PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
CENTRO ADMINITRATIVO ARTHUR MÜLLER

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO - Exercício 2017
Gabinete do Executivo Municipal

No exercício de 2017 foram atingidas as seguintes metas e
prioridades constantes na Lei Municipal nº 2.343/2013 (Plano Plurianual), na Lei
Municipal nº 2.579/2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e na Lei nº 2.594/2016
(Lei Orçamentária Anual):

Secretaria Municipal de Administração e Governo - SEMAG
No ano de 2017 a atual Administração reestruturou as Secretarias,
com a unificação e readequação de competências, buscando torná-las mais
econômicas e eficientes. Com isso, as Secretarias de Administração e de
Governo foram unificadas.
O foco inicial foi o implemento de estratégias de gestão para
cumprimento, no menor prazo possível, aos índices impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, uma vez que os mesmos não eram respeitados desde
meados de 2014. Para tanto, reduzimos em 20% todos os valores de CCs, FGs e
Gratificações, exceto na Educação. Reduzimos brutalmente o número de CCs
nomeados e reorganizamos a concessão de diárias e horas extras, sempre
atentos às recomendações da LRF. A meta foi atingida em setembro/2017.
Buscando superar a crise econômica, efetuamos corte no plano
telefônico de Prefeito, Vice e Secretários, e firmamos parceria com instituição de
ensino para estágio curricular obrigatório (não remunerado). Com o reexame das
demandas, reduzimos consideravelmente as despesas com manutenção de frota,
abastecimento e material de expediente.
Em parceria com a Secretaria da Fazenda, abrimos o orçamento
para que cada Secretário trabalhasse com os valores que tinha à sua disposição,
se responsabilizando integralmente pela gestão da sua pasta e estabelecendo
prioridades, atingindo, assim, as metas do Governo.
Com foco na transparência, reativamos o Portal, com alimentação
diária de informações. Os sistemas do TCE (LICITACOM, BLM, SAPIEM...) foram
desenvolvidos integralmente. Ainda, criamos uma nova página web para a PM de
Portão e uma página e perfil nas redes sociais, com atualização diária de notícias,
publicação de editais e comunicação com os contribuintes,

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
CENTRO ADMINITRATIVO ARTHUR MÜLLER
E justamente pensando em melhor atender ao cidadão portonense,
implementamos novo horário de atendimento na Prefeitura, sem fechar ao meiodia, e também interrompemos as famosas “pontes” de feriados. Outra decisão
importante foi cancelar o turno único, que há muito tempo era praticado no
município, e fazia com que os serviços ficassem muito aquém do que espera e
merece a comunidade.
Outro ponto que merece destaque é a assinatura do novo contrato
de telefonia e internet, ampliando a velocidade em 150% (cento e cinqüenta por
cento), passando ainda a atingir todas as 21 instituições de ensino do município e
as principais praças da cidade, tudo isso a um custo bem menor do que o
praticado até então. Frise-se, ainda, a realização de auditoria do cabeamento,
qualificando e assegurando a qualidade do tráfego de dados e a instalação de
câmeras de vigilância, trazendo maior segurança ao patrimônio, aos cidadãos e
aos servidores. Também pensando em segurança, foram instalados rastreadores
em parte da frota municipal.
A implementação do sistema de monitoramento comunitário também
deve ser mencionada. Iniciado o processo com a compra de 6 câmeras pelo
município, hoje já são 16 câmeras monitorando a cidade, através de parceria com
empresas. As imagens já estão à disposição da Brigada Militar, que atualmente
estrutura uma sala para o monitoramento em tempo real.
Levar serviços e aproximar o Executivo de toda a comunidade: com
estes objetivos criou-se o “Ação Portão”, uma parceria entre todas as Secretarias,
com edições mensais, aos sábados, nas escolas dos bairros. Um mutirão de
voluntários leva orientações, atendimentos e serviços aos cidadãos, ouvindo as
comunidades e recebendo indicações de projetos e ações.
Na mesma linha, ao final de 2017 foram iniciados os trabalhos com o
App “Fala, Cidadão”, um aplicativo para celular que permite que o cidadão registre
suas demandas e acompanhe o andamento em tempo real.
Outro grande desafio foi a estruturação das parcerias entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, através da Lei 13.019/2014. Atentos ao interesse público e recíproco,
a Administração, em parceria com as demais Secretarias, traçou objetivos e
planos de trabalho para a consecução de projetos de grande importância para a
comunidade portonense.
Foi implementada, ainda, a AGENDA DO PREFEITO, com
atendimento semanal, em livre demanda, todas as terças e quintas-feiras, das 9h
às 12h.
Em suma, o ano de 2017 foi de grande desafio para a a
Administração Municipal. Primeiramente, em decorrência das dificuldades
financeiras, ocasionada pela queda das receitas e constante aumento das
despesas. Foi um trabalho árduo, sempre com o objetivo de adequar a folha e

