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RELATÓRIO DE GESTÃO

Ação Portão, juntos por uma cidade melhor
 Para uma Administração Municipal ter sucesso, é preciso a 
união de todos em busca do bem comum. Uma cidade 
melhor não se faz apenas com um Prefeito, e sim com um 
conjunto de ações em que os colaboradores abracem a 
causa, e vistam a camisa. O Ação Portão é uma inicia�va 
para levar a Administração Municipal aos bairros da cidade, 
que conta com voluntários de todas as áreas. São ações na 
área de saúde, com exames rápidos de HGT, Pressão 
Arterial e sinais vitais, além de orientações de saúde bucal e 
diversos programas desenvolvidos pela Secretaria de 
Saúde. A Secretaria de Agricultura se faz presente 
orientando e distribuindo mudas de árvores e hortaliças. 
Ouvir as comunidades é o principal obje�vo, por isso a 

Secretaria de Obras está presente, recebendo solicitações e 
sugestões de melhorias per�nentes a cada bairro. O 
Departamento de TI (Tecnologia da Informação), garante a 
estrutura necessária para que sejam desenvolvidos 
trabalhos de protocolos eletrônicos, consulta de cadastros, 
além de permi�r a solicitação de documentos, guias e 
atestados, facilitando para quem tem dificuldade de acesso. 
O Gabinete do Prefeito recebe a todos, ouve as 
reivindicações e apresenta seus planos e projetos para a 
localidade em questão. Em 2017, foram realizadas três 
edições do Ação Portão, nas escolas Santo Antônio na Vila 
São Luiz, Gonçalves Dias na Cachoeira e Afonso Gomes de 
Carvalho, no bairro Portão Velho (Cantão).

Fala Portão vai aproximar
cidadão e administração

Inovando para ouvir as necessidades 
d a  p o p u l a ç ã o .  C o m  e s t a 
mentalidade, a Administração 
Municipal adere ao Fala Cidadão. O 
aplica�vo que já abrange 14 cidades 
da região, agora será o elo entre a 
Prefeitura e seus contribuintes. 
Através dele, podem ser abertas 
solicitações de serviços públicos, realizar denúncias, levar 
avisos e muito mais, diretamente pelo aparelho celular. 
Quando uma solicitação for atendida, o cidadão recebe 
também o aviso. O aplica�vo permite ainda realizar 
pesquisas e enquetes, que são importantes para o gestor 
público administrar nosso município.

 Finalizamos um ano à frente da Prefeitura de Portão, com 
o sen�mento de termos conseguido fazer um trabalho 
correto e transparente. Não é fácil administrar a nossa 
cidade, pois sempre queremos fazer mais e melhor pelo 
lugar onde vivemos. Apesar de tudo que já foi feito, fica 
sempre um gos�nho de quero mais, um sen�mento de 
que ainda pode ser feito melhor. É com este compromisso 
que iremos iniciar o próximo ano. Vamos trabalhar duro, 
com vontade e dedicação, para cumprir nosso obje�vo de 
construir uma cidade melhor, mais humana e que nos 
encha de orgulho. Obrigado de coração a todos que se 
dedicaram neste ano. Desejo a família portonense um 
Natal abençoado e um 2018 repleto de realizações!

FALA PREFEITO
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SAÚDE

Uma Farmácia ampla,
para atender melhor

Posto do Rincão tem sua
ampliação retomada

Aumento significativo nos
Atendimentos Especializados

Mais dois veículos para
otimizar os deslocamentos

Ampliação do Horário de atendimento da Secretaria

 Para aperfeiçoar o atendimento e proporcionar um 
maior conforto aos usuários, está em andamento a 
construção da nova sede da Farmácia Básica 
Municipal. A Secretaria de Obras está fazendo a 
recuperação do an�go prédio da CRT/OI, que receberá 
a nova Farmácia, cuja infraestrutura será melhor e 
mais completa para atender aos usuários.

 Um posto de saúde maior e mais completo para 
atender a comunidade do Rincão do Cascalho. A 
retomada da obra de ampliação desta unidade de 
saúde era fundamental para atender a demanda do 
bairro. São quatro consultórios, uma sala de vacinas, 
dois ambulatórios, dois depósitos, além de um amplo 
e confortável espaço para espera dos usuários. A 
previsão de entrega é no primeiro semestre de 2018.

 Resultados expressivos marcaram os relatórios de 

produ�vidade da Secretaria de Saúde. A Central de 

Marcação de Consultas para Especialidades �nha até 

o início de dezembro, o número de 1.244 consultas 

agendadas, contra 649 realizados em 2016, um 

aumento de mais de 90% na resolu�vidade dos 

casos, diminuindo a demanda reprimida.

