários pontos; 

Recebeu 04 patrolamentos no ano; 

Recebeu serviço de drenagem até o juncal (mais ou menos 18 km) 

Ano Produtores atendidos Sacas de Sementes (50Kg) 

2020 20 56 

Ano Estabelecimentos Número 
Estabelecimentos 

2020 Abatedouro, Embutidos, 
Peixarias, Laticínios e Fatiados 

19 



   

 
- Estrada Velha 

   Bueiros novos em vários pontos para uma melhor drenagem 

Colocado saibro em vários pontos; 
Recebeu 02 patrolamentos no ano; 
Recebeu serviços de drenagem; 

 - Estrada Joaquim Caetano 
   Toda recuperada com saibro da saída da cidade até a região da fazenda ramada em torno de 25 KM; 
    Foram feitas melhorias nas passadas dos bueiros 
 
 - Corredor Ferrari 
    Feito alongamento, drenagem, colocado saibro em vários pontos, feito passadas novas de bueiros, 
recuperadas erosões; 
 
 - Estrada do Cerrito 
    Foi feito alargamento em um trecho em torno de 10 km antes de chegar na vila; 
    Recebeu 03 patrolamentos no ano; 
    Colocado saibro em vários pontos; 
 
- Estrada do Telho 
   Recebeu 05 patrolamentos no ano; 
   Foram feitas passadas novas de bueiros para um melhor serviço de drenagem; 
   Recebeu serviços de drenagem; 
   Colocado saibro em vários pontos; 
 
- Estrada Osório 
   Recebeu patrolamento; 
   Serviços de drenagem; 
   Novas passadas de bueiros; 
   Saibro em vários pontos; 
 
- Receberam serviços de patrolamento e drenagem 
  Corredor 3 Bocas, Corredor do Carlão, Corredor do Bolha, Corredor Oficina, 
Corredor das Cruzeiras, Corredor do Zarife, Estrada Velha, Corredor do Palmito, Corredor do Sarandi, 
Estrada Mei'água e corredores próximos, Estrada do Curral de Pedras, Corredor do Umbu, Corredor do 
Telho chico, Corredor da Barra, Estrada Campo Aberto, Corredor dos Ortiz, Estrada do Passo as Areia, 
Corredor do Tambo; 
 
- Recuperação do Corredor do Apertado e Corredor dos Vimes, com alargamento, drenagem, colocação 
de saibro em pontos críticos (em torno de 22 km); 
 
 - Foi dado início na reforma da Ponte do Bote; 
 
- A secretaria fez patrolamento em mais de 3.500 km de estradas em 2020, recuperando com saibro em 
torno de 200 km de estradas em vários pontos do município, sempre dando prioridade para a drenagem e 
colocação de novas passadas de bueiros como na reforma dos já existentes, o que tem trazido um ponto 
positivo nas estradas rurais. Também tem dado prioridade ao alargamento das estradas o que facilita o 
escoamento da produção do município. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
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$ 14.881.762,62 (quatorze milhões e oitocentos e 
oitenta e um mil e setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) na MDE+FUNDEB, o que 
corresponde a 28,09% da receita resultante de impostos e transferências. 

 
 
Base de Cálculo:  
 

Impostos e Transferências: R$ 52.985.358,64 

Despesa Constitucional: R$ 13.246339,66 

Despesa Liquidada: R$ 14.881.762,62 

Coeficiente Mínimo: 25% 

Coeficiente Aplicado: 28,09 

 

O valor despendido na MDE pode ser assim identificado: 
 
Remuneração de pessoal  R$ 5.228.773,00 
Ampliação e qualificação de espaços físicos R$ 153.384,45 
Reestruturação e logística da educação do 
campo 

R$ 20.000,00 

Qualificação do transporte escolar R$ 149.919,64 
  
  
Total R$ 5.552.077,09 

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

A rede municipal atendeu 2.594 alunos no ano de 2.020, tendo como referência dados do INEP, 
em função da Pandemia Covid 19, 200 famílias foram contempladas com Kits pela merenda escolar. 
                   Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, principalmente para inauguração da Escola de 
Educação Infantil, Eloisa Tim, no bairro Carvalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

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

No exercício em análise, a execução orçamentária demonstrou a aplicação de R$ 7.281.733,32 
(sete milhões e duzentos e oitenta e um mil e setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) nas 
Ações e Serviços Públicos de Saúde, representando 13,74%, 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$ $ 52.985.358,64 

Despesa Constitucional: R$ 7.947.802,80 

Despesa Liquidada: R$ 7.281.733,32 

Coeficiente mínimo: 15% 

Coeficiente aplicado: 13,74% 

 
 

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

Regulação (marcação de consultas e exames):  
  

A regulação tem a função de solicitação e marcação de consultas e exames dentro e fora 
do município. Abaixo os dados do trabalho realizado no ano de 2020.  
   