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
CENTRO ADMINITRATIVO ARTHUR MÜLLER
manter os compromissos financeiros em dia. Mas isso não nos bastava: mesmo
com recursos limitados, inovamos bastante, investimos e atingimos os objetivos.
As Secretarias trabalharam de mãos dadas, com reuniões semanais de gestão,
para definições de prioridades e foco no resultado.
Sempre respaldados pela Procuradoria do Município, nos
aproximamos do Controle Interno, buscando seguir à risca as recomendações,
evitando apontamentos do Tribunal de Contas. Ainda, aumentamos em mais de
100% (cem por cento) as demandas de Sindicância Investigatória e Processo
Administrativo, tanto disciplinar quanto especial.
Enfim, 2017 foi um ano de muito trabalho e superação. Com as
novas medidas implementadas, novas metas traçadas, e este novo olhar de
Gestão, acreditamos que 2018 será um ano de sucesso e ainda mais conquistas
para a comunidade portonense.

Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação - SEMASH
No ano de 2017, a Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Habitação passou a se realizar através da seguinte composição: Uma secretária
técnica, gestora da pasta, e uma coordenação técnica acompanhando os serviços
de Assistência Social.
Também eliminou-se o aluguel do prédio onde funcionava a Gestão da
Assistência Social e o Conselho Tutelar, que passaram a funcionar em prédios
próprios da Prefeitura.
No setor de Habitação, trabalhou-se com 07 aluguéis sociais, todos
concedidos através de laudos técnicos. Também realizamos uma licitação para
execução de 03 projetos técnicos sociais em 03 empreendimentos: Parque das
Hortênsias I, II e II, Parque das Hortênsias IV,V e VI e Condomínio Germano
Arduíno Toniollo. Este trabalho iniciou no final do ano e se estenderá por 12
meses.
A Secretaria participa ativamente de vários Conselhos, entre eles, o da
Assistência Social e da Pessoa Com Deficiência, além de ter reativado o da
Criança e do Adolescente e criado o do Idoso. Estamos também tentando reativar
o Conselho Municipal de Habitação.
Institui-se o Banco do Agasalho, que é aberto diariamente através de
apenados que cumprem Prestação de Serviço à Comunidade, este banco distribui
gratuitamente roupas e acessórios a população que necessita. No setor
atendemos em média 12 apenados por mês.
No ano de 2017, manteve-se 02 convênios com Comunidades
Terapêuticas, atendendo 20 dependentes químicos com avaliação indicada pelo
CAPS.
No Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, realizamos as
seguintes oficinas: pintura em tecido; Pintura em latas e vidros; Culinária;
Panificação; Biscuit; Tricô; Crochê; Fuxico e Patchwork, além de manter grupos
para os usuários, como grupo da cesta básica e gestantes. Também através do
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Cras, retomou-se as oficinas de capoeira para crianças e adolescentes em 05
escolas do município, no contraturno escolar.
O Cras manteve seu acolhimento social, atendendo diariamente as
população do município que por inúmeras demandas buscou atendimento,
principalmente questões de fome e desemprego, percebe-se um aumento
considerável de pessoas em vulnerabilidade social. Concedeu-se benefícios de
cesta básica, auxílio-funeral, auxílio-natalidade e auxílio vale-foto. No Cras são
realizadas avaliações para cancelamento da dívida de IPTU.
No Cras manteve-se o encaminhamento do Benefício de Prestação
Continuada, Passe Livre e Carteira do Idoso. Também foram realizadas visitas do
Programa BPC na Escola, que atende crianças e adolescentes com deficiência de
0 à 18 anos.
Realizou-se uma licitação para execução do Programa Acessuas Trabalho,
que iniciou no mês de dezembro e se estenderá por 12 meses. O programa conta
com uma psicóloga e uma assistente social, que irão atuar no município
realizando oficinas de preparação para o trabalho e no mapeamento da rede de
trabalho.
No Cadastro único, atualmente mantem-se mais de 3000 cadastros,
destes, aproximadamente 1.306 famílias recebem o Bolsa Família, além de
estarem incluídas em outros programas sociais como Tarifa Social de Energia