 Melhoria constante da frota para agilizar 
atendimentos e deslocamentos de pacientes. Com 
esta mentalidade, a Administração priorizou a 
aquisição de dois novos veículos para a frota da 
Secretaria de Saúde, além de uma Ambulância 
equipada para suporte avançado de vida, 
garan�ndo maior qualidade nos transportes.

 A Secretaria de Saúde também aderiu ao funcionamento sem fechar ao meio-dia. Com horário das 8 horas 
às 16 horas, os usuários têm uma hora  a mais para buscar o atendimento junto à Secretaria.
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SAÚDE

Saúde é destaque nas
edições do Ação Portão

Capacitação garante melhor
atendimento aos usuários

Aumento de oferta de
fisioterapia e exames

Saúde na Estrada prioriza
atendimentos no interior

Campanha busca novos
doadores na cidade

 Levando orientações nas áreas odontológicas, 
nutricionais, de higiene, além da verificação de 
sinais vitais, pressão arterial, HGT, e testes rápidos, 
a Secretaria Municipal de Saúde destaca-se nas 
edições do Ação Portão. A presença da Secretaria é 
fundamental para a aproximação da comunidade 
com os serviços públicos de Saúde.

 Buscar a qualificação do 
atendimento,  gerando 
humanização nos processos 
que envolvem as relações 
interpessoais dos usuários 
do sistema de saúde. Com 
esta ideia, foi criada a 
campanha “Gen�leza Gera 

 Em função do aumento considerável da demanda, a 
Secretaria de Saúde ampliou a oferta dos serviços de 
fisioterapia e exames laboratoriais. As Fisioterapias 
�veram um aumento médio de 30% em relação ao 
que vinha sendo disponibilizado antes. A oferta de 
exames laboratoriais teve um acréscimo de 
aproximadamente 50%, comparado a 2016.

 Levar atendimento de equipe mul�disciplinar, com 
consultas médicas, de enfermagem e realização de 
pequenos procedimentos, tem como prioridade 
a�ngir a população do interior. O programa “Saúde 
na Estrada”, alterou seu cronograma, ampliando a 
cobertura, principalmente para favorecer usuários 
com dificuldade de acesso às unidades de saúde.

 “Abra o Portão do seu 
Coração. Seja um Doador 
de Órgãos!”.  Esta  é  a 
campanha desenvolvida 
pela Secretaria de Saúde, 
j u n t o  à  C â m a r a  d e 
Vereadores de Portão, 
visando conscien�zar a 
população quanto à real 

Gen�leza”. Profissionais e estagiários par�ciparam de 
palestras voltadas a atender cada vez melhor quem 
busca auxílio junto ao Sistema Único de Saúde (SUS).

necessidade de aumentar o número de doadores 
de órgãos. Neste processo,  a pessoa é orientada a 
informar parentes e familiares de sua opção como 
doador, gerando uma corrente para salvar vidas.



SAÚDE

Vigilância tem agora um
Fiscal Sanitário efetivo

 Desde o mês de março, o Departamento de 
Vigilância Sanitário da Secretaria de Saúde conta 
pela primeira vez com o trabalho de um Fiscal 

Qualificação no setor garante
a qualidade nos serviços

Secretaria agiliza processos
e busca receita nos inadimplentes

 Qualificação, aliada a norma�zação dos processos, são 
mudanças que se destacaram no setor de Vigilância Sanitária. 
Equipamentos adequados e iden�ficação visual dos agentes de 
saúde, transmitem segurança para os responsáveis pelos 
empreendimentos. Mais de 170 licenças sanitárias foram 
expedidas neste ano. 

 Neste ano, a Secretaria iniciou um trabalho de cobrança 
administra�va através de contatos diretos a contribuintes 
em atraso, recuperando com este trabalho, cerca de R$ 1 
milhão em receitas, que serão reinves�das no município. 
Ainda no setor tributário, foi contratado um sistema 
especializado de fiscalização, que irá o�mizar os 

Cidadão
consciente
comparece!

Não falte à sua consulta ou

procedimento agendado.

As faltas desperdiçam

recursos e tiram a

oportunidade de outra pessoa.

Uma campanha da

Secretaria Municipal de Saúde
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resultados, trazendo mais retorno de receita, possibilitando novas obras e inves�mentos na cidade. 

FAZENDA

Ambulantes terão regulamentação
 Está em andamento a criação de uma Lei de Regulamentação 
para a a�vidade de ambulante com ênfase no comércio de 
alimentos. Além de garan�r qualidade para o consumidor, esta lei 
regulariza a a�vidade dos ambulantes em veículos auto-motores, 
e busca garan�r a ocupação adequada dos espaços públicos.