                           Relatório Geral  

2020   Marcados 

Exames   2250 

Consultas   4188 

Total                  6438 

 
 

Relatório detalhado de consultas e exames 
 
 Consultas em Piratini   
 Especialidade Total de consultas 

  Cirurgia ginecológica  

 
 
 

Dermatologista 
Otorrinolaringologista 

Urologia 

234 

  

 
 



   

 
 
Consultas em Pelotas  
 

 Especialidade Total de consultas 

 Oncologia  

 Mastologia oncológica  

 
 
 
 

Pré-natal 
Neurologia 

Gastroenterologista 
Nefrologia 

145 

  
Consultas em Rio grande   
 
 Especialidade Total  de consultas  

 Cardiologia    

 Cirurgia de cabeça e pescoço    

  Cardiovascular    

  
  
  
  
  
  

Cirurgia geral 
Cirurgia vascular 

Cirurgia pediátrica 
Endocrinologista 

Hematologia 
Traumatologista 

 55  

  

Consultas em Jaguarão 
   

 Especialidade Total de consultas 

  Oftalmologista 
Cardiologista 

Endocrinologista 
Traumatologia 
Cirurgia geral 

737 
466 
198 
2088 
665 

 
Exames em Jaguarão   
 

 Exames marcados                    Total  

 Ultrassonografia 
Endoscopia 
Mamografia 
Tomografias 

Ecocardio 
Colonoscopia 

 1235 
40 
745 
111 
13 
48 

  

 

 



   

 
 

Exames em Pelotas  
 Exames marcados            Total  

 Endoscopia    

 Tomografia  
Densitometria  
Eletroneuromiografia  
Colonoscopia   

 58 

 

 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:  

  
Ecocardio 13 

Tomografia 111 

Ultrassonografia doppler 4 

Endocrinologista 198 

Colonoscopia 48 

Total 274 

  

Transporte:  
  
        O 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.   

  

         Durante o exercício do ano de 2020, trabalhamos com afinco e conseguimos desenvolver os 
seguintes resultados:  

  
Total de pacientes que utilizaram o serviço de 

transporte da secretaria municipal 
 

7271 

Total de viagens realizadas 1229 

 
Assistência Social: 

  
                 Assistência a população com vulnerabilidade social.   

Tipo de atendimento Número de 
atendimentos 

Agenda de Consultas e exames: particulares e auxilio EXTRA – SUS. 
Fisioterapia: orientações, cadastro e avaliação socioeconômica, etc.  
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Fraldas: orientações, fornecimento, etc.  

 

 

Vigilância em saúde  

  
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilância Ambiental e Vigilância Epidemiológica  

  

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.  

A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei n° 8.080/90 como “um conjunto de ações 
que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar 
e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”.  

Estabelecimentos fiscalizados ano de 2020  
(ambulantes, treilers, minimercado, açougue, 
supermercado, clinicas odontológicas e 
médicas, asilos, farmácias, salão de beleza, 
consultório veterinário, padarias dentre outras). 
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Unidades de 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:   

• Mais Médicos: Foi contratado um médico para a UBS Darcy Amaury Ribeiro, Dr.  

Richard Santiago Lludgar Gomez foi contratado dentro do programa “Mais Médicos” e é formado em clínico 
geral.  

• Pré-câncer: foram realizadas 1383 coletas de CP;  

• Diagnósticos tuberculose: número de pacientes diagnosticas 15, sendo 13 em tratamento e curado;  

 
 

Número de atendimentos realizados 
nas UBS’s 

69.830 

 

Psicóloga- Secretaria de saúde 

 
Atendimentos de crianças e adolescente na especialidade de psicologia, realizados na secretaria 

de saúde onde foram efetivadas 309 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.  

Quantidade de atendimentos 3.260 

 

SAMU  

 Foram realizados 544 atendimentos. 



