
Fundação Cultural de Brusque

O processo de seleção iniciou no final de 2020 e 
durante o primeiro semestre de 2021 o projetos 
foram executados e finalizados.

Projetos aprovados: 62 projetos 
Contratações indiretas: 426
Público atingido: +200 mil
Valor Investido na economia local: R$ 899.457,92

www.brusque.sc.gov.br

•Aldir Blanc em Brusque
•Informações institucionais da FCB e da 
Prefeitura de Brusque;

•Música com estilos diversos, com foco na 
música autoral catarinense e brusquense;

•Divulgação de eventos culturais;
•Programas exclusivos produzidos pela FCB;
•O aplicativo disponível na Play Store. 

Valor investido: 
Plataforma e equipamentos: R$3.900,00
ECAD mensal: R$ 566,00

•Webrádio FCBq

Projetos aprovados: 11 
Investidos na cadeia produtiva da cultura 
em nosso município R$ 155.000,00

•Prêmio Wilson  Santos
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Casa de Brusque
Museu de Azambuja
Instituto Aldo Krieger
Valor: R$135.000,00
*Os termos aditivos foram assinados em novembro de 2021

•Convênio com Museus 
•Biblioteca Pública Ary Cabral:
Película biblioteca: R$ 2.837,00
Reparo dos vidros: R$ 3.000,00

*Cortinas: R$ 5.000,00
Bebedouro: R$ 2.652,00

*Poltronas: R$ 5.800,00
Livros: R$ 2100,00

•Investimentos

•Fundação Cultural:
Máquina de lavar R$ 1.182,00
Ar condicionados R$ 6.080,00
Informática R$ 24.000,00
Armários R$ 1.100,00
Iluminação R$ 6.000,00
Reforma pintura R$ 2.500,00
Reforma telhado R$ 80.000,00
Instalação para serviços gerais R$ 400,00

Assessoria para inscrição de projeto para 
Plano Museológico do Museu de Azambuja.
Edital Elisabete Anderle
Valor: R$30.000,00

Fenarreco 2022 - Lei Rouanet
Aprovada a captação total 

•Projetos Inscritos e 
  aprovados em editais

*Biblioteca e 
Fundação Cultural
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A sala de teatro da Fundação Cultural de Brusque está sendo 
estruturada para se tornar um espaço de apresentações para 
pequeno público que ficará a  disposição dos artistas locais, 
além de ser utilizado em apresentações da Fundação Cultural.

Investimentos:

Valor investido:
R$28.000,00

•Reforma da Sala de Teatro

•Ensaio Livre na 
Av. Governador 
Luiz Henrique 
da Silveira

•Película: R$2.400,00
•Equipamentos: R$12.000,00 

•Rock na Praça
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Foram contratadas 23 apresentações 
musicais e teatrais para compor a 
programação cultural de natal do 
Município. Investimentos: R$25.000,00

•Edital de credenciamento 
  de apresentações artísticas Apresentação no teatro do CESCB.

Apresentação na Praça Barão de Schneeburg.
Investimentos: R$18.000,00

•Temporada Big Band Brusque



www.brusque.sc.gov.br

•Alto Rendimento:
•Voleibol Feminino - Campeão Jasc, Campeão 
Estadual, Campeão da Superliga C

•Ciclismo - Campeão Geral Jasc
•Basquetebol Masculino – 3º lugar Jasc, 
Vice-Campeão da Copa Santa Catarina

•Futsal Feminino – 3º lugar Jasc, 3º lugar Liga 
Nacional, Campeão Taça Brasil Sub-20

•Ginástica Rítmica - 3º lugar geral Jasc
•Beach Tennis - Campeão Jasc (Exibição)

Desempenho na 60ª edição dos Jogos Abertos 
de Santa Catarina: 13ª posição, com 45 pontos e 
17 medalhas. 

Fundação Municipal de Esportes

A cidade subiu duas posições na 
classificação final em relação a 2019 (não 
houve disputa em 2020), e quase dobrou 
a quantidade de medalhas, sendo três de 
ouro, três de prata e 11 de bronze.
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•Esporte Comunitário:
•Projeto na Beira Rio com tenda e dois professores à disposição da comunidade para 
orientar, instruir, auxiliar nas atividades físicas e explicar a relação Covid x Atividade Física;
•Apoio no programa Desenvolvimento Social em Movimento;
•Participação na abertura da Av. Gov. Luiz Henrique da Silveira;
•Participação no evento “Samae no Parque”.

•Eventos na Arena:
•Supercopa Brasileira de Vôlei Feminino, 
primeiro evento com o retorno do público;
•Taça Brasil Sub – 20 Futsal Feminino;
•Campeonato Catarinense de Voleibol Feminino;
•Copa SC de Basquetebol Masculino;
•Catarinense de Basquetebol Masculino;
•Catarinense de Handebol Junior;
•1ª Copa Santa Catarina SC SUB-15 Masculino 
de Basquetebol;

•Brusque Championship MMA;
•Etapa do Catarinense de Ciclismo de 
Estrada (na Av. Gov. Luiz Henrique da 
Silveira).



SAMAE

www.brusque.sc.gov.br

•Expansão de rede
A maior obra de saneamento realizada na cidade de Brusque nos últimos anos. Ao 
todo, são mais de 9,3 quilômetros de uma adutora de água tratada, que sai da Estação 
de Tratamento de Água (ETA) Central e vai em direção aos bairros Dom Joaquim, 
Tomás Coelho e São João (Ribeirão do Mafra). O grande objetivo da obra é transformar 
a realidade do abastecimento de água tratada nas regiões informadas, que há anos 
sofrem com problemas de vazão e pressão. A ETA Dom Joaquim, que há muito tempo 
está subdimensionada, agora serve apenas de backup, já que mais de 70% do bairro 
agora é abastecido com água da ETA Central, que por sua vez capta água do rio Itajaí 
Mirim, fonte quase inesgotável de água, mesmo em tempos de estiagem.

Duração: Início, 29/04/2021, término, 12/12/2021.
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Resolução de problemas 
históricos em várias localidades
Dentre estas obras, destaca-se as 
seguintes ruas e regiões que agora 
dispõe de abastecimento adequado:

Loteamento Cyro Gevaerd
Rua Li 45
Rua Nossa Senhora de Lourdes
Rua Ac 020
Rua Maximiliano Barowsky
Rua Guilherme Ristow
Rua Gabriel Siegel
Rua João Siegel
Bairro Santa Luzia
Dentre Outras.

Resolução de problema 
histórico no bairro Ste�en
Nova rede de água tratada, com um 
dimensionamento adequado à realidade local 
atual do bairro Ste�en. 