Elétrica, Minha Casa Minha Vida, Passe Livre para Idosos, isenção na taxa de
concurso público, etc.
No Centro Especializado de Assistência Social - CREAS, passou a atender
a população em novo endereço (Rua Novo Hamburgo, 127), num local que
ofereceu a população mais conforto e infraestrutura. O serviço atende famílias e
indivíduos que vivenciaram situações de violações de direitos por ocorrência de:
Violência física, psicológica e negligência;
Violência sexual: abuso e/ou
exploração sexual; Tráfico de pessoas; Situação de rua e mendicância;
Abandono; Vivência de trabalho infantil; Discriminação em decorrência da
orientação sexual e/ou raça/etnia; Outras formas de violação de direitos
decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam danos e
agravos a sua condição de vida.
No Creas há o setor de Medidas Sócioeducativas que atende adolescentes
autores de ato infracional, os mesmos são encaminhados pelo Juiz local. Este
setor foi profissionalizado através da contratação de um profissional Assistente
Social para execução do trabalho.
Já na Alta Complexidade, temos 05 convênios com Instituições de
Acolhimento: Saidan, em Lajeado; Inevan, em Três Coroas; Associação Colheita,
em Sapiranga; Amam, em Arroio do Meio e Lar Padilha, em Taquara. Essas
instituições são acompanhadas pela equipe do Creas.
Tendo em vista as dificuldades em proporcionar as crianças e adolescentes
acolhidos o direito a convivência familiar e comunitária, durante o ano de 2017
realizou-se um planejamento para reabertura de uma Casa de Acolhimento no
município, que ocorrerá no ano de 2018.
Através do Creas, mantem-se convênio com o Lar de idosos Alegria de
Viver, no qual temos 16 vagas pactuadas.
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Avaliou-se que no ano de 2017, a Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação evoluiu como um todo, buscando profissionalizar o
atendimento a população e regularizando sua estrutura, por exemplo, licitando
serviços de execução de auxílio-funeral, Acessuas Trabalho e Projeto Técnico
Habitacional.
Como foi um ano de Conferência Municipal, pode-se traçar novas metas e
revisar as metas já traçadas, além de elaborar o Plano Plurianual, que servirá de
embasamento para os próximos 04 anos de trabalho.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo - SEMECDT
No ano de 2017 a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo colocaram em prática diversas ações previstas, entre elas vale destacar
o que conseguimos atender:
Priorizamos nas cinco Escolas de Educação Infantil o atendimento à
clientela de 02 e 03 anos, mas com lista de espera de vaga em 04 escolas
e não conseguimos abarcar toda lista de inscritos do início do ano letivo,
totalizamos 318 matrículas de 02,03,04 e 05 anos nas creches;
mantivemos turmas de 04 e 05 anos junto à E.M.E.I. Pingo de Gente,
porém não foi realizada matriculas novas nesta faixa etária para o ano de
2018;
Realizamos compra de 25 vagas de 0 a 1 ano e 11 meses na rede privada
e compra de 20 vagas de 2 e 3 anos também na rede privada;
Vale destacar neste relatório os contra tempos, desgastes,
desprendimentos de tempo e recursos humanos em função das duas
creches de Metodologias Inovadoras em construções paralisadas em
nosso município. Participamos de audiências para tratativas de solução
visando à continuidade das obras, com participação da MVC, empresa
responsável pelas construções, FNDE, Procurador Geral do Município,
Prefeito e Secretaria de Educação. Também tivemos um encontro
mediado pela FAMURS. Finalizamos o ano ainda judicialmente com o
FNDE enquanto responsável pelo processo licitatório das referidas obras,
MVC, empresários e empresas responsáveis, através de processo junto à
Justiça Federal.
Foram criadas sete turmas novas: 02 Classes de Educação Infantil, Anos
Inicias 03 turmas e Anos Finais 02 turmas, totalizando 7 turmas novas.
Atendemos em 2017 um total de 4.462 alunos na rede municipal.
Ampliamos do Atendimento Educacional Especializado - AEE, abertura da
Sala de Recursos na Escola Gonçalves Dias, que além de seus alunos
