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Coordenadoria de
PROTEÇÃO E 
DEFESA CIVIL

Brusque passou por quatro eventos 
adversos relacionados a tempestades 
/chuvas intensas.

•21/01 à 26/01 - Atendidas 134 ocorrências
•23/02 - Atendidas 18 ocorrências

Precipitações pluviométricas/média histórica

Período
Janeiro
Fevereiro
Março
Total:

Chuva – 2021
442,00 mm
220,60 mm
288,00 mm
950, 60 mm

Média histórica
200,40 mm
193,00 mm
162,70 mm
556, 10 mm

•27/02 à 28/02 – Atendidas 34 ocorrências
•03/03 - Atendidas 10 ocorrências

-Além das ocorrências atendidas nos eventos, 
a Defesa Civil realizou outras 274 vistorias, 
totalizando 470 vistorias atendidas até o 
momento, como deslizamentos, quedas de 
árvores, alagamentos em residências, 
rompimento de tubulação, entre outras. 

-Das vistorias atendidas, 64 foram repassadas 
para a Secretaria de Obras, 18 para Fundema, 
15 para o setor de Trânsito e Mobilidade 
Urbana  e 14 para o Setor de Habitação.

*Entre janeiro, fevereiro e março, a cidade registrou um 
volume de chuva de 394,5 mm a mais do que nos três 
primeiros meses da média histórica, totalizando 950,6 
mm em apenas 3 meses. 
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- Lançamento da Série de Vídeos CapoeiraGens em 
revista (janeiro)

- Oferta de cursos presenciais de formação 
artística nas áreas de música, artes cênicas, artes 
visuais e artesanato da FCB ano 2021 (fevereiro). 
Nestes primeiros meses são atendidos 237 alunos 
gratuitamente. 

- Disponibilização da Sala de Ensaios para 
utilização aos sábados (fevereiro)

- Continuidade do Canal Arte e Apreciação - 
iniciado em novembro de 2020.                           
Canal dedicado à formação de plateia e apreciação 
artística. Conta com 81 vídeos produzidos pela equipe 
da Fundação Cultural, publicados semanalmente todas 
terças e quintas-feiras. De janeiro de 2021 a março de 
2021 foram produzidos 23 novos conteúdos que irão 

ao ar nos próximos meses.

- Realização do Bate papo com Artistas e a             
Direção da Fundação Cultural de Brusque (fevereiro)

- Realização do curso de Apreciação Artística (fevereiro)

- Criada vitrine temática relativa ao Dia Internacional da 
Mulher, na Biblioteca Pública Municipal Ary Cabral

- Lançado edital para eleição do novo mandato do 
Conselho Municipal de Cultura.

Apoio e divulgação dos projetos que foram 
executados em Janeiro, Fevereiro e Março de 2021.

Ao todo, mais de 60 projetos foram aprovados. 

Lei Aldir Blanc 

FUNDAÇÃO
CULTURAL
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- Movimentação de processos judiciais: 189 processos 
diversos e 2.447 processos do executivo fiscal 

- Criação Do REFIS 2021 (16/03)      
O Programa de Recuperação Fiscal (Refis) foi criado com o intuito de 
facilitar a regularização dos tributos que estejam em atraso, tanto 
por pessoas físicas quanto jurídicas, o qual é regulamentado por 
órgãos públicos.

- Recuperação de crédito tributário (de 04/01 à 25/03) 
Arrecadação de valores provenientes de dívida judicial   
R$ 113.546,03

- Auxílio Jurídico no enfrentamento da pandemia de Covid-19
Criação de Decretos de restrições e funcionamento do comércio e 
demais órgãos do Município, sempre pautados no Plano Nacional de 
Imunização e nas diretrizes do Governo do Estado de Santa Catarina. 