Após a obra, foi possível monitorar os 
resultados, atestando uma melhora de 12,5% 
no bombeamento de água para ruas como:

Carlos Todt
Pedro Ste�en
Domingos Frederico Orlandi
João Frederico Ste�en
Augusto Ste�en
Ademar Vicente Knihs.
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•R$ 1 milhão investidos em um novo sistema de bombas
Instalação de um novo sistema de recalque na Estação de Tratamento de Água (ETA) Central. 
O equipamento de última geração havia sido instalado ainda no mês de agosto, e é fruto de 
um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão. O objetivo é propiciar um ganho de mais 
de 30% na capacidade de bombeamento de água tratada para os reservatórios existentes na 
ETA, fazendo com que todo o sistema de tratamento trabalhe de maneira mais produtiva.

•Expansão de rede no Limeira
Em julho de 2021, finalizada a expansão de rede no bairro Limeira. Foram instalados mais de 
1500 metros de tubulação de 250 milímetros na rua Alberto Muller, o que já vem propiciando 
um aumento de pressão e vazão de água tratada para diversas regiões da localidade.

•Limpeza de Reservatórios
Em novembro, o Samae finalizou a limpeza e sanitização de todos os seus 
reservatórios. A autarquia foi a segunda companhia de água na história de SC 
a realizar o procedimento. Ao todo são, 65 reservatórios e cisternas na cidade.



IBPREV
Instituição do Regime em 30 de agosto de 2021, 
como parte das medidas obrigatórias trazidas pela 
Emenda Constitucional nº 103/2019 – Reforma da 
Previdência, com a aprovação da Lei 
Complementar nº 338/2021. 

Todo servidor público que ingressar como efetivo 
por meio de concurso público após a instituição 
do Regime de Previdência Complementar, terá 
benefício previdenciário limitado ao teto 
remuneratório do Regime Geral de Previdência 
Social, hoje em torno de R$ 6.400,00.

Como continuidade para o cumprimento da EC 
103/2019, selecionada Entidade Fechada de 

www.brusque.sc.gov.br

•Previdência Complementar:
Previdência Complementar – EFPC, responsável 
pela gestão e pagamento das Aposentadorias 
Complementares no Município. 

Cidades integrantes da Associação dos Municípios 
do Vale Europeu – AMVE com RPPS inovaram e 
firmaram termo de cooperação técnica, primeiro no 
Brasil para este fim, envolvendo Blumenau, 
Brusque, Indaial, Timbó e Pomerode; 15 propostas 
recebidas; vencedora Mongeral Aegon, uma das 
maiores seguradoras do mundo. Homologado o 
Regime de Previdência Complementar de Brusque, 
dentro do prazo estipulado.



IB
PR

EV

www.brusque.sc.gov.br

Participação das discussões e elaboração
do projeto de Reforma da Previdência no 
Município de Brusque, utilizando do corpo 
técnico em previdência e consultoria atuarial.
Processo iniciado em Maio, com amplo estudo 
tanto da massa de servidores segurados, em 
mais de 15 cenários diferentes. 

Implantadas as mesmas regras da EC 103/2019 
de concessão das aposentadorias e pensões 
aos novos servidores, com a manutenção de 
boa parte dos requisitos para a concessão dos 
benefícios aos atuais servidores efetivos. 
Regras de transição gradativas.

•Reforma da Previdência:
*Déficit Técnico Atuarial 45% redução, que representa 
em torno de R$200 milhões;

*Economia Financeira para os próximos 30 anos, com o 
aporte para cobertura do déficit atuarial, na casa de R$510 
milhões, considerando o plano de amortização atual;

*Correção histórica para com os servidores públicos da época 
da extinção da Previbrusque (Terreno e Saldo Financeiro)

•Número de Aposentadorias concedidas até 10/12/2021: 50
•Número de Pensões concedidas até 10/12/2021: 09
•Valor pago como benefício até 14/12/2021: R$ 27.383.754,54
•Valor arrecadado até 30/11/2021: R$ 45.770.172,46 
•Reservas em investimento até 30/11/2021: R$ 194.351.927,27

•Reforma em números:



Procon

•Cerca de 20 mil atendimentos gerais (presencial, e-mail, telefone e WhatsApp)
•Mais de 7 mil atendimentos presenciais
•2.924 atendimentos formais com abertura de Carta de Investigação Preliminar (CIP)
•487 audiências realizadas
•Mais de 60 fiscalizações em estabelecimentos comerciais
•Índice de resolutividade das reclamações formais com média de 92%
•Mais de 1.200 pontos de conserto de fiação baixa/caída via WhatsApp
•Mais de 30 estabelecimentos autuados com sanções impostas

www.brusque.sc.gov.br

•Retrospectiva 2021 - Procon 
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“PROCON NAS ESCOLAS” – EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO 
Ação desenvolvida nas redes públicas de ensino municipal e 
estadual e também na rede particular. Objetivo é divulgar o 
Direito do Consumidor, tornando os cidadãos conscientes.

“PROCON ITINERANTE” – PROCON MÓVEL
Visa efetuar atendimento presencial às classes de baixa renda, 
consumidores com dificuldade de locomoção, mormente idosos 
que necessitam utilizar transporte público. Atendimento uma 
vez por semana em determinados pontos dos bairros da cidade. 

“CESTA BÁSICA”
Divulgação no site da prefeitura, mensalmente, dos preços de 
itens que integram a cesta básica, pesquisados em diversos 
estabelecimentos comerciais da cidade.

•Projetos



Fundema

Educação Ambiental e conscientização 
Emissão de licenças 
Fiscalizações

www.brusque.sc.gov.br

•Ações:

Semana da Água, em março, em parceria com Defesa Civil e Samae.

Semana do Meio Ambiente, em junho. Temática de Educação Ambiental nas escolas 
e Mudanças Climáticas, em parceria com Secretaria de Educação e Defesa Civil. 

Plantio de mudas na Fazenda Canaã, Instituição voltada à área social, para 
homenagear os profissionais de Saúde que trabalham na linha de frente da 
Covid-19 e as vítimas fatais da doença.

•Lives via Instagram e outras atividades de mobilização comunitária: 

Informatização dos nossos sistemas, com capacitação 
dos servidores e aquisição de novos computadores

Tratativas com algumas instituições para monitoramento 
e cooperação de análise dos nossos efluentes
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Atividades de Educação Ambiental alusivas à Semana dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) na prática e Semana da Água Estadual, em 
setembro, que envolveram distribuição de mais de 300 mudas de árvores nativas, 
abertura da Exposição Verde Olhar em Tempos de Pandemia e a descida do rio. 

Reuniões bimestrais do Plano Municipal de Mata Atlântica, documento que 
reunirá e normatizará os elementos necessários à proteção, conservação, 
recuperação e uso sustentável do bioma do município. 

Participação no grupo GTEA RH07 – Grupo de Trabalho do Meio Ambiente da 
Região da Bacia de Itajaí e Bacia do Camboriú no ano de 2021. 

A ferramenta web-interativa lançada em dezembro permite a qualquer cidadão 
calcular, gratuitamente, o potencial fotovoltaico de sua residência. Ação possível 
graças à parceria de Brusque com o distrito de Karlsruhe, da Alemanha, através 
do projeto “50 Parcerias Municipais Pelo Clima”. A cidade foi agraciada com um 
prêmio alemão de sustentabilidade em final de 2020, que financiou o projeto.