poderá receber alunos da Escola General Osório. A rede que possuía 6
salas de Recursos em funcionamento teve a ampliação de mais 20 horas
na Escola Antônio José Fraga;
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Implantação do Projeto de Iniciação a Robótica em parceria com o CPD na
Escola Vila São Jorge. Foram adquiridos cinco kits de Robótica
Educacional e trinta alunos são atendidos no contra turno escolar;
Ampliação do Programa A União Faz a Vida para as 16 escolas municipais
de Ensino Fundamental, tivemos um número bastante expressivo com
2.656 alunos participantes do Programa. Entre as atividades que integram
o Programa disponibilizado pelo Sicredi, destacam-se a formação
continuada para os professores, formação específica para os gestores,
encontro de líderes para os alunos e assessoria pedagógica para os
supervisores. Neste ano, pela primeira vez, um membro da Secretaria de
Educação também integra o Comitê Gestor do Programa. Para o próximo
ano as cinco EMEIs passarão a integrar o Programa.
O Programa MenteInovadora foi ampliado para a EMEF Gonçalves Dias
para as turmas de sexto ao nono ano, desde o ano de 2011 as Escolas
Antônio José de Fraga e Visconde de Mauá participam do Programa.
Como resultado dessa caminhada em 2017 a Escola Visconde de Mauá
venceu a etapa Internacional de Raciocínio Mind Lab ocorrida na Grécia e
a Escola Antônio José Fraga obteve o segundo lugar na fase Nacional em
São Paulo. O Programa apresenta uma proposta pedagógica para a
aplicação da metodologia Mind Lab no desenvolvimento de habilidades e
competências em crianças e jovens, combinando jogos de raciocínio e
professores mediadores.
A primeira FEICIP- Feira de Iniciação Científica de Portão, trouxe a
consolidação da proposta pedagógica de Iniciação Científica, com a
inserção de novidades que valorizaram os projetos realizados pelas
escolas. O crescimento da Feira foi evidenciado pela participação de 119
jovens e crianças pesquisadoras, uma vez que no ano anterior 66
estudantes apresentaram seus trabalhos. Além de poder vivenciar a feira
municipal com mais participantes, os estudantes receberam uma camiseta
com o logo da FEICIP e transporte até a escola Vila Aparecida onde foi
servido um delicioso almoço.
Aquisição da Tenda do Saber, através de uma Tenda literária itinerante o
Projeto Caminhos do Saber tem o propósito de incentivar a leitura através
de um vasto acervo com aproximadamente dois mil títulos, contemplando
literaturas diversas para todas as faixas etárias e jogos pedagógicos.
Conta também com o Baú das Letras que viabiliza a comunidade o acesso
ao acervo da Biblioteca Pública Municipal. A Tenda do Saber está
disponível para eventos nas escolas e para o próximo ano a Secretaria de
Educação promoverá atividades em espaços públicos da cidade. Também
adquirimos livros para alunos e professores de todas as escolas
fundamentais e EMEIs.
Com o intuito de revitalizar os espaços de recreação de algumas escolas
de Ensino Fundamental e das Escolas de Educação Infantil, a Secretaria
de educação adquiriu 8 playgrounds e quantidades variadas de brinquedos
pedagógicos mais adequados as faixas etárias atendidas, priorizando a
educação lúdica dos pequenos alunos.Para o próximo ano as demais
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escolas também serão contempladas com os brinquedos. Também foi
adquirido todo o mobiliário para as salas novas da E.M.E.F. Santo Antônio.
Proposta para turno integral da EMEF Edmundo Kern. Ampliação do
espaço físico da escola em processo já licitado e assim atenderemos toda
a escola na modalidade de Educação Integral.
Ainda não se concluiu conforme estava previsto, a quadra da Escola
Visconde de Mauá, a qual se encontra com uma inconformidade de obra a
ser resolvida entre a empresa executora e o setor de Planejamento da
Prefeitura;
Quanto a investimentos em reformas, manutenção e ampliação da rede
física das escolas foram solicitadas melhorias nas seguintes escolas:
EMEF Carlos Oswin Franke, EMEF Visconde de Mauá, EMEF Antônio
José de Fraga, EMEI Bem-Me-Quer, EMEI Chapeuzinho Vermelho e EMEI