-Realizados mais de  
2 mil atendimentos

-Aproximadamente
900 reclamações 
registradas

-Mais de 200 
audiências realizadas

-Mais de 50 multas 
aplicadas

-Índice de resolução 
de mais de 90%

Procon

PROCURADORIA
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- Concessão de 18 benefícios
•Aposentados: 15
•Pensionistas: 03

- Alteração do regime de escala de trabalho para jornada diária de 
toda equipe proporcionando um melhor atendimento aos usuários

- Estudo para a elaboração do PPA

- Estudo das alterações da reforma da Previdência

- Estudo para desenvolvimento do novo site do IBPREV

- Reuniões com o Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica 
Federal com relação a consultoria de investimentos

IBPREV
Instituto Brusquense 
de Previdência
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Atendimentos diversos: 73

- Atualização e construção de novas bases 
cartográficas do município e levantamento de todas 
bases preexistentes para organização

- Acompanhamento dos processos de planejamento 
urbano territorial segundo a Legislação vigente 
(Plano Diretor);

- Criação da portaria 13865-2021 com o objetivo de 
contratar Empresa para revisão do Plano Diretor 
Municipal;

- Envio de 200 atualizações de ruas para a 
Procuradoria do Município.

IBPLAN
Instituto Brusquense 
de Planejamento

Protocolados no Setor de Controle Urbano:
694 (consultas prévias e alvarás de construção, 
alterações, 2ª via de documentos, entre outros)

Protocolados no Setor de Parcelamento do Solo:
156 (unificação e retificação de área, consultas prévias 
de loteamento e desmembramento, renovação e 
certidões de desmembramento, entre outros) 

Protocolados no Setor de Fiscalização:
519 (habite-se, autorização de demolição, certidão de 
demolição, pedidos de numeração de imóveis, entre 
outros) 
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Protocolos gerais: 320
Ofícios: 32

FUNDEMA
Fundação do 
Meio Ambiente

Fiscalizações: 24
Relatórios de vistoria: 32

Auto de infração: 06

Licenças emitidas: 191 (terraplanagem, 
diagnóstico sócio-ambiental, AuCs, declaração 
de desmembramento, entre outras) 

Licenciamentos ambientais: 201 (licença 
ambiental prévia e de operação, dispensas 
ambientais, autorização de emissão sonora, 
declaração de domicílio fiscal, entre outras) 

- Realização de reuniões do Plano Municipal de 
Mata Atlântica - documento que reúne e 
normatiza os elementos necessários à proteção, 
conservação, recuperação e uso sustentável do 

bioma do município. Após elaborado ele deve ser 
aprovado pelo Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, com a participação do cidadão.

- Reuniões com a CONGEMAS (Comissão Gestora 
de Meio Ambiente do SAMAE de Brusque) para 
formalizar parceria de cooperação com SAMAE e 
IFC - Brusque (Instituto Federal) para projetos de 
educação ambiental.

- Participação nas reuniões do grupo GTEA RH07 – 
Grupo de Trabalho do Meio Ambiente da Região 
da Bacia de Itajaí e Bacia do Camboriú. 



- Ampliação do Programa Brusque sem Papel 
Ampliação do uso intensivo de tecnologia para diminuir o papel e a burocracia no âmbito da 
administração direta e indireta. Em 100 dias alcançamos a marca de 10.115 documentos gerados 
pela plataforma 1Doc (documentos + despachos/atualizações) uma média de 76 emissões por dia 
útil e 1.686 por mês.

- Estruturação e planejamento do piloto do Projeto Brusque 2030
Iniciada a estruturação e planejamento do documento que reúne as principais entregas 
estratégicas dispostas nos planos municipais e estratégicos e demais documentos que orientam a 
Brusque do futuro. A proposta é que este documento seja entregue à sociedade ainda em 2021.

- Planejamento do Plano Plurianual (PPA) 2022/2025
O PPA define as prioridades por meio de programas, metas e indicadores para a execução do 
planejamento governamental. Será entregue no primeiro semestre de 2021.
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Secretaria de
FAZENDA E GESTÃO
ESTRATÉGICA
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- Seminários de Governo 
Foram realizadas duas, que contaram com a participação de 
todo o colegiado de Secretários Municipais e Diretores Gerais. 