•Atlas Solar 



Defesa Civil
Cinco ocorrências registradas:
Janeiro – Enxurrada do dia 20 ao dia 26
Fevereiro – Enxurrada no dia 23
Fevereiro – Enxurrada no dia 28
Junho – Enxurrada do dia 09 ao dia 10
Outubro  – Enxurrada no dia 12

www.brusque.sc.gov.br

•Eventos adversos no ano

Limeira Baixa - 101
Azambuja -99
Primeiro de Maio - 87
Bateas - 85
Águas Claras - 75
São Pedro - 66
Dom Joaquim - 63

•Registro de 
ocorrências
 por bairro:

Souza Cruz - 63 
Limeira Alta - 50
Centro I - 48 
Guarani - 47 
Zantão - 45
Rio Branco - 28
Thomaz Coelho - 25
Ste�en - 24
Nova Brasília - 23
Cedrinho - 22
Ponta Russa - 21
Santa Terezinha - 21
Santa Luzia - 19
Santa Rita - 18
Planalto - 17 

São Luís - 16
Centro II - 14
Poço Fundo - 14
Jardim Maluche - 13
Cedro Grande - 11
Limoeiro - 10
Paquetá - 10
Volta Grande - 09 
Cedro Alto - 08
São Leopoldo - 05
Cerâmica Reis - 02



Deslizamento - 264
Regularização Fundiária - 193
Consulta Prévia - 135
Queda de árvore / Risco de 
queda de árvore - 126
Alagamento - 117
Residência Vulnerável - 77
Cota de Inundação - 64
Erosão Fluvial - 59
Queda de muro - 40
Outros - 39
Avaliação de Ponte - 32
Rompimento de tubulação - 09
Incêndio - 02
Detonação de Rocha - 01
Vendaval - 01

•Ocorrências
 por tipo:
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www.brusque.sc.gov.br

1.159*
Total de 
ocorrências 
atendidas

*em momentos de 
eventos adversos e 
em normalidade



facebook.com

Secretaria de 

Comunicação Social

www.brusque.sc.gov.br

•Total de releases/comunicados elaborados em 2021:
Janeiro: 124
Fevereiro: 175
Março: 195

Abril: 199
Maio: 190
Junho: 194

Julho: 207
Agosto: 166
Setembro: 200

2.090

5.755 curtidas Janeiro: 33.751 | Dezembro: 39.506

São realizadas de 4 a 5 postagens por dia, crescimento total 
de: 71,9% de alcance, ou seja, 519.612 pessoas alcançadas

Outubro: 199
Novembro: 171
Dezembro: 70

www.brusque.sc.gov.br
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São realizadas de 4 a 5 postagens por dia, crescimento total 
de: 429,9% de alcance, ou seja, 207.677 pessoas alcançadas

6.868 curtidas Janeiro: 21.707 | Dezembro: 28.575

instagram.com

Twitter.com

O Twitter da Prefeitura de Brusque @pmbrusque foi 
criado em janeiro deste mesmo ano sendo que até o 
momento temos: 

312 curtidas

www.brusque.sc.gov.br
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•Campanhas publicitárias

•IPTU
•Vacinação COVID-19
•Refis 2021
•Setembro Amarelo
•Retomada do crescimento
•Atlas Solar

Realizadas em 2021



Secretaria de 

Gestão Estratégica

Estruturação e planejamento do Programa, 
que compila e reúne as estratégias dispostas 
nos planos municipais e demais documentos 
que orientam o futuro do município para uma 
visão sistêmica e intersetorial. 

Em 2021, Brusque deu um salto de quatro 
posições no ranking de Competitividade dos 
Municípios, principal base de indicadores que 
baliza o documento. 

www.brusque.sc.gov.br

•Brusque 2030

Apoio técnico ao trabalho de planejamento 
do Plano Plurianual de 2022 a 2025

•PPA 2022/2025

Em conjunto com a Secretaria de 
Infraestrutura Estratégica (SIE), com base 
no Programa Brusque 2030, definidas 
prioridades e orçadas junto a organismos 
de captação internacional de financiamento 
para as obras. 

Proposta inicial é de U$ 37 milhões junto ao 
Fonplata - Banco de Desenvolvimento. 

•Captação Internacional



+120 Contratos
monitorados
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•De Olho nos Contratos

Programa de uso de tecnologia para diminuir o papel e a 
burocracia. Redução de custos com impressão, deslocamentos, 
armazenamento e tempo de tramitação. 

Documentos gerados no ano: 27.245
Servidores municipais ativos: 473
Média de documentos por dia útil: + 90

•1Doc

•Controle de Frota
•Execução do Programa de 
Acompanhamento da Eficiência 

•Atividades de Rotina
do Serviço Público (Paesp)
•Gestão do Lixo
•Apoio Técnico - levantamento de 
dados / estudos / ações operacionais
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•Transporte Coletivo
Acionada pela Agência Intermunicipal de Regulação do Médio 
Vale do Itajaí, a Gestão Estratégica capitaneia o processo de 
emergencialidade do contrato de transporte coletivo. 
Expectativa para até janeiro de 2022 a cidade receber este 
novo marco para futuro edital na área. 

•Seminários de Governo
Ao longo do ano, foram cinco edições, com participação de 
todo o colegiado de Secretários Municipais e Diretores Gerais. 
Finalidade: disseminar e orientar informações a respeito do 
planejamento governamental, do enfrentamento a Covid-19 e 
dos projetos considerados estratégicos pela gestão.
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•Inovação e Tecnologia
O Pacote de Inovação, com a Lei de 
Inovação e o Distrito Tecnológico, foi 
um trabalho construído a diversas 
mãos junto a entidades empresariais, a 
Fazenda Municipal, a Unifebe, 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e o legislativo municipal. 

Foram duas legislações benéficas para 
o empreendedor municipal que 
garantem recursos e trazem à tona a 
temática da inovação para o município, 
garantindo área com benefícios fiscais 
à iniciativa privada.

•Modernização do 
  Parque das Esculturas
No segundo semestre, a Secretaria de Gestão 
Estratégica iniciou o trabalho de modernização do 
Parque das Esculturas, a pedido da Diretoria de 
Turismo. 