Sanitário concursado. O 
t r a b a l h o  d e s t e 
p r o fi s s i o n a l  v i s a  a 
prevenção através da 
fiscalização correta, com 
o controle na produção de 
a l i m e n t o s  e 
estabelec imentos  de 
interesse a saúde da 
população. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nova sede do CREAS vai
melhorar o acolhimento

Oficinas continuam no
CRAS da Perimetral

Ações marcam trabalhos
do Conselho do Idoso

Encerramento da Capoeira
reúne mais de 100 crianças

 O Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS) está em novo endereço. Com espaços 
mais amplos, os usuários contam com salas 
individuais, que garantem qualidade e bem-estar 
durante os processos de acolhimento. A equipe foi 
ampliada e reestruturada, garan�ndo mais 
atendimentos às ví�mas de violência.

 O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 
ampliou a frequência das suas oficinas. Centralizadas 
agora na unidade da avenida Perimetral, cursos de 
Panificação, Culinária, Crochê, Tricô, Pathwork, 
Biscuit, Pintura em Tecido, Pintura em Latas e Vidros, 
além de manter os grupos de gestantes. Esta 
mudança facilitou o acesso da população.

 Com o intuito de criar e promover ações de integração e 
a�vidades comunitárias, foi cons�tuído este ano o Conselho 
do Idoso. Levar informações de garan�a de direitos, saúde e 
assistência social, além de promover momentos de cultura 
e lazer para terceira idade, são algumas das atribuições 
deste conselho. O mês de outubro foi marcado por 
caminhadas, piquenique na praça e palestras.

 A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação está agora atendendo na rua Ivo�, ao lado da 
Biblioteca Municipal. Esta mudança gerou economia aos cofres públicos, porque antes a secretaria ocupava um 
imóvel alugado. Com a economia, novos recursos podem ser rever�dos em bene�cio aos usuários.

 Reaberto este ano, o projeto de Capoeira a�ngiu 5 
escolas da rede pública de ensino, abrangendo 
crianças e adolescentes até 13 anos, no contraturno 
escolar. O Lothar Kern foi o palco do encerramento, 
reunindo os alunos e pais para uma apresentação em 
conjunto. As a�vidades espor�vas auxiliam a 
fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Assistência Social muda de endereço e gera economia
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OBRAS

1.750m² de consertos
de calçamentos no ano

Números da SEMPOV
mostram resultados

Melhores acessos, com  a
manutenção das pontes

Iluminação Pública tem
2.475 pontos consertados

Relógio da rótula volta a
funcionar depois de 2 anos

 Ruas da Vila Aparecida, Morada do Sol, Rincão do 
Cascalho e alguns pontos do Centro da cidade 
fo ra m  co nte m p l a d a s  co m  co n s e r to s  e m 
calçamentos. Além da subs�tuição de pedras, foi 
realizada a regularização de meio-fios, colocação de 
bocas de lobo e encanamentos. A rua Nova Prata 
sofria há anos com uma cratera aberta pelas 
chuvas.

 A Secretaria Municipal de Planejamento Obras e Viação 
(SEMPOV), apresenta seus números, que comprovam 
muito trabalho realizado durante o ano. A limpeza pública 
foi bastante acionada, e os números são os seguintes:
- 409.107m² de passeios públicos roçados;
- 1.281 cargas de entulhos e galhos recolhidos;
- 361 pontos públicos de roçada e limpeza;
- limpeza de áreas verdes nos bairros Portão Novo, Ouro 
Verde, Saibreira, Vila Rica e Jardim Cecília;
- limpeza e terraplanagem na rua Acre (futura sede da 
Liga do Câncer), área verde do bairro São Jorge (futuro 
campo de futebol) e nas futuras instalações da Casa das 
Cucas no bairro Rincão (incen�vo aprovado pela Câmara 
de Vereadores).

 Troca de pon�lhões de madeira nas estradas do 
Socorro e João Luiz de Moraes, além da ponte nova 
na Avenida Perimetral, são obras que melhoraram os 
acessos aos usuários destas vias. Na Perimetral, foi 
concluído o passeio público junto à ponte, trazendo 
segurança aos pedestres. Os pon�lhões estavam com 
suas madeiras bastante desgastadas.

 Quase 2.500 pontos de iluminação pública foram 
consertados neste ano. Além disso, foram instaladas 
quase 100 novas luminárias. A Secretaria de Obras 
teve bastante trabalho no início do ano com problemas 
que vão do desgaste natural destes equipamentos até 
o vandalismo. A visibilidade noturna melhora a 
segurança de quem transita pela cidade.