   

 
 
Ações Secretaria de Saúde   

  
• 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, realizou atendimentos no presidio.  - 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;  

• Implantação de novas academias ao ar livre: no dia 3 de janeiro, foi inaugurada a nova academia 
instalada na unidade básica de Saúde Darci Amauri Ribeiro  

• Secretaria de saúde no apoio aos eventos motofest: secretaria municipal de saúde esteve 
presente na motofest 2020 em todas as noites com apoio da equipe de enfermagem   

• Programa farmácia mais perto de você: no dia 22 de janeiro foi apresentado ao prefeito municipal o 
projeto farmácia mais perto de você que tem o objetivo de garantir a população o acesso a 
informações no que diz respeito a medicamentos   

• Capacitação de novos servidores: no dia 03 de fevereiro os novos servidores que foram alocados 
para as unidades básicas de saúde receberam capacitação sobre o programa utilizado para o 
funcionamento de cada unidade  

• Entrega de Tablets para o CAPS: no dia 11 de fevereiro foi realizado a entrega de 20 tablets para 
equipe com objetivo de dar mais dinâmica, facilitando a produção, projetos e atividades 
desenvolvidas   

• Entrega da nova sede do SAMU: no dia 18 de fevereiro foi entregue a nova sede base do SAMU 
junto ao Hospital do município  

• Secretaria de saúde no apoio do carnaval 2020: para garantir a saúde dos foliões a secretaria 
esteve presente no evento com suas equipes de saúde equipadas com técnicos de enfermagem e 
enfermeiros treinados como socorristas junto aos veículos contendo todo material necessário para o 
primeiro atendimento, ale de distribuições de leques, camisinhas, adesivos e folders informativos.   

• Realização de consultas de média e alta complexidade no município: a secretaria de saúde junto 
com a Santa Casa realizou consultas de alta complexidade, deu-se início as contratações de consulta 
pela especialidade de endocrinologista que são realizadas na Santa Casa De Jaguarão. 

  
Como principal ação da secretaria destacamos o combate ao COVID19 onde foram 
realizadas as seguintes ações:   

• Capacitação das equipes de vigilância em saúde: no dia 13 de março a equipe da secretaria de 
saúde esteve na cidade de Pelotas para a capacitação e informações sobre os últimos 
acontecimentos do Coronavírus;  

• Fiscalização dos ônibus intermunicipais: a equipe da vigilância em saúde realizou o trabalho de 
orientações aos passageiros que chegaram na rodoviária. Com o objetivo de informar, orientar e a 
aferir a temperatura dos viajantes;  



   

 
• Fiscalização de trabalhadores que estavam trabalhando no Uruguai: a equipe da vigilância em 

saúde realizou o acompanhamento e fiscalização dos trabalhadores que retornaram ao país (Brasil) 
que estavam trabalhando na cidade de trinta y três, foi realizada a triagem dos brasileiros para 
garantir que todos estivessem em boas condições de saúde para seguirem viagem;   

• Criação do centro de triagem de síndromes gripais no combate ao COVID- 19: foi criado o centro 
de triagem para os atendimentos de pacientes com sintomas gripais, assim este centro ficou como 
referência para estes atendimentos visando desafogar e evitar o contato com demais pacientes com 
outros quadros clínicos;   

• Realização de testes nos setores públicos: foram realizados testes rápidos de covd-19 nos 
funcionários dos setores públicos como secretaria municipal de saúde, Santa Casa de caridade de 
Jaguarão prefeitura municipal dentre outros;  

• Instalação de um ponto efetivo nas dependências do porto seco: foi realizado a aferição de 
temperatura dos caminhoneiros e suas condições sanitárias e vacinação contra a gripe dos mesmos.  

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:  

- Rede de oxigênio: nova usina de oxigênio foi implantada na instituição, equipamento de alta 
eficiência energética que quadriplicou a capacidade de produção de oxigênio   

- Pintura da parte externa da Santa casa  

  

• Material entregue a Santa Casa:   

- Autoclave: no dia 07 de fevereiro foi entregue a Santa Casa, a aquisição do aparelho se deu 
através da consulta popular e recursos municipalista   

- 4 Ventiladores mecânicos, 2 bombas de infusão, 2 monitores multiparâmetros: adquirido através 
de doação da comunidade junto a recursos.  - Tomógrafo- adquirido por recurso tripartite. 