O projeto de arquitetura foi elaborado junto com a 
Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE) e 
prioriza o uso de recursos já disponíveis. 
Previsão de concluir o projeto, que prevê a 
instalação de um ponto de alimentação, no 
primeiro semestre de 2022. 



www.brusque.sc.gov.br

•Sistema Nacional de Empregos - SINE
Total de atendimentos: 14.827*
Encaminhamentos para empregador: 8.270*
Requerimento de Seguro-Desemprego: 3.826*
*Dados de janeiro a 19 de novembro/2021

•Primeiro Mutirão de Empregos
Empresas com vagas em aberto: aproximadamente 60 
Pessoas em busca de recolocação: aproximadamente 800
Total de fichas de solicitação de emprego preenchidas: 
cerca de 1.200 (muitas pessoas se cadastraram em mais 
de uma empresa)

Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo 
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•Sala do Empreendedor
Atendimentos: 
Diários: 30*  |   Mensais: 600*
*Média  

Aberturas, alterações e baixas de MEI - 
janeiro a dezembro/2021: 
Número de aberturas: 1.432
Número de alterações: 157
Número de baixas: 89
Total de Microempreendedores Individuais 
cadastrados na Prefeitura: 6.532

•Palestras, Eventos e Ações
Rodada de Linhas de Crédito
Seminário Sobre a Lei Geral de Proteção 
de Dados – LGPD
Palestra: Diagnóstico da Indústria Têxtil, 
em parceria com o Sebrae

•Programa de Agricultura Familiar
Total de famílias cadastradas: mais de 400 
Atendimentos no ano: 150 famílias atendidas

•Manutenção e reformas no Horto
Agricultura no Horto, com o plantio de 
hortifrutigranjeiros

•Agricultura
Visitas regulares 
Disponibilização da patrulha mecanizada 
Palestra com agricultores 
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•Serviço de Inspeção Municipal - SIM
Atendimentos: 72
Vistorias: 240

Novas certificações: 06
Total geral de ações - janeiro a dezembro: 318

•TURISMO
•Criação de Perfis em redes sociais para o Turismo (+ 100 
postagens) e Parque das Esculturas (+80 postagens)
•Criação do logo do Turismo 
•Distribuição de 4 totens turísticos pela cidade 
•Manutenção e melhorias estruturais no Parque das Esculturas, 
com edificação de novo parque infantil
•Criação de QR Code para as esculturas 
•Manutenção do Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof
•Manutenção do Parque Zoobotânico



Secretaria de 

Desenvolvimento Social

1. Proteção Social Básica
CRAS Limeira
4.865 usuários atendidos
33 famílias em acompanhamento no Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)

www.brusque.sc.gov.br

•Atendimentos 
CRAS Azambuja 
3.714 usuários atendidos
58 famílias em acompanhamento no 
Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF)

2. Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
4.756 usuários atendidos no Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos
120 famílias em acompanhamento (aproximadamente)



2.247 usuários atendidos 

•Cadastro Único e 
  Programa Bolsa Família
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3.248 usuários atendidos 

•Centro de Referência Especializado para    
  População em Situação de Rua – Centro POP

567 atendimentos

•Serviço de Acompanhamento às Entidades 
  de Acolhimento Institucional

62 atendimentos
Atualmente o serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 
conta com duas famílias acolhedoras cadastradas.

•Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 

O Albergue para Pessoas em Situação de Rua: 
1187 atendimentos no ano 

•Serviço de Acolhimento em Repúblicara 



Se
cr

et
ar

ia
 d

e 
D

es
en

vo
lv

im
en

to
 S

oc
ia

l

www.brusque.sc.gov.br

899 atendimentos
•Setor de Habitação

Auxílio Moradia – Habitação: 385
Remissão de Taxas Municipais – IPTU: 225

•Benefícios habitacionais concedidos

Um destinado à APAE e dois para a frota da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

•Fevereiro/2021 - Três veículos 
  recebidos do Governo Federal 

Arrecadação e distribuição de cerca de 40 mil peças 
entre agasalhos, cobertores, calçados e roupas

•Junho/2021 - Campanha 
“Generosidade que Aquece”

De agosto a dezembro, nos bairros: 
Bateas, Paquetá, Ste�en, Limeira e 
Santa Luzia 

•Projeto “Desenvolvimento 
  Social em Movimento”

6.907 usuários atendidos

•Serviço de Gestão de 
  Benefícios Eventuais 

Auxílio Funeral: 38
Auxílio Aluguel Mulheres 
Vítimas de Violência: 26
Auxílio Natalidade: 77
Auxílio Passagem: 155
Auxílio Transporte – APAE: 170
Cesta Básica: 13.018
Renda Cidadã: 86

•Benefícios concedidos



IBPLAN
Ao longo do ano, diversos serviços e trabalhos relacionados ao Controle e 
Planejamento Urbanístico. Dentre os mais importantes, início do processo 
de Revisão do Plano Diretor Municipal, com a contratação da Unifebe.

Ações desempenhadas por área de atuação:

www.brusque.sc.gov.br

•Diretoria de Análise de Projeto
•Consultas Prévias para Alvará de Construção: 1891 
•Alvarás de Construção: 701
•Emissão de 2º via de documentação: 137 
•Autorização de Uso do Espaço Público e Privado: 52 
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•Diretoria de 
Parcelamento do Solo 
•Desmembramento: 190
•Retificação de Área: 232 
•Unificação de Área: 62 
•Desdobro de Área: 50
•Alteração de Divisa: 32
•Retificação com Unificação: 26
•Consulta prévia para Loteamento: 38
•Alvará de Loteamento: 3

•Fiscalização
•Habite-se: 442
•Autorização de Demolição: 127 

•Diretoria de 
Planejamento Urbano 
•Alinhamento de Muro: 52 
•Localização de Imóvel: 72 
•Denominação de Via: 61
•Verificação de Domínio Público: 80
•Autorização de Implantação de 
Infraestrutura: 30
•Autorização de Food-Truck: 12
•Viabilidade de Empresa, MEI e autônomo: 1117

•Certidão de Demolição: 71 
•Numeração: 957



Secretaria de 

Infraestrutura Estratégica

Fase atual: Em finalização, faltando o trecho final de 
400 metros após a Ponte Santos Dumont. Obra do 
Plano de Governo.

Valor do Investimento: R$ 2.256.175,17

Data de início: 01/04/2019
Valor Total do Investimento: R$ 25.360.879,57
Valor Investido em 2021: R$ 3.267.643,98

www.brusque.sc.gov.br

•Obra: Beira Rio Margem Esquerda 
  (em andamento)

•Obra: Iluminação Pública Avenida 
  Beira Rio Margem Esquerda (Concluída)
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Data de início: Junho/2020
Data da conclusão: Janeiro/2021
Valor Total do Investimento: R$ 1.028.097,72
Valor Investido em 2021: R$ 22.824,81

Serviços: pavimentação asfáltica e 
sinalização viária vertical e horizontal. 
Com os ajustes promovidos pela 
equipe de fiscalização e com a empresa 
executora, o valor final da obra acabou 
ficando menor que o previsto em 
contrato, gerando economicidade aos 
cofres públicos, sem comprometer a 
qualidade da obra.

•Rua Poço Fundo (Concluída)

Data de início: Janeiro de 2021
Data Conclusão: Dezembro de 2021
Valor Total do Investimento: R$ 2.456.456,02
Valor Investido em 2021: R$ 1.659.695,11

Serviços: Drenagem, pavimentação 
asfáltica, passeios e sinalização 
vertical/horizontal. Com os ajustes 
promovidos pela equipe de fiscalização 
e com a empresa executora, o valor 
final da obra ficou menor do que o 
previsto em contrato, gerando 
economicidade aos cofres públicos, 
sem comprometer a qualidade da obra.