 Depois de quase dois anos de 
espera, o relógio da rotatória 
entre as Avenidas Pátria e 
Brasília voltou a funcionar. 
Além de informações de data, 
hora e temperatura, a tela traz 
a l g u m a s  i n f o r m a ç õ e s 
i m p o r t a n t e s  p a r a  a 
população, como campanhas, 
e v e n t o s  e  o u t r a s 
programações . Além disso, 
deixou a rótula do Centro da 
cidade muito mais bonita.
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OBRAS
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Mudanças na sinalização
facilitam a circulação

Troca de iluminação no
viaduto garante economia

Parcão tem sua rede
elétrica recuperada

 Algumas mudanças propostas pelo Departamento de 
Trânsito da SEMPOV, facilitaram a circulação pelo Centro da 
cidade. Uma das mais significa�vas foi a implantação de 
rotatória no entroncamento das avenidas Pátria e Brasília. 
Esta alteração proporcionou maior segurança e fluidez no 

 O roubo de fiação principal do Centro de Espor�vo 
Leonel de Moura Brizola (Parcão) ocorrido no início do 
ano, foi um dos maiores vandalismos já pra�cados na 
cidade. A Secretaria de Obras levou muito tempo 
envolvida em trâmites legais, mas conseguiu possibilitar 
novamente as a�vidades noturnas neste local. O projeto 
licitado ultrapassava R$ 35 mil reais, mas a secretaria, 
u�lizando seus recursos próprios de mão de obra, 
conseguiu uma economia superior a 70% neste valor.

 A subs�tuição de lâmpadas de vapor de sódio pelas 
novas e modernas lâmpadas de LED, além de garan�r 
a beleza na entrada do nosso município, garante uma 
economia de 57% com o custo de energia. A 
durabilidade destas novas lâmpadas reduz o custo de 
manutenção, além de serem ecologicamente 
corretas.

principal cruzamento do 
município.
 Outra medida importante 
foi a marcação de área de 
conflito na Avenida Brasil. 
Com esta área demarcada, 
o s  m o t o r i s t a s  s ã o 
orientados a reservar a 
distância, evitando trancar 
os cruzamentos, agilizando 
o trânsito, principalmente 
nos horários de maior circulação.

 Com a nomeação da nova Junta 
Administra�va de Recursos de 
Infrações (JARI) no início deste 
ano, as reuniões passaram a ser 
públicas, com as audiências 
sendo realizadas na Câmara de 
Vereadores.  Além  desta 
mudança, que trouxe maior 

JARI mostra efetividade e
fecha o ano sem pendências

transparência aos processos, a nova equipe mostrou 
bastante empenho, e está fechando o ano pra�camente 
sem nenhuma pendência de julgamento. Estes resultados 
posi�vos aumentam a credibilidade da en�dade junto a 
quem busca o serviço.

Quase 200 quilômetros de
estradas rurais recuperadas
 A nossa cidade tem uma vasta extensão territorial, 
consequentemente, uma proporção vasta de 
estradas no interior. Já foram realizados a 
manutenção e preservação de quase duzentos 
quilômetros destas estradas, garan�ndo condições 
adequadas de tráfego e de escoamento da nossa 
produção agrícola. São serviços de patrolamento, 
alargamento, nivelamento, britagem, limpezas de 
valos e bueiros, entre outros.
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EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Tenda do Saber faz sucesso
nas edições do Ação Portão

119 estudantes pesquisadores
fizeram desta a maior FEICIP

Menteinovadora chega na
Escola Gonçalves Dias

Programa A União Faz
a Vida é ampliado

Novos Playgrounds nas
EMEIs e EMEFs de Portão

 Com o propósito de incen�var a leitura, a Tenda 
Literária i�nerante do Projeto Caminhos do Saber 
leva cerca de dois mil �tulos para as edições do Ação 
Portão. A inicia�va conta também com o Baú das 
Letras que viabiliza para a comunidade o acesso ao 
acervo da Biblioteca Pública Municipal. A Secretaria 
quer ampliar a abrangência dessas ações, levando a 
Tenda a espaços públicos em 2018.

  A Feira de Iniciação Cien�fica de Portão (FEICIP) 
contou com mais de cem alunos, consolidando a 
proposta pedagócica de Iniciação Cien�fica. O 
número de par�cipantes quase dobrou em relação 
ao ano anterior. A comunidade correspondeu, 
lotando o Ginásio Municipal para pres�giar os 
trabalhos dos nossos alunos. Os vencedores 
representaram Portão na Mostratec Júnior.

 Depois do sucesso com as 
co n q u i sta s  d a s  e s co l a s 
Antônio José de Fraga e 
Visconde de Mauá (Campeã 
M u n d i a l  n a  G r é c i a ) ,  o 
Programa Mente Inovadora 
chega a escola Gonçalves 
D i a s .  D e s e n v o l v e r 
habilidades e competências 
de raciocínio lógico, qualifica 
nossos alunos para o futuro. 

 As escolas do ensino fundamental par�ciparam do 
programa A União Faz a Vida, com o número 
recorde de 2.656 crianças envolvidas. A parceria 
com o Sicredi possibilitou ampliar a formação 
con�nuada de professores e gestores. Para 2018, as 
EMEIs integrarão o programa.