Pingo de Gente, o que não aconteceu por vezes dificultando o andamento
do trabalho das mesmas. Foi concluída a obra de ampliação e melhorias
na E.M.E.F. Vila São Jorge, faltando melhorias na calçada no entorno da
escola. Já a obra de ampliação da E.M.E.F. Santo Antônio teve sua
ampliação finalizada e terá a aumento de um sexto ano, possibilitando
para que os alunos da escola dêem continuidade aos seus estudos na
rede municipal.
Em relação aos recursos humanos, contamos desde o início do ano letivo
com a possibilidade de nomeações do novo concurso público realizado, o
que em muito nos tranqüilizou, apesar de trabalharmos com um quadro
bastante restrito em termos de serviços de apoio, uma vez que
necessitamos zelar ao longo de todo ano devido ao índice de pessoal da
folha. Nomeamos 14 professores, 01 secretário de escola; 01 supervisor
educacional e 06 serviçais. Observa-se que muitos destes cargos foram
para vagas que se fizeram necessárias por exonerações ou
aposentadorias de seus titulares .
Foi ofertada formação continuada para todos os profissionais da educação
e equipe técnica da Secretaria de Educação dentre as quais podemos
destacar: participação nas atividades formadoras de gestores e
metodologia de projetos para os professores, através do Programa A
União Faz; participações nas capacitações dos projetos Mind Lab, projeto
LER, participações em fóruns, seminários e congressos específicos de
cada área de atuação, entre outras.
Realizamos o segundo monitoramento das Metas do Plano Municipal de
Educação, através de reuniões e encontros que acontecerão na sala de
reuniões da Secretaria de Educação e sala da Biblioteca Pública;
Quanto aos investimentos nos programas de transporte escolar e
alimentação escolar, foi necessário colocar recursos próprios
principalmente no complemento da alimentação escolar, além do que
estava previsto. No programa do transporte escolar realizamos a totalidade
dos serviços com frota e motoristas próprios, o que nos possibilitou
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também a realização de inúmeras atividades de contra turno com as
crianças, já que dispomos de transporte;
Adquirimos novos veículos para serem utilizados pelos alunos: um ônibus
adaptado com 40 lugares que será usado em passeios pedagógicos e o
outro ônibus com 29 lugares também adaptado para transporte em geral.
Uma nova linha será disponibilizada para o próximo ano onde atenderá a
Vila das Rosas. Dois carros menores uma Sprinter com 17 lugares e uma
Doblô, estes, auxiliando na melhoria do transporte aos alunos.
Contemplamos com aula de canto, dança e flauta as EMEFs Antônio José
de Fraga, Visconde de Mauá e Vila São Jorge, onde os alunos são
atendidos uma vez por semana no contra turno escolar por profissionais
contratados pela Secretaria de Educação;
Reformulamos o trabalho desenvolvido pelo Setor de Psicologia com oferta
de uma proposta onde a profissional atua de forma direta nas escolas com
alunos, professores e família, realizando um trabalho preventivo;
Quanto ao atendimento a informática visando à qualidade do serviço
prestado pela Secretaria de Educação, o setor do CPD dispõe na
Secretaria de um profissional técnico e dois estagiários, atuando direto nas
escolas, o que possibilitou além de um atendimento qualificado a agilidade
para as escolas trabalharem;
Quanto às ações de Educação Ambiental, através de parcerias com a
secretaria do meio ambiente e do grupo Coletivo Educador realizou-se
ações ambientais junto às nossas escolas. Registra-se que ainda se
encontra em estudo, proposta de lei (minuta) para a implementação da
Política Municipal de Educação Ambiental. Continuamos a incentivar
ações quanto a Educação para o Trânsito e ao ensino da história e cultura
Afro-brasileira e Indígena, destacando práticas individuais de cada escola
nestes aspectos.
Buscaram-se parcerias para firmar o trabalho em rede com os seguintes
órgãos do município: CRAS, CREAS, CAPS, Conselho Tutelar, IFSUL –
Campus Avançado de Novo Hamburgo, Fundação Liberato Salsano Vieira
da Cunha – Mostratec Júnior.