- Monitoramento e continuidade da política de frota 
Gerência Técnica Administrativa do contrato; Apoio e 
elaboração dos respectivos Termos de Referência e respostas 
formais a respeito de esclarecimentos ou impugnações contra 
os processos licitatórios que envolvem a Política de Frota; 
Implantação de mecanismo de controle veicular por meio do 
monitoramento online da frota; e Implantação e 
acompanhamento contínuo dos contratos.

- Controle de prazo de todos os contratos da 
administração pública direta e indireta do município 

- Execução do Programa 
de Acompanhamento da 
eficiência do Serviço Público 

Em 2021, o Paesp passou a ser 
uma política permanente em 
função do Decreto Municipal 
8830 de 21 de janeiro de 2021 
que estabeleceu o mesmo como 
programa.

Secretaria de
FAZENDA E GESTÃO
ESTRATÉGICA



Aqui se constrói
o amanhã!

Secretaria de
FAZENDA E GESTÃO
ESTRATÉGICA

-Arrecadação (3 meses)

-ISS: R$ 9.129.607,05
-ITBI: R$ 3.493.878,20
-IPTU: R$ 27.564.190,32
Total (com outros repasses): 
R$ 127.655.874,98

-REFIS (início em 5 de abril)
Total: 100 mil reais

-Projeto Fibra Óptica

-Cabeamento territorial concluído
-145 pontos a serem contemplados.
-14 pontos finalizados

Valor do investimento: R$ 3 Milhões
Previsão: Agosto de 2021
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- Complexo de eventos Chico Wehmuth 
(Edital nº 001/2019) 
Acompanhamento da tramitação da 
Instauração de Procedimento de 
Manifestação de Interesse Social – PMIS.

- Área industrial 
Recepcionamento e acompanhamento da 
tramitação dos requerimentos de empresas.

- Incentivos fiscais/econômico
1 encaminhamento à Comissão de Incentivos 
Econômicos.
4 empresas já foram contempladas neste 
início de ano com os benefícios legais.

Secretaria de
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, TRABALHO
E TURISMO

- Geração de empregos 

Cadastro Geral de Empregos e 
Desempregados, CAGED - Ministério 
do Trabalho

Janeiro: Saldo positivo 665 empregos
Fevereiro: Saldo positivo 835 empregos
Março: Divulgação após 20 de abril

Acumulado 2021: 
1.500 empregos gerados
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Sala do Empreendedor- MEI
Realizados mais de 1,2 mil procedimentos (Abertura de CNPJ, Alteração, 
Alvarás, Baixa de CNPJ e Alvará, impressão de taxas, entre outros)

Turismo
Projeto ecoturismo e cicloturismo (criação de rotas) - parceria com cidades vizinhas

Capacitação / explanação sobre o Plano Municipal de Turismo 

Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhoff - reforma dos banheiros dos 
camarotes, escadas externas e de emergência 

Parque das Esculturas: Instalação de bebedouro, substituição de tábuas da ponte 
pênsil, planejamento de espaço recreativo, que será executado pela Secretaria de 
Obras. Criação de vídeo institucional para divulgação nas redes sociais.

Secretaria de
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, TRABALHO
E TURISMO
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Zoobotânico 
Manutenção, roçada, limpeza dos 
petit pavé, conserto da tubulação 
central, conservação dos recintos.

Revitalização da lagoa central do 
parque 

Elaboração de projetos para novas 
atrações, como pista de recreação 
para crianças, novas trilhas 
ecológicas, sala de educação 
ambiental (implementação dos 
projetos somente com fim das 
restrições impostas pela pandemia).