 Revitalizar espaços de recreação garan�ndo a 
qualidade para nossos alunos. A Secretaria inves�u 
em 8 novos playgrounds em algumas ins�tuições da 
rede de ensino, ação que deve ser ampliada para 
mais escolas já no próximo ano.
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Futebol volta a movimentar
os campos da cidade

Robótica Educacional leva
qualidade a Escola São Jorge

Torneio de FIFA e PES surpreende
pelo número de participantes

Portão pela primeira vez é
a capital do ciclismo no Vale

 Depois de seis anos, a bola voltou a rolar nos 
campos de Portão. O torneio envolvendo atletas 
acima de 35 anos foi um sucesso de público e 
integração entre os clubes de futebol.

 Nossa cidade sediou neste ano uma das etapas da 
Copa Vale do Sinos de Ciclismo, que faz parte da 
Copa União. Cerca de oitenta ciclistas de toda a 
região par�ciparam, transformando as ruas de 
Portão em uma enorme e colorida pista.

 Preparar nossos alunos para o futuro. Com esta 
mentalidade, a Secretaria de Educação deu início ao 
Projeto de Iniciação à Robó�ca. Cinco kits de 
Robó�ca Educacional foram adquiridos, e trinta 
alunos integram o projeto piloto na São Jorge. Para 
2018, a expecta�va é ampliar para mais 5 escolas.

EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Levanta pra Vida leva o
voleibol ao contraturno

 Ocupar o contra turno dos nossos alunos com 
a�vidades espor�vas, promovendo a saúde �sica e 
mental. Com esta proposta, o EMD criou o Projeto 

 A Equipe Municipal de Desporto (EMD) mostrou 
que está se atualizando sempre. E a febre dos games 
ganhou espaço no Ginásio Municipal com o 
campeonato de FIFA E PES. Mais de trinta 
compe�dores aproveitaram a estrutura armada 
durante a Volksfest. O público vibrou com as 
habilidades dos jogadores.

Levanta para a Vida, uma 
escolinha de voleibol 
aberta e gratuíta a todos 
os alunos da rede de 
e n s i n o .  O s  t r e i n o s 
ocorrem no Ginás io 
Municipal, nas sextas-
feira, sob a orientação de 
professores que fazem 
p a r t e  d a  E q u i p e 
Municipal de Desporto 
(EMD). 
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Domingos voltam a lotar
a Praça do Chafariz

Museu Municipal reabre
para contar nossa história

Formação continuada garante
qualidade no ensino municipal

Não basta escrever uma nova história é necessário 
preservar a que nos trouxe até aqui. Por isso, o 
Museu abriu as portas novamente com acervo rico 
sobre as memórias de Portão. O evento de 
reabertura foi marcado por diversas atrações, como 
uma apresentação do Coral Municipal. Integrantes 
da Secretaria, trajados com roupa de época, 
receberam os convidados dando um ar nostálgico à 
noite. O Museu abre de segunda a sexta feira das 8h 
às 11h30min e das 13h às 16h30min.

Desfile Cívico muda o
panorama do centro

 Portão parou para ver o Desfile Cívico. Milhares de 
pessoas pres�giaram o tradicional evento cívico, 
que neste ano aconteceu no centro da cidade.  A 
Avenida Brasília foi o palco por onde marcharam 
nossas escolas e ins�tuições, que mostraram toda a 
sua cria�vidade. As Bandas Marciais das escolas 
Visconde de Mauá, Gonçalves Dias e Antônio José 
de Fraga encantaram centenas de pessoas.

Buscar a qualificação dos profissionais da rede 
pública de ensino é uma meta constante da 
Secretaria de Educação. Professores capacitados e 
mo�vados são fundamentais para a criação de um 
ambiente escolar produ�vo e de qualidade. A 
reformulação do trabalho desenvolvido pelo setor 
de Psicologia apresenta uma nova proposta, em que 
a profissional atua de forma direta nas escolas com 
alunos, professores e família, trabalhando de forma 
preven�va. Desta maneira, o resultado é mais 
eficiente. O inves�mento em formação deve dobrar 
em 2018, garan�ndo nossa qualidade de ensino.

 Apresentações culturais voltaram a movimentar a 
Praça Armando Albino Ma�es. A valorização dos 
talentos locais leva muitas famílias à Praça do 
Chafariz. Além de mostrar o que temos de melhor, 
promovemos a integração social na cidade.

EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
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Semana Farroupilha traz
tradição e folclore ao centro
 Uma Semana Farroupilha 
cheia de inovação,  mas 
s e m p r e  p r e s e r v a n d o  a 
tradição. Em 2017, a inicia�va 
contou com homenagens, 
reconhecimento ao Patrono e 
maior l iberdade para as 
en�dades apresentarem os 
s e u s  t r a b a l h o s  p a r a  a 
comunidade. Escolas da 
cidade �veram programação 
especial no acampamento.
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AGRICULTURA

Patrulha Agrícola atende
mais de 250 produtores

Agricultura Familiar foi
destaque na 17ª Volksfest

Inspetoria Veterinária

Regularização de Talões e
Cadastros de Produtores

Reativação do COMDERU

 Mais de 500 horas de trabalho de trator e 400 horas 
de retroescavadeira favoreceram mais de 250 
produtores rurais do município. O trabalho 
desenvolvido pela Patrulha Agrícola atende 
pequenos e médios agricultores, facilitando o 
manejo e a produção local. Em 2017, foram 
realizados mais de 80 emprés�mos dos 17 
implementos agrícolas que a Secretaria possui.

 A Agricultura Familiar de Portão apresentou seus 
produtos a toda a comunidade durante a Volksfest. A 
Secretaria da Agricultura disponibilizou durante a 
festa, 20 stands para produtores e agroindústrias 
familiares do município e da região. Os visitantes 
puderam adquirir produtos como linguiça, salame, 
queijos, iogurtes, cachaças, licores, rapaduras, mel, 
flores, cucas, hortaliças, entre outros, diretamente do 
produtor rural.

 Durante o ano, foi regularizada a emissão de talões 
de produtores cadastrados, sendo entregues mais 
de 550 talões somente nos 10 primeiros meses. A 
reestruturação da Secretaria possibilitou a  
retomada do cadastro de produtores, gerando uma 
inclusão de aproximadamente 120 novas 
inscrições. Com a regularização da digitação e do 
envio das notas fiscais de produtores, foi gerada 
uma movimentação de R$ 36 milhões pelos 
agricultores locais, informação que elevará o índice 
de retorno do setor primário.

 Durante o ano, foram realizadas 9 reuniões do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
(COMDERU). A rea�vação deste Conselho foi 
fundamental para o setor primário local, pois ele 
serve de instrumento para construção, discussão e 
elaboração de programas de incen�vo e polí�cas 
públicas para a agricultura. Fazem parte do 
COMDERU, além da Secretaria Municipal da 
Agricultura, as Associações de Produtores, 
Feirantes, Agricultores do PNAE, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Emater, Seduc, Bancos, 
Brigada Militar e Câmara de Vereadores.

 Com a reabertura do Posto de Inspetoria Veterinária, 
os agricultores do município puderam contar com o 
serviço de emissão de GTA 
( G u i a  d e  Tra n s p o r te 
Animal), emi�ndo cerca 
de 2.500 guias neste 
p e r í o d o .  D u r a n t e  a 
campanha de vacinação 
da febre a�osa do mês de 
maio, foram imunizados 
mais de 10.000 animais, 
entre búfalos e bovinos.
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FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretaria da Fazenda
atinge os objetivos

 Retomar os limites prudenciais estabelecidos pelo 

Tribunal de Contas do Estado (TCE), era a principal 

meta da Secretaria da Fazenda. As medidas de 

economia adotadas foram importantes para a�ngir 

estes obje�vos. O percentual da Folha de Pagamento 

do funcionalismo, que antes era de 53,75%, caiu 

para 50,41%, o que garante hoje os salários e 

fornecedores sendo pagos em dia. Os resultados do 

trabalho de melhoria na captação de receitas, aliada 

as reduções de custos, gerou um superávit de mais 

de R$ 3 milhões neste ano de 2017.

Secretaria visita empresas
para ouvir idéia e planejar

Prefeitura adere ao PIT
para aumentar receitas

 Com a proposta de administrar junto com a 
comunidade, a Administração Municipal saiu a campo 
para ouvir as empresas, buscar idéias e sugestões para 
alavancar o crescimento de Portão. Destas visitas, 
surgiram soluções, parcerias e novas percepções, 
trazendo melhorias nas mais variadas áreas do 
governo, uma troca onde quem ganhou foi a cidade.  O Programa de Integração Tributária (PIT), é um 

projeto da Secretaria Estadual da Fazenda, onde as 
ações desenvolvidas pelo município, geram pontos que Parcerias garantem beleza aos

canteiros do centro da cidade

Portão Aberto vai atrair
empresas e gerar empregos

 Com uma visão de que uma Administração 
sozinha não resolve os problemas de uma 
cidade, a Secretaria Municipal de Indústria e 
Comércio, captou o apoio de comerciantes 
para revital izar os canteiros do centro da 

 O Projeto de Lei Portão Aberto que visa atrair 
empresas,  gerar empregos e aumentar a 
arrecadação foi enviado a Câmara Municipal de 

c i d a d e .  O 
p r o j e t o 
também contou 
com a parceria 
d e  u m a 
paisagista , e o 
r e s u l t a d o  j á 
p o d e ser v i sto 
n o s c a n t e i r o s 
d a s  a v e n i d a s 
P á t r i a  e 
B r a s í l i a .  E m 
t e m p o s  d e 
c r i s e ,  é 
n e c e s s á r i o  a 
união em busca 
do bem comum, 
com propostas 
cria�vas para se 
obter sucesso.

revertem em receitas, que 
são novamente inves�dos 
na cidade. O trabalho do 
Departamento Tributário 
está em desenvolver 
ações de educação fiscal, 

conscien�zando que o retorno destes tributos serão 
aplicados em melhorias dos serviços públicos. Uma 
destas ações é a inclusão no aplica�vo Fala Cidadão, 
uma opção de denunciar os estabelecimentos que não 
emitem nota fiscal, sonegando impostos que poderiam 
vir a melhorar a nossa cidade.