Atendimentos realizados pela Santa Casa no ano de 2020: 

  
Partos normais e cesarianos 381 

Cirurgia eletivas/ ambulatorial 162 

Cirurgia de urgência 116 

Atendimentos pronto socorro 42369 

Total 43.028 

   

•  Número de declarações de nascidos vivos em 2020: 445  



   

 
•  Número de declarações de nascidos vivos que residem no município: 276  

 

Ações da Santa casa em conjunto com a secretaria municipal de saúde 

• Encontro na SES para discussão do novo contrato com a santa Casa de Jaguarão: dia 7 de 
janeiro foi discutido o novo contrato da secretaria estadual de saúde (SES) com a Santa Casa de 
caridade de Jaguarão que visa a renovação de prestação de serviços para população Jaguarense e 
outros municípios;  
 

• Reunião com os obstetras e pediatras: no dia 08 de janeiro foi realizada uma reunião com os 
profissionais para definir as diretrizes dos serviços para o ano de 2020, onde a prefeitura municipal 
fara o incremento de recursos necessários para este ano; 

• Santa casa garante R$355 mil entre repasse e emenda parlamentar: no dia 04 de fevereiro o 
governo do Estado formalizou o repasse de recursos provenientes da portaria do ministério da saúde.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
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: 
 
 

 

Previsão Arrecadação 

Receitas Correntes R$ 98.217.448,94 R$ 94.058.432,52 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria R$ 21.501.294,55 R$ 15362750,06 

Contribuições R$ 1.947.935,00 R$ 2.156.108,47 

Receita Patrimonial R$ 10.271.336,79 R$ 4.692.535,09 

Receita Agropecuária R$ 0,00 R$ 0,00 

Receita Industrial R$ 0,00 R$ 0,00 

Receita de Serviços R$ 7.300,83 R$ 0,00 

Transferências Correntes R$ 64.320.611,96 R$ 71.417.771,31 

Outras Receitas Correntes R$ 168.969,81 R$ 429.267,59 

  

Receitas de Capital R$ 16.513.892,73 R$ 2.542.070,08 

Operações de Crédito R$ 8.881.932,69 R$ 648.256,77 

- Refinanciamento da Dívida Mobiliária R$ 0,00 R$ 0,00 

- Outras Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00 

Alienação de Bens R$ 100.000,00 R$ 126.365,52 

Amortização de Empréstimos R$ 0,00 R$ 0,00 

Transferências de Capital R$ 7.531.960,04 R$ 1.767.447,79 

Outras Receitas de Capital R$ 0,00 R$ 0,00 

  

Deduções da Receita (R$ 8.355.630,12) (R$ 11.435.989,72) 

   

SOMA R$ 106.375.711,55 R$ 85.164.512,88 

 
 
 
4.1 - Análise quanto ao Desempenho da Arrecadação 
 
4.1.1 - Quanto às Receitas Tributárias 
 
   Quanto a causa entre a diferença da previsão e execução das receitas tributárias, se dá 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 01/2020 

Recuperado 
Administrativamente 

durante o exercício 2020 

Pagamentos à vista 

Recuperado 
Administrativamente 

durante o exercício 2020 

Pagamentos parcelados 
Dívida ativa e ajuizada* 

IPTU R$ 7.027.711,99 R$ 208.820,38 
R$ 313.201,84 

ISSQN R$ 1.406.466,13 R$ 22.598,94 
R$ 59.031,39 

ITBI R$ 0,00 R$ 0,00 
R$ 0,00 

Taxas pelo poder de 
polícia 

R$ 592.067,66 R$ 34.375,73 
R$ 58.258,51 

Taxas pela prestação de 
serviços 

6.419.477,22 R$ 173.771,78 
R$ 438.709,76 

Total R$ 15.445.723,00 R$ 439.566,83 
R$ 869.201,50 

 
(*O Sistema GOVBR não diferencia a origem da situação da dívida, se ativa ou ajuizada, apenas a situação atual como 
parcelamento, relatório disponível apenas com o valor total arrecadado dos parcelamentos, chamado 443075). 