Sistema Nacional de Emprego - Sine
Brusque é o 4° município no estado com o maior 
número de vagas

Total de atendimentos: 5.822

Encaminhamentos para emprego: 1.203

Secretaria de
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, TRABALHO
E TURISMO

Horto Florestal

Realização de pintura, roçada, desenho artístico 
na fachada, reforma das estufas e plantio da 
Crotalária (para diminuir a proliferação do 
mosquito da dengue no município).
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Campanhas 
- Vacinação contra a COVID-19 #vacinaréproteger
- IPTU

Evento / cerimonial 
- Transmissão de cargo do prefeito do município (01/01)
- Posse do primeiro escalão (04/01)
- Início da campanha de vacinação (19/01)
- Início do ano letivo da rede municipal de ensino (08/02)

Produção audiovisual
Criação e divulgação do informativo semanal TV Prefeitura de Brusque 60s - 9 episódios 
Audiovisual para divulgação do fluxo de atendimento da Saúde pública no município

Secretaria de
COMUNICAÇÃO
SOCIAL
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Facebook

Desde o início do ano o número de curtidas 
subiu em 1344

Em janeiro a página contava com 34.889 curtidas

Já em abril a página soma 36.233 curtidas

Realizadas diariamente 4 a 5 postagens dando 
um total de: 529 postagens de 342% de alcance, 
no total são 118.604 alcançadas

Secretaria de
COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Site e 
Redes 
Sociais

Portal Brusque: Site oficial da prefeitura
Janeiro: 126 releases publicados
Fevereiro: 175 releases publicados

Março: 196 releases publicados 
Abril: 59 releases publicados 
Total: 556 publicações 

Instagram

Desde o início do ano o número de seguidores 
subiu em 1869

Em janeiro o perfil contava com 23.200 seguidores

Já em abril o perfil soma 25.069 seguidores

São realizadas diariamente 4 a 5 postagens dando 
um total de: 511 postagens de 99.2% de alcance, 
no total são 41.374 alcançadas.
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FME
Fundação Municipal 
de Esportes

- Lançamento do Edital do Bolsa Técnico com 67 inscritos. 
A contratação segue o cronograma do anexo V do Edital 
do Bolsa Técnico;

- Confecção de uniforme para padronizar a equipe da FME, 
tendo identificação nos  eventos esportivos locais, assim 
como nos estaduais;

-  Sinalização com placas educativas de trânsito no bairro 
Cedro Grande (Taquaruçu) e no bairro Cedro Alto (Ribeirão 
do Mafra) para orientar e proporcionar segurança aos 
ciclistas e trilheiros. Parceria com a Diretoria de Trânsito.

Obs. Todas as ações sujeitas à observância do decreto 
vigente da época.
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Secretaria de
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

• Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 
(Limeira) - 1550 usuários atendidos e 46 famílias em 
acompanhamento pelo Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família – PAIF.

• Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 
(Azambuja) - 997 usuários atendidos e 36 famílias 
em acompanhamento pelo Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família – PAIF.

• Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS (Centro) - 1027 usuários atendidos 
no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 
a Famílias e Indivíduos e 97 famílias em 
acompanhamento.

• Centro de Referência Especializado para 
População em Situação de Rua - Centro POP 
(Centro) - 677 usuários atendidos.

- Serviço de Acompanhamento às Entidades de 
Acolhimento Institucional - 197 atendimentos. 

- Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora - 
44 atendimentos. 

- Serviço de Acolhimento em República, o Albergue 
para Pessoas em Situação de Rua - 564 
atendimentos. 

Serviços de Cadastro Único e Programa Bolsa 
Família - 734 usuários atendidos.
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Secretaria de
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Benefícios concedidos:
a) Auxílio Funeral: 17 
b) Auxílio Aluguel Mulheres Vítimas de Violência: 01 
c) Auxílio Natalidade: 10
d) Auxílio Passagem: 46 
e) Auxílio Transporte – APAE: 139 
f) Cesta Básica Periódica: 1328 
g) Cesta Básica Emergencial: 2798 
h) Renda Cidadã: 20 

Benefícios concedidos: 
a) Auxílio Moradia – Habitação: 34
b) Remissão de Taxas Municipais – IPTU: 17

Gestão de Benefícios Eventuais - 1553 usuários atendidos. 