Vereadores. A Lei proposta oferece 
incen�vos para abertura de novas 
empresas, bem como a ampliação 
das já existentes. A importância desta 
ação são os múl�plos resultados que 
ela trará, repercu�ndo posi�vamente 
em diversos setores da nossa cidade.
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MEIO AMBIENTE

Contratação de Clínica garante
castrações para animais de rua

Projeto Técnico garante
desassoreamento de arroios

Projetos de Educação Ambiental
são consolidados em 2017

Emissão de número de
licenças aumenta em 2017

 Animais abandonados também são um problema de saúde 
pública. E para ajudar a reduzir este problema, a Administração 
Municipal, em parceria com as ONG’s de animais do município, 
firmou contrato com Clínica Veterinária para a realização de 
castrações progressivas de fêmeas caninas e felinas, priorizando os 
animais nas regiões de famílias de baixa renda.

 Para solucionar problemas recorrentes de alagamentos 
e inundações em situações de grandes índices de 
chuvas, o Departamento Ambiental trabalha em projeto 
técnico ambiental para mi�gar os impactos nega�vos 
das intervenções. O trabalho visa o desassoreamento 
dos arroios Noque e Cascalho.

 Educar para proteger o Meio Ambiente. Dar 
con�nuidade a projetos como Cole�vo Educador, Agenda 
21 Escolar e Plantando Água, é a certeza de estar 
trabalhando desde o início com nossos jovens a 
conscien�zação da importância da preservação 
ambiental. Produção de mudas na�vas no Horto Florestal 
Municipal garante o replan�o nas matas ciliares.

 Para garan�r rapidez e eficiência na emissão de licenças 
ambientais, a Administração Municipal ampliou e 

Grupo de trabalho garante
políticas de proteção animal
 Cons�tuir um grupo de 
t r a b a l h o  c o m 
representantes   dos 
municípios da região para 
t r a t a r  d e  q u e s t õ e s 
concernentes à saúde e 
bem-estar  animal .  O 

PrO
Animal

Departamanto de Meio Ambiente está presente no 
Pro Animal, que vem para tratar de assuntos como 
tração animal, captação de recursos, inves�mentos 
para uso regional, campanhas junto às escolas, 
entre outros projetos.

qualificou a sua equipe, 
possibilitando assim 
atender as demandas. 
Agilizar estes processos, 
garante a melhoria da 
qualidade ambiental do 
município,  e  como 
consequência, a geração 
de  mais empregos para 
nossa cidade.
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ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

Inovações na estrutura da
Tecnologia da Informação

 Com o obje�vo de buscar uma Gestão moderna e econômica, a 
Administração Municipal deu atenção especial a sua área de 
Tecnologia da Informação (TI). Os sistemas internos �veram 
unificações, trazendo para a plataforma web os controles de 
Compras, Almoxarifado, Frotas, Solicitações e Saúde, que 
modernizaram os processos, se adequando às obrigações 
impostas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), facilitando o 
trabalho do Gestor Público. O portal do Município está de cara 
nova. Os usuários têm maior facilidade ao buscar os serviços on 
line, e os mesmos se enquadram nas exigências de acessibilidade. 
Internamente, foi implantado o sistema de Memorandos 
Eletrônicos, ferramenta que além de agilizar as Circulares Internas 
(CI), gera economia de papel, colaborando com o meio ambiente. 
A u�lização das redes sociais recebeu uma atenção especial, se 

tornando uma importante ferramenta de 
comunicação entre o cidadão e o poder público. 
Divulgação de campanhas de sociais, de saúde, 
além de informações importantes para a 
comunidade, têm chegado de forma mais fácil e 
ágil, conseguindo desta forma a�ngir um 
número maior de pessoas.

Implantado sistema de
câmeras e rastreamento

Atendimento ao público e
economia marcam o ano

  Quarenta e quatro câmeras de segurança foram 
instaladas entre o Centro Administra�vo Municipal, 
Secretaria de Saúde e Posto de Saúde Central. Além 
de garan�r a segurança �sica e patrimonial, auxilia 
administra�vamente, controlando acessos e 
inibindo vandalismo e depredação. Outra medida 
de controle administra�vo foi a instalação de 
rastreadores veiculares. Quinze veículos estão 
equipados com modernos sistemas via GPS/GPRS. 
Com estes recursos, a secretaria controla 
localização, além de ter um disposi�vo a mais na 
proteção de sinistros.