O Departamento de Cultura, Desporto e Turismo fez um grande esforço
para manter suas atividades em 2017, conseguimos realizar as atividades
previstas pelos calendários de eventos culturais e esportivos. Além disso, foram
desenvolvidos projetos em parceria com artistas, músicos, grupos de danças para
atender a demanda da comunidade. Foram realizadas reuniões com diferentes
segmentos da comunidade para discutir e planejar ações, parcerias, estratégias e
eventos; A maior dificuldade foi sem dúvida local para abrigar certos projetos, pois
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o poder público não dispõe de ambiente fechado e propício para algumas
apresentações específicas.
Sua estrutura funcional conta um Diretor do Departamento de Cultura,
Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico, um Chefe do Núcleo de
Expressão Artística e Eventos, uma Bibliotecária, um Chefe do Arquivo Público e
Memorial Histórico do Município de Portão, um encarregado da área de
Expressões Artísticas, um chefe do Departamento de Esportes, um Encarregado
das Atividades Lúdicas e Esportivas, um motorista e duas serviçais. Integram a
secretaria: o Departamento de Cultura, o Desporto, o Museu Municipal, o Turismo
e a Biblioteca Pública Municipal.
As dificuldades financeiras do município ao longo de 2017 repercutiram
diretamente nos setores da Cultura e Esporte, onde se suprimiram os
investimentos tanto em melhorias físicas dos setores, as quais se faziam
necessárias quanto em se tratando de móveis e equipamentos, os quais ainda
não foram adquiridos para estes departamentos.
Em 2017, houve a continuidade das parcerias com as Associações que
reúnem as mais variadas manifestações culturais, as quais deram um brilho em
todos os eventos realizados, atingindo as metas almejadas com sucesso,
movimentando uma clientela variada e conquistando novos adeptos.
Conseguimos através da realização de eventos em 2017, atrair pessoas de outros
municípios que vieram até nossa cidade compartilhar das atividades, um exemplo
concreto foi à realização da 17ª Volksfest, que ocorreu no mês de outubro e pela
primeira vez deu retorno financeiro positivo, podendo assim o lucro ser revertido
para o hospital de Portão.
Na Área Esportiva o Departamento procurou se unir com atletas e
entidades na organização das atividades, nas competições realizadas se
envolveu tanto atletas locais, bem como de outras cidades nas mais diversas
modalidades e faixas etárias. Esta parceria com a comunidade possibilitou a
realização dessas ações com maior envolvimento dos atletas e baixo custo para o
município. Foram realizadas a Copa Vale do Sinos de Ciclismo, que faz parte da
Copa União, o município sediou essa etapa; torneio municipal de futebol de
campo para atletas acima de 35 anos; Campeonato da FIFA e PES (torneio de
games); Projeto Levanta pra Vida – escolinha de voleibol para os alunos da rede
de ensino que ocorreu no contra turno; Futsal masculino e nesse ano o feminino
foi uma das novidades,séries Ouro ,Prata e Bronze; Escolinha de Futsal,
categorias Sub 9,Sub11 Sub 13 e Sub 15; Na área do esporte escolar foram
desenvolvidas atividades para as crianças de 07 a 15 anos em jogos
cooperativos, atletismo, futebol sete, futsal, futebol de campo,Guri Bom de Bola;
câmbio, o voleibol não aconteceu; além da atividade como o dia do desafio.
Realização dos Jogos de Integração da Melhor Idade. Como projeto social
trabalhamos e muito no PATI-Projeto Amigos da terceira Idade envolvendo em
torno de 150 idosos, com jogos, ginástica e alongamentos; Além destes trabalhos
foram desenvolvidas atividades nas academias de rua do município, na Praça do
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Chafariz e praça da estação; bem como nos projetos de atividade física nos
prédios das academias de saúde da Estação, Parcão (foi prejudicada pela falta de
iluminação, mas retorna para próximo ano pois o problema foi resolvido) e Vila
Rica.
Já na área cultural muitos eventos aconteceram como: a
programação dos eventos escolares com atividades diferenciadas por idade
(Páscoa,Feira do Livro e a FEICIP); convite para as escolas participarem nas
atividades promovidas pelo Departamento; mudança de local do Desfile Cívico
que neste ano aconteceu na Avenida Brasília; apoio as ações da Primeira Dama
do Município; participação e apoio nas apresentações do Coral Municipal; Re –
kerb Municipal; projeto Talentos nas escolas; organização do evento Acorda para
Vida, em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer; organização do
baile municipal de carnaval que voltou acontecer nesse ano; reativação da
Mateada Municipal e do domingo na praça com lindas apresentações culturais e
valorização dos talentos locais; reestruturação da Semana Farroupilha,porém
sempre preservando nossa tradição e a grande festa do povo 17ª Volkesfest; na
Biblioteca Publica Municipal iniciou o reparo nos livros; participação no Ação
Portão com o projeto Baú das Letras proporcionado para a comunidade acesso
ao acervo da biblioteca; a integração do telecentro (computadores com internet)
ao ambiente da biblioteca, bem como, a reforma da mesma, porém ainda falta a
continuidade destas e para melhor atendimento e acesso ao público a abertura da
biblioteca ao meio dia. Já no Turismo tivemos a exposição fotográfica Além dos
Portões com diferentes e lindas imagens de nossa cidade e para preservar a
nossa história tivemos a reabertura do Museu Municipal.
Graças aos convênios que realizamos com as instituições culturais e
esportivas foi possível atender a um grande número de jovens desenvolvendo a
cultura e o esporte em diversas áreas, formando cidadãos que muito bem
representaram nossa cidade nas competições e festivais onde se apresentaram.
A Associação Coral de Portão fez diversas apresentações e teve muitas
conquistas e realizações, destacando-se por toda a Região, levando o nome de
nosso município a outras cidades. Além disso, realizamos em 2017 mais uma
edição do Tradicional Festival Internacional de Coros na cidade, trazendo
participantes de outros países e provendo o intercâmbio Cultural. O Coral tem
levado freqüentemente a arte popularizando o canto e incentivando a comunidade
a participação; também neste ano as escolas E.ME.F.s Antonio José de Fraga,
Visconde de Mauá e Vila São Jorge foram contempladas e estão sendo atendidas
por alguns integrantes do Coral em aulas de flauta,canto e dança no contra turno
escolar dos alunos. Da mesma forma o convênio com repasse mensal às 04
entidades Tradicionalistas de Portão (CTG Tiaracy, CTG Velha Cambona, CTG
Sentinela do Portão e PL Timbaúva) proporcionaram que estas pudessem
qualificar suas invernadas artísticas para participação em grandes eventos do
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gênero, especialmente no ENART, onde mais uma vez uma entidade de Portão
(Piquete de Laçadores Timbaúva) conseguiu chegar a final com seu grupo de
danças.
Embora sendo um empreendimento que irá qualificar o ambiente para
realização de eventos culturais em nossa cidade, ainda não foi possível a
construção do anfiteatro devido às dificuldades de disponibilizar recursos para
este fim. Alguns problemas junto à empresa contratada para execução do projeto
alternativo de um espaço multiuso também impossibilitou contarmos com este
espaço em 2017.