- 300 novas ligações de água realizadas 
(média de atendimento em 18 dias - prazo legal é de 60 dias)

- Mais de 3,3 quilômetros de redes implementadas ou substituídas por tubulações 
de maior calibre, beneficiando cerca de 18 mil habitantes de diversos bairros 
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Investimentos

- Total liquidado em 2021 em obras 
e investimentos: R$ 583.822,53

Principais ações

- Conclusão do projeto de engenharia da ETA Cristalina 
e retomada do serviço de terraplenagem do terreno



- Implementação do Samae 24 Horas, que consiste 
na elaboração de plantões em todos os turnos

- Desassoreamento de todas as represas que 
alimentam os microssistemas para maior 
capacidade de reservação de água bruta e, 
consequentemente, maior vazão por segundo de 
água tratada saindo das estações de tratamento

- Criação do setor de Pesquisa de Vazamentos de 
Água (geofonamento) e a implementação de um 
turno noturno para a realização destes serviços

- Melhorias na Estação Elevatória de Água Tratada 
(EAT) do bairro Maluche, praticamente dobrando a 
capacidade da estrutura;

- Execução de projeto de engenharia e 
compra de insumos para a maior obra do 
Samae em 2021, que é a expansão de 
aproximadamente 9,5 quilômetros de rede 
no município; a obra deve ter início no 
segundo semestre de 2021;

- Abertura de três processos seletivos para a 
contratação de engenheiros, agentes de 
obras, agentes de ETA, agentes hidráulicos, 
agentes de cadastro técnico e agentes 
administrativos;
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Secretaria de
INFRAESTRUTURA
ESTRATÉGICA 

Beira Rio

Continuação da obra da Beira Rio Margem Esquerda (Iniciada em 
abril/2019 - previsão de conclusão agosto/2021). 82% da obra conclúida

Iluminação Pública Beira Rio Margem Esquerda
(Iniciada em fevereiro/2021 - previsão de conclusão em junho//2021).
Valor do Investimento: R$ 214.232,00

Iniciado projeto de prolongamento da Beira Rio Sentido Dom Joaquim
Data de início: Janeiro de 2021
Data prevista para conclusão: Dezembro de 2021

- Estudos Iniciais, elaboração de Termo de Referência para contratação de 
levantamento topográfico e projeto de pontes.
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Secretaria de
INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA 

Infraestrutura Urbana

Concluída a obra da rua José Dubiela
(Iniciada em Junho/2020 -conclusão em janeiro/2021)
Valor do Investimento: R$ 22.824,81

Iniciada obra de Macrodrenagem e asfalto na rua Poço Fundo
(Iniciada em Janeiro/2021 - previsão de conclusão em dezembro/2021). 
Valor do Investimento: Obra sem desembolso até o momento

Continuação da Obra de Macrodrenagem na 
rua Joaquim Zucco (Iniciada em  outubro/2020 - previsão de conclusão em dezembro/2021) 
Valor do Investimento: R$ 199.104,51

Continuação da obra de drenagem na rua Alberto Preti
(Iniciada em  dezembro/2020 - previsão de conclusão em dezembro/2021) 
Valor do Investimento: R$ 286.879,97



Secretaria de
INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA 
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Obras de drenagem realizadas de 2017 a 2020

•Nova Brasília
- Osvaldo Niebuhr

•Azambuja
- Padre Antônio Eising 

•Santa Terizinha
- Rua Osvaldo Heil
- Rua João Heil 

•Águas Claras
- Augusto Klapoth

Obras de drenagem realizadas de 2020 a 2021

•Emma II/Limoeiro
- Rua Itajaí

•Cedro Alto
- Valentin Veneri
- Vicente Kohler

•Steffen
- Rua Guilherme Steffen
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Secretaria de
INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA 

Finalizado o projeto e encaminhado para licitação a obra de 
Macrodrenagem na bacia das ruas João Bauer / Felipe Schmidt

- Execução de obra de Macrodrenagem com o assentamento de galerias pré-moldadas 
de concreto armado na Rua João Bauer. Valor do investimento: R$ 3,2 milhões 

João BauerJoão Bauer



Secretaria de
INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA 
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Secretaria de
INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA 

Infraestrutura Urbana

Iniciado projeto para obra de macrodrenagem na 
avenida Primeiro de Maio (Iniciado em  março/2021 
e previsão de conclusão em setembro/2021)

-Após finalizado, o projeto terá que ser submetido à 
aprovação da Caixa Econômica Federal, para então 
seguir para execução da obra.