 Neste ano, o Gabinete do Prefeito ins�tuiu o 
atendimento ao público em datas e horários fixos. 
Qualquer cidadão pode procurar o prefeito em seu 
gabinete, nas terças e quintas-feiras, das 9 horas às 
12 horas. Ouvir as reinvidicações da comunidade é 
uma forma do gestor analisar se seus programas e 
diretrizes estão indo ao encontro das necessidades 
do município. A economia proposta desde o início 
do ano comemora resultados expressivos. Os 
custos com manutenção  da frota de veículos, 
�veram uma economia R$ 170.000,00, e em 
combus�vel, este número é de R$ 30.000,00. Com 
material de expediente, a administração contabiliza 
uma economia de R$ 160.000,00 desde o início do 
ano, comparado com 2016.
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ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

Novo horário facilitou a
vida dos contribuintes

Comunidade se aproxima
através do Ação Portão

Reestruturação garante
economia para a Gestão

 Uma das principais mudanças implantadas foi a 
alteração do horário de atendimento do Centro 
Administra�vo Municipal, aberto das 9 às 16 horas, 
sem fechar ao meio-dia. O novo horário facilita ao 
contribuinte o acesso a documentos e demais 
serviços, podendo o mesmo se deslocar no intervalo 
de seu trabalho. Das 8 às 9 horas, o expediente é 
interno serve para treinamentos e reuniões.

 As várias mudanças implementadas garan�ram 
uma enorme economia em 2017. Somente a 
reestruturação das Secretarias, com unificações e 
readequações de competências, garan�ram uma 
economia de mais de R$ 500 mil reais aos cofres 
públicos. A redução salarial de todos os CC’s, FG’s e 
gra�ficações geraram uma economia de mais de R$ 
600 mil. Cerca de R$ 30 mil foram economizados 
neste ano, com o corte de telefone de Prefeito, Vice 
e Secretários. A redução de diárias e horas extras, 
rendeu uma economia de quase R$ 40 mil reais. 
Pela primeira vez, desde 2014, a folha a�ngiu os 
limites recomendados pela Lei de Responsabilidade 

 O CMC (Circuito de Monitoramento Comunitário) 
já mudou a ro�na de ruas e praças da cidade. A 
parceria público/privada iniciada neste ano, a�nge 
a meta de 16 câmeras, nas Avenidas Brasil, Pátria e 
Brasília, Rua 9 de Outubro e na Praça do Chafariz. 
Cerca de 10 empresas aderiram como parceiras, e o 
projeto deve ser ampliado em 2018, levando 
imagens em tempo real para a Brigada Militar.

 Com a preocupação de criar 
meios de garan�r a Inclusão 
Digital, a Administração 
incluiu o serviço gratuito de 
internet, nas Praças da 
Estação e do Chafariz. Todos 
já podem navegar u�lizando 
s e u s  n o t e b o o k s  e 
smartphones.

 Levar serviços e aproximar o Execu�vo de toda a 
comunidade. Este obje�vo levou a criação do Ação 
Portão. Em edições mensais, nas escolas dos bairros 
da cidade, um mu�rão de voluntários leva 
orientações em saúde, biblioteca i�nerante, jogos e 
recreação, mudas de árvores e hortaliças, além de 
serviços de protocolo e emissão de documentos. O 
Gabinete do Prefeito também se faz presente, 
ouvindo as necessidades e recebendo indicações de 
projetos e ações para melhorar nossa cidade.

Parceria Público/Privada
garante câmeras nas ruas

Wi-Fi nas Praças para
garantir a Inclusão Digital
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Pela 1ª vez, a Volksfest
devolve o investimento
 União, ousadia, coragem e muita parceria 
caracterizaram a organização da 17ª Volksfest, 
tornando a festa inesquecível. Nem a chuva, que 
marcou os primeiros dias, �rou o brilho do evento. O 
bom público dançou muito com as atrações, e 
aproveitou toda a estrutura montada. E como 
prêmio para as propostas inovadoras apresentadas, 
foi o primeiro retorno posi�vo da festa, lucro já foi 
rever�do ao Hospital de Portão.

Agora ficou mais fácil
agendar a sua consulta

 Desde outubro, está em funcionamento o 
Teleagendamento. O setor, que fica junto ao Posto de 
Saúde Central, foi criado para ajudar a acabar com as 
históricas filas de marcação de consultas. Inicialmente 
atende agenda de especialidades do Posto Central, 
mas aos poucos será ampliado para unidades de 
saúde dos bairros. Dois telefones estão à disposição 
dos usuários, de segunda a sexta, das 7 horas às 19 
horas: 3500.4361 e 3500.4362.

R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O
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