 

 
 
Destacamos que as ações implementadas pelo Município no sentido de fiscalização e 

recuperação de créditos tributários foram as seguintes: 
 
 

 Foram enviadas 176 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; 

 Mantém a Lei nº 5.922/2014, que autoriza o parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa; 
 Refis 2020 – Lei nº 6.885/2020 – Considerando a época de pandemia e baixa arrecadação por 

consequência, o município implementou o Refis para dar oportunidade aos contribuintes de regularizarem 
seus débitos com descontos, conforme a legislação; 

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

considerando que 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 

Recuperado judicialmente  
durante o exercício de 

2020 

Pagamento à vista 

IPTU R$ 246.973,95 R$ 74.986,46 

ISSQN R$ 152.239,98 R$ 7.158,37 

ITBI * * 

Taxas pelo poder de polícia R$ 204.116,11 R$ 13.714,72 

Taxas pela prestação de serviços R$ 2.551.654,57 R$ 96.788,11 

Total R$ 3.154.984,61 R$ 192.647,66 

 
 
   O município encaminhou durante o exercício de 2020, 216 petições para ações de Execuções Fiscais no 
valor de R$ 445.361,17 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta e um reais e dezessete 
centavos), 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, repercutindo 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; 

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

 Em relação ao ITBI Foi desenvolvida à ferramenta de ITBI-online para maior agilidade nas 
tramitações dos protocolos, o município conta 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 município 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 2020 foram realizadas diversas ações consideradas relevantes para a 
gestão, as quais passamos a elencar: 
 
Saúde 
 
- Criação do centro de triagem de síndromes gripais no combate ao COVID- 19; 
- Realização de testes em todos os setores do serviço público municipal; 
- Fiscalização com medição de temperatura nas pessoas que utilizam ônibus intermunicipais e também nas 
pessoas que ingressam no país através da Ponte Mauá; 
- Aquisição de quatro ventiladores mecânicos, duas bombas de infusão e dois multiparâmetros para a Santa 
Casa de Jaguarão; 
- Recebimento de diversos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para uso na prevenção à Covid-19, 
através de doações de entidades e empresas privadas; 
 
Obras 
 
- Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer – Etapas do Parque 
Linear ao lado do Rio Jaguarão (Orla 1, 2, 3 e 4) – Obras em Execução; 
- Pavimentação em Blocos de Concreto da Rua Nossa Senhora dos Navegantes entre 20 de setembro e 
Anselmo Amorim – Obra concluída. Prestação de Contas concluída;  
- Pavimentação da Rua Cristo Redentor (Cerro da Pólvora) – Obra em execução; 
- Área Esportiva de Lazer no Bairro Bela Vista – Obra concluída. Em Prestação de Contas; 
- Reforma da UBS Kennedy – Obra concluída, aguardando pagamento final ao fornecedor 
- Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária da Avenida 27 de Janeiro entre Br-116 e a Rua 
Joaquim Lino De Souza – Obra em execução; 
- Academia de Saúde no Bairro Indianópolis – Obra em execução; 
 
Tecnologia 
 
Realizadas as seguintes licitações: 
- Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Acesso à Internet via Fibra Ótica para 
as Secretarias Municipais. 
- Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Outsourcing de Impressão para a 
Prefeitura Municipal de Jaguarão. 
 
Cultura 
 
- Numa parceria das Secretaria de Cultura e Turismo e Fazenda ocorreu a Live Show de Natal, no Theatro 
Esperança com a realização do sorteio do programa IPTU Premiado; 
- Realização do Compartilha Cultura em formato virtual (gravação de vídeos com artistas locais); 
- Organização da Feira Binacional do Livro em plataforma virtual; 
- Realização do “Natal Iluminado na Praça” em parceria com o CDL Jaguarão; 
 
Educação 
 
- Durante o período de pandemia da Covid-19 as escolas da rede municipal continuaram desenvolvendo suas 
atividades de forma remota, com utilização das redes sociais e cartilhas distribuídas através das secretarias 
das referidas escolas; 
- Atendimento aos alunos da Educação Especial, com a entrega de cartilhas de atividades para serem 
desenvolvidas em casa; 



   

 
 
 
- Organização e entrega de Plano de Ação para ser desenvolvido na EJA durante o Período de Pandemia de 
Covid19; 
 
Ação Social 
 
- Recebimento de doações, coordenação e distribuição de materiais perecíveis para famílias carentes 
cadastradas através dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS); 
- Parcerias com entidades assistenciais para confecção de materiais utilizados no combate a pandemia ao 
Covid-19, como: máscaras faciais, álcool em gel e sabão líquido; 
- Manutenção do projeto Dança é Saúde através de atividades virtuais; 
 
Rural 
 
- Manutenção das estradas rurais para o escoamento da safra de diversos setores do agronegócio; 
- Incentivo ao programa troca-troca nas atividades dos pequenos produtores rurais do município. 
- Implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 
 
 
Jaguarão, 25 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
                                                                _____________________________________ 

                                                                Favio Marcel Telis Gonzalez 
                                                          Prefeito Municipal de Jaguarão 