•Infraestrutura Urbana

www.brusque.sc.gov.br
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•Macrodrenagem Rua Joaquim Zucco
Data de início: Outubro de 2020
Data prevista para conclusão: Março de 2022
Valor Total do Investimento: R$ 1.918.178,20
Valor Investido em 2021: R$ 1.387.757,05

Serviços: Macrodrenagem da via, finalizando o completo de 
drenagem da Bacia Nova Brasília. Finalizados os serviços de 
drenagem da travessia não destrutiva (Tunnel Liner). Essa 
metodologia possui um tempo de execução longo, pois toda a 
escavação é feita manualmente. Sistema adotado devido ao tipo 
de solo da região e pela proximidade das edificações com a via.

Próximas etapas: serviços de escavação a céu aberto para o 
assentamento de tubulações de 1,50 metros de diâmetro. A 
execução está prevista para o período noturno, objetivando 
prejudicar o mínimo a comunidade local e a logística das 
empresas da região.

•Infraestrutura Urbana

(em andamento)

www.brusque.sc.gov.br
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•PAC Macrodrenagem Bacia Felipe 
Schmidt e João Bauer
Data de início: Setembro de 2021
Data prevista para conclusão: Maio de 2022
Valor Total do Investimento: R$ 4.084.153,88
Valor Investido em 2021: R$ 306.803,62

Serviços: Envelopamento da tubulação de gás 
presente na Avenida Bepe Rosa e que faz 
cruzamento com a galeria de drenagem 
assentada. No momento, está sendo feita a 
escavação e assentamento das galerias de 
drenagem pluvial com diâmetro de 2,00 x 2,00 
metros, começando a chegar na Rua Afonso 
Pena, sentido Centro. 

(em andamento)

www.brusque.sc.gov.br

•Rua Alberto Preti (Concluída)

Data de início: Dezembro de 2020
Data da conclusão: Agosto de 2021
Valor Total do Investimento: R$ 2.023.641,50
Valor Investido em 2021: R$ 1.851.662,96

Serviços: Conclusão de drenagem, 
pavimentação asfáltica, passeios e 
sinalização vertical/horizontal. Com os 
ajustes promovidos pela equipe de 
fiscalização e com a empresa executora, o 
valor final da obra acabou ficando menor 
que o previsto em contrato, gerando 
economicidade aos cofres públicos, sem 
comprometer a qualidade da obra. 
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•Rua Abraão Souza e Silva - 2º Trecho
Valor Total do Investimento: R$ 644.563,47

•Obra: 
(em andamento)

Licitação

www.brusque.sc.gov.br

Valor Total do Investimento: R$ 1.606.497,81
Valor Investido em 2021: R$ 165.100,05

Cobertura Metálica:  (Concluídas)
EEF Alberto Pretti
EEF Alexandre Merico
EEF Cedro Alto
EEF Rio Branco
Quadra e Pátio EEF Ângelo Dognini

Serviços: Conclusão das obras de coberturas 
metálicas de diversas quadras poliesportivas 
e pátio coberto. Obra do Plano de Governo. 

Serviços: Empresa deu início à locação da obra, 
remoção de paver e meios fios e execução de 
tubulação de 300mm de diâmetro.

•Rua Abraão Souza e Silva - Trecho final

Serviços: Finalizado o projeto, que encontra-se 
no setor de licitações para a realização da 
concorrência que apresentará a empresa 
vencedora do edital.

Data de início: Janeiro/2021
Data prevista para conclusão: Sem Previsão
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•Obra: 

www.brusque.sc.gov.br

Valor Total do Investimento: R$ 392.605,32
Valor Investido em 2021: R$ 367.303,18

Muro de Contenção:
EEF Padre Vendelino Wiemes (em andamento)
EEF Ponta Russa (concluída)

Serviços: O muro da EFF Padre Vendelino 
Wiemes encontra-se em andamento, sendo 
realizado o aterro na parte traseira a fim de dar 
conformidade com o talude existente. 
Destaca-se que houve queda do barranco no 
local que acabou prejudicando o andamento da 
obra. O muro da EEF Ponta Russa encontra-se 
finalizado, executado o muro de arrimo, dreno 
na parte de trás do muro e plantio de grama.

•Obra: 

Valor Total do Investimento: R$ 1.182.593,04

Salas Itinerantes:
EEF Alberto Pretti (concluída)

Serviços: Ampliação do colégio EEF Alberto 
Pretti com novas salas de aula e nova cozinha. 
Instalação de taça metálica (caixa d’água), 
atendendo a legislações vigentes.
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•Obra: 

www.brusque.sc.gov.br

Data de início: Março de 2021
Data prevista para conclusão: Dezembro de 2021
Valor Investido: R$ 246.724,06

Reforma e Ampliação:
EEF Padre Theodoro Becker (em andamento)

Serviços: Construção de banheiros feminino e 
masculino para atender as demandas da escola 
e acomodar os sanitários reservados aos alunos 
do ensino fundamental, com idades entre 6 e 14 
anos, com a inclusão de banheiros PCD.
Reforma e adaptação do banheiro para o 
atendimento ao público usuário da educação 
infantil, que compreende crianças dos grupos B, 
C e D, de 1 ano até 5 anos e 11 meses de idade.

•Obra: 

Valor Investido: R$ 100.288,62

Telhado:
CEI Bom Samaritano (concluída)

Serviços: Projeto de revitalização da 
cobertura da unidade, com reconfiguração 
das inclinações necessárias da cobertura, 
modificação do tipo de telha e correção 
dos problemas de drenagem pluvial.
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•Obra: 

www.brusque.sc.gov.br

Data de início: Março de 2021
Data prevista para conclusão: Março de 2022
Valor Total do Investimento: R$ 503.587,43
Valor Investido em 2021: R$ 232.221,98

Rampa:
EEF Paquetá (em andamento)

Serviços: Finalizadas as obras de infraestrutura 
e em finalização a supraestrutura da rampa. 
Início aos fechamentos laterais com alvenaria 
e reboco. No momento, a obra encontra-se na 
última laje a ser concretada, a cobertura da 
caixa d’água.

•Obra: 

Data de início: Outubro de 2021
Data prevista para conclusão: Abril de 2023
Valor Total do Investimento: R$ 4.318.749,79
Valor Investido em 2021: R$ 389.256,67

CMEI Emma II (em andamento)

Serviços: Em execução da fundação da creche 
com radier, já concretada a primeira das três 
partes previstas.
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Data de início: Julho de 2020
Data prevista para conclusão: Junho de 2022 
Valor Total do Investimento: R$ 1.270.113,00
Valor Investido em 2021: R$ 303.940,65

•Parque Linear para Integração
do Pavilhão da Fenarreco com o 
Parque das  Esculturas(em andamento)

•Relatório da captação e gestão de convênios em 2021

Serviços: Execução e conclusão do primeiro trecho em frente à Arena Multiuso. Continuidade do 
segundo trecho em frente ao Pavilhão de Eventos em direção ao Parque das Esculturas. Obra do 
Plano de Governo. 