Iniciado projeto para obra de macrodrenagem na 
bacia da rua José Winter (Iniciado em  janeiro/2021 
e previsão de conclusão em junho/2021)

Conclusão do projeto para obra na rua Abraão 
Souza e Silva - 2º trecho (Iniciado em julho/2020 e 
concluído em março/2021)

- Elaboração de projeto executivo de engenharia de 
infraestrutura de 320 metros de extensão. 

Captação de recursos para obra na rua 
Abraão Souza e Silva - trecho final (Iniciado 
em janeiro/2021 sem previsão de conclusão)

- Captação de recursos junto ao Governo Estadual e 
Federal para conclusão da obra de infraestrutura da 
via até a divisa com Itajaí.

Iniciado projeto para obra na rua José Dada
(Iniciado em dezembro/2020 e conclusão prevista 
para julho/2021)

- Elaboração de projeto executivo de engenharia de 
infraestrutura para execução de obra de drenagem, 
pavimentação e sinalização
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Secretaria de
INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA 

Elaboração de projeto executivo que contempla uma nova via entre a 
Rod. Antônio Heil e Beira Rio margem diretia. (proximidade da Auto Eletro Baterias) 

-Elaboração de estudos prévio de uma ponte no mesmo local

Nova via

ponte
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Serviço de patrolamento: 50
Tubulação: 4 
Conserto de Tubulação: 60

Utilizados cerca de 17 mil itens de material
(tubos, sacos de cimento, lona, grelha de 
ferro, cano, luva, banco de concreto, entre 
outros). Investimento: 110.155,65

Ligação de esgoto: 13
Investimento: 7.501,13

Limpeza de vala, enrocamento e retirada de 
barreiras: 26

Conserto de Calçamento, calçada e meio 
fio:74 - Investimento: 10.417,50

Secretaria de
OBRAS

Concreto: 9
(Meio fio, calçada e conserto de ruas)

Limpeza e manutenção de boca de lobo: 73  
Investimento: R$ 21.324,10  

Manutenção em postes de madeira: 10

Limpeza de rua: 14 

Retirada de barreira: 10

Roçação: 5

Limpeza de lixeira pública e pontos de ônibus: 8

Pavimentação em lajota: 1



Iluminação Pública 
- Consertos:
16 bairros
28 ruas
57 lâmpadas 
48 reatores 
38 relés
9 bases

- Instalações:
Portal Horto Florestal
Poste auxiliar novo acesso CMEI Clara Maria Furtado
Rua Felipe Schmidt - 42 Leds- totalizando 518 em toda 
a cidade 
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Asfalto: 8
- Pavimentação do acesso ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Clara Maria Furtado (7m x 200m)
- Pavimentação da rua Marcos Fischer - São Pedro (7 m por 300 m)
- Pavimentação do trecho que passou tubulação na rua Itajaí
- Pavimentação da rua Atílio Battistoti - Centro 2
- Recapeamento asfáltico da rua Libério Benvenutti - Santa Terezinha.
- Recapeamento asfáltico da rua São Pedro
- Preparação e colocação de base para pavimentação asfáltica da rua DJ 24 –Dom Joaquim
- (Parceria comunitária ) Rua com 7 metros por 320 m.
- Preparação e colocação de base para pavimentação asfáltica da rua Arlindo Brogni - Cedro Alto. Rua com 6m x 
490 metros.