DESPESAS COM EDUCAÇÃO – POSIÇÃO DEZEMBRO/2017
RECEITAS
IPTU
ISSQN
ITBI
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
IRRF
JUROS E MULTA DA DÍVIDA ATIVA
ICMS
IPVA
IPI
FPM
FPM EXTRA
ITR
ICMS EXPORTAÇÃO
TOTAL GERAL

1.906.065,78
4.243.776,74
973.107,06
760.271,22
2.166.209,54
275.231,86
16.139.960,40
4.346.780,28
244.150,67
18.450.651,55
1.666.508,64

DESP. LÍQUIDADAS - EDUCAÇÃO
(-) Despesas de Convênios
(-) FUNDEB (PLUS)
(-) Rendimentos Fundeb
(+) Restos a Pagar MDE e Fundef

23.772.276,91
1.318.410,89
9.423.783,10
55.744,50
42.532,02

TOTAL GERAL

13.016.870,44

ÍNDICE GASTO COM A
EDUCAÇÃO

100.042,92
51.272.756,66

25,39%

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
CENTRO ADMINITRATIVO ARTHUR MÜLLER

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Viação - SEMPOV
No exercício de 2017 foram atingidas as seguintes metas e prioridades
constantes na Lei Municipal nº 2.343/2013 (Plano Plurianual), na Lei Municipal nº
2.519/2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e na Lei nº 2.541/2015 (Lei
Orçamentária Anual):
PROJETOS / ENGENHARIA
Reformas / Ampliações em diversos setores:
- Remoção e reinstalação de divisórias modulares para a biblioteca
municipal;
- Projeto e execução de Reforma em Sanitário Público, na Praça Armando
Albino Mattes;
- Projeto e execução de reforma de forro de PVC na EMEF Afonso Gomes
de Carvalho;
- Ampliação da EMEF Edmundo Kern.
Obras de Pavimentação e Drenagem:
- Pavimentação em pedra de basalto irregular na Rua Nova Prata;
- Recuperação de Pavimentação com pedra de basalto irregular em
diversas ruas, totalizando 1750m²;
- Implantação e conserto de 700m de rede pluvial e de recomposição de
500m² de passeios públicos;
- Execução de 340m² de passeios púbicos em diversas ruas do município;
- Execução de obras de pavimentação asfáltica para reformulação do
refúgio para acesso de transporte escolar da EEEM 9 de Outubro;
- Execução de obra de restauração de pavimentação de CBUQ, na Rua
Boa Vista.
Projetos diversos:
- Modificação e atualização do projeto de esquadrias do Centro de Eventos
Culturais e de Lazer;
- Modificação e atualização do projeto estrutural do Centro de Eventos
Culturais e de Lazer;
- Projeto de reforma do Piso do Posto de Saúde Central. Em execução;
- Elaboração do PPCI do Evento Temporário 29ª Ronda Farroupilha / 2017;
- Pista de Skate, modalidade Street. Aguardando para início de obra;
- Adequação elétrica em diversas escolas do município – Licitado;
- Envio para licitação de projeto de Estabilidade Superficial de Talude não
Complexo Desportivo Leonel de Moura Brizola;
- Projeto de prevenção e combate à incêndio (PPCI) do Centro de
Atividades Lothar Kern, Centro de Eventos Culturais e de Lazer, Ginásio
Municipal Carla Izabel Ruthner Teixeira e Estruturas temporárias (pirâmides), para
o evento temporário da 17ª Volksfest;
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- Elaboração do Projeto de drenagem da Rodovia RS 240, Lote 52, Quadra
378. Em execução;
- Elaboração de projeto de muro de contenção da Rua João Luiz de
Moraes. Em execução;
- Elaboração de projeto de muro dos fundos da EMEF Edmundo Kern. Em
execução;
- Elaboração de projeto de reforma da farmácia municipal. Em licitação;
- Pavimentação do entorno da Escola EMEF Santo Antônio. Execução em