FINISA I – Aquisição de Insumos, infovias e obras da 
educação para valores investidos no ano. Total investido – 
R$ 2.924.292,24

•Total de investimentos em 2021: R$ 12.599.673,37

FINISA II – Processo de Contratação no valor de R$ 
15.000.000,00 – Ponte Maluche/Rio branco, ponte dom 
Joaquim e continuação da margem direita da Beira Rio.
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•Relatório da captação e gestão de convênios em 2021
AVANÇAR CIDADES Beira Rio Margem Esquerda
Total investido – R$ 5.981.998,67
Total investido com aditivos – R$ 7.349.102,31

FONPLATA – Processo de Contratação no valor de 
US$ 30.000.000,00 – Investimento em infraestrutura

PLANO MIL – Projeto do Governo do Estado no valor 
de R$ 140.000.000,00 – Investimento de 
infraestrutura – 15 anos

Banco do Brasil – Equipamentos, máquinas e 
programas. Total: R$ 405.700,68

Recursos proveniente de Emendas Parlamentares.
Total: R$ 6.635.936,00

Obras Gerenciadas - por vínculo: 
Rua Abraão de Souza e Silva - MDR/CAIXA
Rua José Dubiella (Rua da Serrinha) - MDR/CAIXA
Rua Poço Fundo - MDR/CAIXA 
Rua Alberto Pretti (LI 020 ou Ribeirão Tavares) - MDR/CAIXA
Bacia Nova Brasília - MDR/CAIXA
Bacia Limeira - MDR/CAIXA
Revitalização do Complexo Turístico do parque das esculturas 
(Parque Linear) - Ministério do Turismo/CAIXA 
Avançar Cidades - Beira-Rio Margem Esquerda - FGTS/BRDE
Rua Pe. Antônio Eising - Governo do Estado
Aquisição de Insumos -  Governo do Estado
SIGEF – Plano de Trabalho I - Governo do Estado
SIGEF – Plano de Trabalho II - Governo do Estado
SIGEF – Plano de Trabalho III - Governo do Estado 
SIGEF – Plano de Trabalho IV - Governo do Estado

Investimento Total 
R$ 203.297.029,90
US$ 30.000.000,00

Valor Total (Aproximado): 
R$ 436.694.059,80



Secretaria de 

Obras
Drenagem
•Boca de lobo

Todos os bairros atendidos, sendo mais de 
20 mil bocas de lobo, limpas e reformadas.

•Tubulação
Rua Valentin Veneri – Cedro Alto
Investimento: R$ 193.520,82

Rua Vicente Kohler – Cedro Alto
Investimento: R$ 129.125,64

Investimento: R$ 72.212,02

www.brusque.sc.gov.br
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•Tubulação
Rua Hermínio Pavesi (final) – em parceria 
com o SAMAE
Investimento: R$ 40.843,00

Rua Guilherme Ste�en – Ste�en
Investimento: R$ 861.965,50

Rua Luiz Zen – Limeira
Investimento: R$ 165.910,98
Rua Luiz Zen – Limeira (trecho final)
Investimento: R$ 32.419,80

Alberto Pretti - Limeira
Investimento: R$ 17.127,20
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•Tubulação
Alberto Muller - Limeira
Investimento: R$ 6.303,95

Construção de drenagem rua 
LI 14 – Limeira. Investimento: 
R$ 8.999,00

Fernando Brandt - Limeira
Investimento: R$ 17.910,50

LI 07 – Limeira
Investimento: R$ 25.155,35

LI-06 – Limeira (João Pradela)
Investimento: R$ 38.449,60

Luiza Eugenia Floriani 
Kistenmacher - Limeira. 
Investimento: R$ 13.445,60

União – Limeira
Investimento: R$ 3.273

Construção de drenagem na rua 
DJ-39 no bairro Dom Joaquim
Investimento: R$ 23.404,90

Ernesto Bianchini - Guarani
Investimento: R$ 38.562,00

Orlando da Silva – Rio Branco
Investimento: R$ 776,2

Rua Primavera
Investimento: R$ 7.687,85

João Batista Vailat - Cedro Alto
Investimento: R$ 5.797,00

Rua Luiz Ma�ezzolli – Limeira
Investimento: R$ 77.633,86
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•Tubulação
Rua Li 045 – Limeira
Investimento: R$ 14.308,09

•Conserto de Tubulação
Várias ruas e avenidas
Investimento: R$ 765.991,48

•Limpeza de vale
Esse trabalho consiste na remoção de areia, sedimentos 
ou outros detritos acumulado no fundo de um rio, canal, 
etc., de modo a permitir melhor escoamento/vazão das 
águas das chuvas, evitando alagamento nos bairros, 
ainda mais com o crescimento rápido da vegetação.

O investimento realizado ultrapassa os R$ 150.000,00
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•Conserto de pontes e pontilhão
Investimento: R$ 151.146,79
Theodoro Albrecht - São Pedro
Valdir Geratti – Águas Claras
Transversal da rua Santa Cruz - Águas Claras
Onildo Zirke - Águas Claras
Alberto Muller - Limeira
Maria Decker - Tomaz Coelho
Ribeirão Tavares - Limeira
Guilherme Kistenmacher - Limeira
Taquaruçu
1º de Maio - Primeiro de Maio
ZT 006 - Zantão
Julio de Modesti - Poço Fundo
Cristalina - Dom Joaquim
Augusto Klapoth - Santa Luzia
Azambuja - Azambuja
Ernesto Bianchini - Guarani
CA – 05 – Cedro Alto
João dos Santos – São Pedro
Carlos Jeske - Águas Claras
Bela Vista - São João.
SC 21 Manutenção da ponte pênsil
Luiza Eugênia Floriani – Limeira Baixa
Sebastião Rossinsky – Águas Claras

Confecção completa de passarela - Cedo Alto (ponto final)

Confecção completa de ponte:
Zantão
Rua Luiza Eugenia Floriani Kistenmacher - Limeira
Localidade do Bela Vista – Taquaraçu
Rua Alberto Preti - Ribeirão Tavares
Rua Enguelberto Boos - São Pedro
Rua Otaviano Rosa - Cedro Alto
Parque das Esculturas

Confecção de passarela provisória Dorval Luz –Santa Terezinha
Confecção de ponte na rua Alberto Muller - Limeira Alta
Construção de caixaria para confecção de meio fio na rua LI 045 – Limeira
Construção e concretagem da caixaria da cabeceira da ponte da rua Ponta Russa
Manutenção da passarela provisória ao lado da ponte da rua Ernesto Bianchini – Guarani
Manutenção periódica na passarela da ponte – (Rodovia Pedro Merísio) - Dom Joaquim
Reforço na passarela da ponte Antônio Raio - Rio Branco

Reforma de ponte:
Rua Augusto Klapoth – Santa Luzia
Rua José Dada - Ribeirão do Mafra
Rua PA 01 – Águas Claras

Reforma completa de ponte da rua Henrique 
Montibeller – Tomaz Coelho
Confecção completa de ponte da rua Alberto 
Pretti - Ribeirão

Reforma de ponte localizado:
Transversal da rua Santa Cruz – Águas Claras
Rua Luiz Zen
Beco do Fogo - Limeira
Rua Valdemar Ho�amann
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•Enrocamento

Investimento: R$ 797.408,84

O trabalho consiste na colocação de 
rochas detonadas nas margens fluviais 
evitando erosões e desmoronamento 
inclusive em imóveis.