Operação Tapa Buraco:
350 ruas (utilizados mais de 1,4 tonelada de asfalto)

Jardinagem
Limpeza, manutenção, roçada e plantio de flores em todos os bairros da cidade 

Secretaria de
OBRAS

- Manutenções:
Terminal rodoviário 
Terminal Urbano
Cemitério Municipal 
Bomba captação de água próxima 
ao parque das escultura
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- Abertura de novas vagas em creches para 2021:
-C.E.I. Hylário Zen (Rio Branco): 200 vagas
-C.E.I. Nova Brasília: 200 vagas

- Uniformes para atender a todos os alunos da Rede 
Pública Municipal da Educação Infantil ao Ensino 
Fundamental. Investimento: R$ 1.621.258,20

- Material didático, dividido em Kit escolar para os alunos 
de 1º ao 9º ano, agenda escolar para os alunos do berçário 
ao pré, material didático de uso comum para os alunos do 
berçário ao pré, como lápis de cor, giz de cera, tesoura, 
cola, entre outros, e material remanescente para uso nas 
secretarias escolares. Investimento: R$ 508.808,00

- Material de limpeza e material EPI para todas as 
unidades escolare. Investimento: R$ 304.100,00

Secretaria de
EDUCAÇÃO

- Merenda escolar para os alunos que 
estão frequentando as aulas de forma 
presencial. Investimento: R$ 652.601,43

- Kit alimentação que estão sendo oferecidos 
aos alunos que optaram pelo ensino remoto.
Investimento: R$ 178.750,00

- Eletrônicos e eletrodomésticos distribuídos em: 
computadores, ar-condicionado, fogão, geladeira, 
máquina de lavar, freezer, forno elétrico entre outros.
Investimento: R$ 175.145,00

- Para a Educação Infantil: colchão, bebe conforto, 
carrinho de bebe, mantas e edredons. 
Investimento: R$ 63.030,00
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- 02 parques infantis para atender 2 Centros de 
Educação Infantil
Materiais esportivos para o Ensino Fundamental
Investimento: R$ 36.600,00

- Materiais esportivos para o Ensino Fundamental
Investimento: R$ 231.629,00

- Salas itinerantes EEF Alberto Pretti (Iniciado em 
maio/2020 e conclusão em março/2021). Valor do 
Investimento: R$ 42.457,46 

- Cobertura Metálica na EEF Alberto Pretti (previãos 
para conclusão: Julho de 2021), Cobertura Metálica 
EEF Alexandre Merico, Cobertura Metálica EEF Cedro 
Alto, Cobertura Metálica EEF Rio Branco, Cobertura 
Metálica quadra e pátio EEF Angelo Dognini

Secretaria de EDUCAÇÃO

Reforma da cobertura do Centro Educação 
Infantil Elsa Bodenmuller de Marchi II - se faz 
necessário uma vez que a edificação já possui um ciclo
 de vida elevado, fazendo com que as atuais instalações
 da cobertura sejam constantemente alvos de reformas 
paliativas. O valor total da obra ficou estimado em R$ 
147.698,95

Construção do muro de contenção na Escola de Ensino 
Fundamental Ponta Russa - esta ação é necessária para 
implantar um muro de contenção de encosta, a fim de 
preservar a edificação existente, que está implantada nas 
proximidades de área vulnerável a deslizamentos. 
Investimento estimado em R$ 206.258,04.

Obras – Em Processo Licitatório



Aqui se constrói
o amanhã!

Reforma da cobertura do Centro de Educação Infantil Raio de Sol I - por se tratar de uma 
cobertura de telhas cerâmicas tipo francesa, com ciclo de vida já comprometidos que afetam também o 
madeiramento existente para sustentação, como causam processos de infiltração na laje das salas de aulas e 
dessa forma colocando em risco as instalações elétricas da unidade. O valor total da obra ficou estimado em 
R$ 103.242,82.

Abertura de processo licitatório para cobertura das Unidades Escolares atingidas pelo Ciclone 
ocorrido em junho de /2020 - várias escolas do município tiveram suas estruturas de coberturas afetadas, 
sendo necessária a intervenção de material e mão de obra. Para tanto o município firmou convênio com a 
Defesa Civil para restabelecimento de Edifícios Públicos e essas obras possuem custo de:

Centro de Educação Infantil Raio de Sol II – R$ 39.416,14
Escola de Ensino Fundamental Edith Gama Ramos – R$ 9.885,37
Escola de Ensino Fundamental Rio Branco – R$ 12.585,87
Escola de Ensino Fundamental Cedro Alto – R$ 17.544,76
Centro de Educação Infantil Hilda Anna Eccel II – R$ 19.095,62

Secretaria de EDUCAÇÃO

Obras – Em Processo Licitatório
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Reforma da cobertura do Centro de Educação Infantil Círculo Bom Samaritano Norma Boggio - 
necessário uma vez que a edificação já possui um ciclo de vida elevado, causando diversos problemas com 
certa frequência. O valor total da obra ficou estimado em R$ 106.281,80.

Construção da rampa de acessibilidade e execução de adequações no Centro de Educação Infantil 
Nova Brasília - indispensável devido às necessidades de acessibilidade universal a estabelecimentos dessa 
natureza, como preconizado pela NBR 9050. O valor total da obra ficou estimado em R$ 587.00,00.

Secretaria de EDUCAÇÃO

Obras – Em Processo Licitatório

Obras - Iniciadas em Março
Construção dos sanitários da Escola de Ensino Fundamental Pe. 
Theodoro Becker, com valor estimado de R$278.791,33.

Obras – Iniciadas em Abril
Rampa de acessibilidade e execução do PCE da Escola de Ensino 
Fundamental Paquetá, com valor estimado de R$503.587,43.

Contratações

A Secretaria de Educação realizou 
neste ano 258 contratações.
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Consultas Médicas Atenção Básica: 27118 

Medicamentos Dispensados: 5.933.404

Atendimentos SAMU: 625
Investimentos na Saúde Hospitalar: R$ 8.598.276,82

Início de planejamento de mutirões 
Cirurgias para início em maio – 250 cirurgias mês, multi-especialidades
Consultas das especialidades – Cardiologia/Ortopedia/Urologia.

Readequação da UPA para pronto atendimento / clínica da Mulher e SAVS
Data de início: janeiro de 2021 
Data prevista para conclusão: agosto de 2021 

- Elaboração de projetos de engenharia para readequação da UPA aos novos 
usos estipulados e aprovados pelo Ministério da Saúde;

Secretaria de

SAÚDE



Gestão da pandemia
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o amanhã!

Centro de triagem
Consultas realizadas: 23.859
Testes realizados: 11.671
Medicamentos entregues: 760.826

Ampliação de equipe de atendimento: 16 médicos

Centro de Testagem e prevenção 
Testes realizados: 3.450
Pacientes atendidos: 6.076
Medicamentos entregues: Vitamina D e Zn 182.220/ Ivermectina 46.070

*ônibus nos bairros   
 duas vezes por semana

Abertura de pronto-atendimento das 8h às 20h: 
para desafogar o Hospital de Azambuja

Pronto Atendimento UBS Maluche:  1012 atendimentos
Pronto Atendimento UBS Limeira: 244 atendimentos

- Campanha de vacinação contra Covid-19, desde 19/01

Organização diferenciada sendo realizado agendamentos 
de todos os grupos

Secretaria de SAÚDE

Criação Centro vacinação I - UNIFEBE
Criação centro vacinação II - UNIASSELVI

Pioneirismo na realização de drive-thru noturno - 
possibilitando familiares de levar seus idosos pós 
horário de trabalho para vacinação. Totalizando 
4.724 idosos beneficiados.
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Vigilância Sanitária
Aqui se constrói

o amanhã!

- Iniciado projeto de desburocratização 

- Renovação de 900 alvarás sanitários para empresas

- Primeiro Alvará sanitário para  empresas de baixo risco liberando mediante autodeclaração 
de estar ciente da legislação vigente.

- Empresas dispensadas de Alvará Sanitário (lei complementar 299/19) – agora estão sendo 
dispensadas automaticamente.

- Habite-se sanitário para empresas que não conseguiram se regularizar, devido a pandemia, 
é solicitada declaração do proprietário do imóvel se comprometendo em instalar o sistema 
de fossa séptica e filtro no período de 12 meses.

- Análise de Projeto hidrossanitário com 45 dias para análise (antes eram 60)

Secretaria de SAÚDE
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DIAS DE
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Gilmar Doerner