Ruas:
1 - Dj-042/Cristalina - Dom Joaquim
2 - Itajaí – Limeira
3 - 25 de Julho - Planalto
4 - Alberto Muller - Limoeira Alta
5 - Alberto Pretti – Limeira
6 - Av. Beira Rio – Limoeiro
7 - Ba 63 – Bateas
8 - Erwin Kreidlow - Águas Claras
9 - Estrada Geral Ponta Russa – Ponta Russa

10 - Ílson Edson Radatz – Bateas
11 - João Batista Vailat - Cedro Alto
12 - José Dubiela – Tomas Coelho
13 - Li-026 – Limeira
14 - Luiz Zen – Limeira
15 - Luiza Eugenia Floriani Kistenmacher – Limeira
16 - Pedro Fantoni – Bateas
17 - Pedro Laurentino Soares – Limeira
18 - Pontilhão Rua Bertha Schroeder – Limeira
19 - Pref. Rodolfo Gerlack - São Luiz
20 - Santa Cruz - Águas Claras
21 - Sl-014 Santa Luzia.
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•Patrolamento

Investimento: R$ 583.000,00

Com o objetivo de melhorar o tráfego de 
veículos em diversas vias sem pavimentação, 
a secretaria de obras realiza, diariamente, os 
serviços de patrolamento, areiamento e 
macadamização.

Aproximadamente 500 ruas do município 
ainda não possuem pavimentação

•Tapa-buraco
Operação tapa-buracos já foram utilizados 
mais de 4.000 toneladas de asfalto.

Só com a produção da massa asfáltica, o 
investimento já passa de de R$ 1.600.000,00 
sendo que o valor médio com maquinário 
terceirizado chega próximo de R$ 494.500,00
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•Construção da Beira Rio, margem direita

Investimento: R$ 554.295,83

•Limpeza e rebaixo da av. Beira Rio - Limoeiro
•Construção de enrocamento Av. Beira Rio - Limoeiro

•Pavimentação
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) 
Clara Maria Furtado – Santa Luzia

Ruas Arlindo Brogni e Dj 24 – Dom Joaquim
Investimento: R$ 175.000,00

Marcos Fischer – São Pedro
Investimento: R$ 428.000,00

Enguelberto Boos - São Pedro
Investimento: R$ 223.300,00

Li - 45 E Luiz Ma�ezzolli - Limeira
Investimento: R$ 125.000,00

Zoobotânico – Centro
Investimento: R$ 130.000,00

Pedro Hoerner – São Pedro
Investimento: R$ 118.000,00

Vicente Merísio – Dom Joaquim
Investimento: R$ 134.000,00
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•Pavimentação

•Pavimentação Parceria Comunitária

Rua Anna Augusta Klann - 1º de Maio
Rua Guilherme Ristow – 1º de Maio
Rua João Becker – São Luiz
Investimento: R$ 109.000,00

Ovídio Graf - Paquetá
Investimento: R$ 140.000,00

Abertura do novo acesso para Av. Beira Rio
Investimento: R$ 168.475,00

Em andamento:
•Paralelepípedo da Rua Antônio Groh – Rio Branco
•Lajota da rua Rua Miguel Augusto Rubick – Azambuja
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•Pavimentação
Conserto de ruas de calçamento
Os serviços de infraestrutura da cidade, 
seguem garantindo a seguridade das pessoas 
no tráfego de pedestres e veículos nessas ruas, 
gerando assim, mais segurança e fluidez no 
trânsito, sem danos materiais, ou de vida, 
principalmente nesta época de chuvas.
Investimento: R$ 108.500,00

•Jardinagem
O setor de paisagismo tem trabalhado na 
revitalização dos jardins das praças, rotatórias 
e canteiros da cidade. São várias frentes de 
trabalho que abrangem o centro e também os 
bairros. Investimento: R$ 227.000,00

•Iluminação Pública
33 bairros atendidos em 3 turnos (24h.)

•Consertos:
3.286 Substituição de lâmpadas queimadas
1.679 Substituição de reatores
2.580 Substituição de reles
793 Substituição de base rele

•Instalações: leds
Rua Barão Do Rio Branco
Rua Sete De Setembro
Rua Santos Dumont
Rua Felipe Schmitz
Totalizando 669 em toda a cidade
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Educação
•Robótica

Laboratório intinerante de robótica educacional

•Construção do C.E.I Marli Terezinha 
  Benvenutti Buss

Início da construção do novo Centro de 
Educação Infantil Marli Terezinha Benvenutti 
Buss, onde serão disponibilizadas 200 novas 
vagas na Educação Infantil, com um valor 
estimado de R$ 4.300.00,00.

www.brusque.sc.gov.br
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•Brinquedos educativos

Já as Unidades Escolares de Educação Infantil 
foram contempladas com brinquedos educativos, 
sendo investido uma média de R$ 380.000,00.

•Parques
Além disso, todas as Unidades ganharam no ano 
de 2021 acessórios para parques como balanço, 
carrossel, gangorra, banco, e a Educação Infantil 
além desses ganharam outros acessórios como 
Casinha, trenzinho entre outros, com um 
investimento de R$ 670.000,00.

Unidades Escolares receberam parque infantil estilo 
playgraund, num investimento de R$ 244.900,00.

www.brusque.sc.gov.br
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•Proposta Pedagógica

Correção e impressão da nova Proposta 
Pedagógica da rede Municipal de Ensino 
de Brusque.

•Formação com Gestores
(Diretores e Coordenadores)

O objetivo deste curso foi qualificar os 
gestores escolares nas suas funções de diretores 
e coordenadores pedagógicos, aprimorando o 
seu fazer gestor. Com os estudos levantados e 
suas práticas renovadas o curso se encerra com 
a construção de um livro que trará as narrativas 
deste percurso. Totalizando 20h 

www.brusque.sc.gov.br



•Formações Presenciais com Diretores e Coordenadores Pedagógicos

•Visitas Pedagógicas nas Unidades

As formações presenciais com diretores e coordenadores pedagógicos 
têm como objetivo trazer as questões referentes às inovações sobre 
documentação pedagógica, que estão em evidência nos estudos atuais 
na área de Educação Infantil a partir da BNCC.

As visitas pedagógicas são realizadas pela equipe pedagógica da SEME 
para auxiliar os gestores em situações adversas e para apoiar em suas 
práticas, sejam elas pedagógicas ou administrativas.

•Formações Online com Coordenadores e Professores
Com o distanciamento ocorrido devido aos protocolos da COVID-19 foi 
necessário uma reestruturação em algumas formações continuadas de 
professores e monitores. Para atender a todos foram realizadas 
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•Merenda Escolar
Em 2021, foram entregues um total de 12.500 Kit Merenda aos 
alunos que estavam estudando de forma remota.

O Investimento deste ano foi de R$ 5.400.000,00, sendo desses:

•R$ 1.457.000,00 em cárneos
•R$ 985.000,00 em Hortifrutigranjeiros

formações por meio de plataformas digitais com lives realizadas por 
formadores especialistas nas suas áreas de atuação.

Em 2021, realizadas formações com estas temáticas:
•Habilidades Socioemocionais - Prof. Carmem Maciel
•A criança e a Aprendizagem do sistema de numeração - Prof. Dr. Kamil Giglio
•Fotografia Básica para Educação Infantil - Prof. Robson Souza
•A Cultura Afro-brasileira na Educação Infantil - Prof. Dr. Lucimar Rosa Dias
•Aprendizagem nos Campos de Experiências - Prof Simone Kusma

www.brusque.sc.gov.br

•R$ 2.560.000,00 em alimentos não perecíveis
•R$ 366.000,00 Produtos da Agricultura Familiar
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Saúde

•Organização diferenciada sendo realizado agendamentos de 
todos os grupos. Criação dos Centros de Vacinação na Unifebe 
e Uniasselvi. Uma média diária de 1500 pessoas vacinada

•Realização de 51 Drives Thrus, inclusive noturnos, 
possibilitando vacinação pós horário de trabalho.

•No total, até o dia 08 de dezembro, foram 232.557 mil doses 
aplicadas, entre primeiras, segundas e terceiras doses. 

www.brusque.sc.gov.br

Em 2021 o trabalho seguiu intenso no combate 
à pandemia do Coronavírus. No total a cidade 
investiu aproximadamente 157 milhões.

•Covid-19: Início da vacinação em 19 de janeiro
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•Consultas realizadas - (De 23 de 2020 até 30 
de novembro de 2021), foram mais de 102.821 
consultas.
•Testes realizados - Em torno de 50 mil testes. 

•Covid-19: Centro de Triagem
Pacientes atendidos: 155.350 mil pessoas
Suplementos entregues, vitamina D e Zn = 
1.078.200 itens dispensados.

•Covid-19: Ônibus no bairro

•As cirurgias começaram a ser realizadas em agosto, quando a cidade 
tinha 43 represadas. Desde então, até dezembro, já foram realizadas 
45 cirurgias. Assim o município está com a fila zerada para esses 
procedimentos.  
•Cirurgias catarata: 665
•Cirurgias pterígios: 78
•Outros procedimentos cirúrgicos oftalmológicos: 200
•Cirurgias nas diversas especialidades neste ano até o mês de 
novembro: Hospital Dom Joaquim, 1189 e Hospital Azambuja, 398

•Início de mutirões de cirurgias e consultas
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A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, deu início às 
ações do Programa Bem Estar Animal. Nessa primeira etapa, ocorreu a 
castração, chipagem e vacinação de 76 cães e gatos. Os procedimentos 
foram realizados por clínicas veterinárias credenciadas à Prefeitura. Os 
primeiros contemplados são animais das famílias com renda familiar 
até três salários mínimos e entidades protetoras de animais. Foram 
recebidas 1088 inscrições. O projeto prevê para 2022 alcançar a marca 
de 500 animais castrados, chipados e vacinados. 

•Primeira etapa do Programa Bem Estar Animal

Foram adquiridas 15 novas câmaras frias novas para armazenamento e 
conservação de vacinas, além de materiais que auxiliam no processo de 
imunização na cidade. Uma delas doada, por meio do Movimento Unidos 
pela Vacina, encabeçado pelos empresários.

•Aquisição de câmaras frias
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A obra permitiu a ampliação de seis para nove 
consultórios odontológicos, também adequou a 
estrutura da sala de esterilização de materiais às 
normas da Vigilância Sanitária e do Conselho Federal 
de Odontologia.

O quadro funcional aumentou, passou de nove para 12 
cirurgiões dentistas e de 6 para 9 auxiliares de saúde. 

•Reforma e ampliação do Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO II)

O Capsi é um espaço voltado exclusivamente ao acolhimento e atendimento de saúde de crianças 
e adolescentes entre zero e 18 anos incompletos, portadores de transtornos mentais severos e 
persistentes, seja eles comportamentais, emocionais, alimentares, autolesão, tentativa de 
suicídio e, ou, dependentes de álcool ou outras drogas, psicoses e com comportamentos de risco.

•Inauguração do Caps Infantil

O projeto é 
desenvolvido como parte 
da Política Nacional da Rede Cegonha, 
ele visa assegurar à mulher e à criança, 
atenção humanizada e desenvolvimento 
saudável.

•Lançamento 
do programa 
Primeiro Abraço
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Convênios renovados com os hospitais. No Hospital 
Azambuja o valor antes era de R$27.563 milhões e 
passou para R$37.677 ao ano e no Hospital Dom 
Joaquim, o valor antigo era de R$7. 900 milhões e 
passou para R$10.360 milhões por ano.

•Investimento na saúde hospitalar

No dia 1º de dezembro ocorreu a 
entrega da UBS do bairro Jardim 
Maluche. Uma estrutura ampla e 
moderna foi entregue à população. 
O prédio onde funcionava a UBS 
do Jardim Maluche, na esquina das 
ruas Tiradentes e Atílio Batistoti, 
continuará em funcionamento e 
agora destinado a receber os 
pacientes dos bairros Primeiro de 
Maio e Azambuja. Com isso, a 
Prefeitura disponibiliza mais um 
espaço de atendimento para a 
população.

•Entrega da Unidade Básica 
de Saúde no Jardim Maluche

No dia 04 de outubro de 2021, o Hospital Dom Joaquim, 
conveniado com a Secretaria de Saúde, passou a abrir 
suas portas para o atendimento, 24 horas, via Sistema 
Único de Saúde (SUS). Totalizando até dia 04 de 
dezembro de 2021, o total de 8185 consultas.

•Abertura do Hospital Dom Joaquim 24h
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Teve início neste ano a descentralização na 
distribuição de insulina para pessoas diabéticas. 
Antes os usuários só podiam fazer a retirada 
desse material na Farmácia Básica e agora, 
algumas Unidades Básicas de Saúde também 
poderão fazer a distribuição. 

As primeiras UBS a receberem os medicamentos 
foram aquelas com maior número de usuários, 
ou seja, as unidades do bairro Águas Claras, 
Dom Joaquim, Santa Terezinha e Limeira Baixa. 
O projeto será ampliado ao longo dos meses, e a 
intenção é proporcionar a distribuição em todas 
as unidades até o final de 2022.

•Descentralização da insulina
Duas novas ambulâncias que passam 
a integrar a frota da pasta. Locados, 
os veículos zero quilômetro não terão 
custo de manutenção. Com a locação 
das novas ambulâncias, ao valor de 
R$7.800,00 mensais cada, caso 
ocorra algum problema que exija a 
parada do veículo, a substituição é 
imediata, sem prejuízo aos usuários.

•Novas viaturas para o Samu
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