licitação;
- Elaboração de projeto de drenagem da Av. Ceará. Em licitação.
Projetos terceirizados:
- Reformas e melhorias nas escolas EMEF Carlos Oswin Franke, EMEF
Visconde de Mauá, EMEF Antônio José de Fraga, EMEI Bem-me-quer, EMEI
Chapeuzinho Vermelho e EMEI Pingo de Gente. Projetos finalizados e
encaminhados para licitação;
- Projetos de infraestrutura urbana nas Ruas Buriti, Ver. Antônio Rodrigues
da Rosa, Ijuí, Av. Brasil e Manaus;
- Projeto Elétrico Completo e Plano de Prevenção e Combate a Incêndio,
da Unidade de Atenção Especializada em Saúde (UAES);
- Elaboração de projetos de engenharia, para a elaboração de projetos
Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI) para todas escolas da Rede
Municipal de Ensino (21 escolas, com área total de 20.683,00m2);
- Elaboração de projetos de entradas de energia elétrica com subestações
nas escolas EMEF Edmundo Kern e Santo Antônio e na Praça Armando Albino
Mattes;
- Projeto definitivo de prevenção e combate à incêndio (PPCI) do Centro de
Atividades Lothar Kern, Centro de Eventos Culturais e de Lazer, Ginásio
Municipal Carla Izabel Ruthner Teixeira.
Projetos com obras paralisadas:
- Creche Hortênsias: paralisada por abandono de empresa. Contrato com
empresa será reincidindo. Aguardando parecer jurídico para relicitar a obra;
- Creche Cecília: paralisada por abandono de empresa. Contrato com
empresa será reincidindo. Aguardando parecer jurídico para relicitar a obra;
- Ginásio Mauá: A empresa estava aguardando reajuste, este foi
concedido, porém a empresa não retomou a obra;
- UAES: paralisada por abandono de empresa, está em processo de
recisão contratual. Foram terceirizados novos projetos (elétrico, alarmes, PPCI).
Orçamento total para finalizar a obra está em processo de conferência.
OBRAS
- Reforma e colocação de 70 metros de rede de canos de drenagem na rua
Estância Velha, vala Urbana;
- Limpeza e desobstrução de 450 metros de vala de drenagem da Rua
Estância Velha até o Arroio Portão;
- Consertos de 362 pontos de rede de esgoto danificados na zona urbana;
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- Limpeza de 80 Bocas de Lobo;
- Troca de 111 Tampas de Boca de Lobo;
- Paisagismo nas ruas centrais:
o
Avenida Brasília;
o
Avenida da Pátria;
o
Rua 9 de Outubro(Prédios Públicos).
- Limpeza com recolhimento de galhos e lixos no Arroio Cascalho na Vila
São Luiz;
- Limpeza na Área Verde e terraplanagem no loteamento Winck;
- Terraplanagem do local do novo Pavilhão de Eventos;
- Terraplanagem na Área Pública na Rua da Saibreira(Antiga Pedreira);
- Alargamento de 2km de extensão da Estrada Faxinal;
- 297 pontos de estradas rurais patroladas e com colocação de britas;
- Alargamento de 2km de extensão da Rua São Leopoldo;
- Abertura da Rua Ernesto Dorneles no Loteamento Winck;
- Alargamento de 200 metros da Estrada da Cachoeira;
- Terraplanagem do local onde se instalará a nova casa das Cucas;
- Limpeza de Área Verde e terraplanagem de área nas ruas Oswino
Scherer e Carlos Scherer;
- Execução de rede de Drenagem, aterro e calçamento da rua Nova Prata;
- Limpeza e terraplanagem de área verde na rua Acre, futura sede da Liga
de Combate ao Câncer;
- Limpeza e terraplanagem de área verde no Bairro São Jorge, futuro
campo de futebol;
- Reforma da Ponte na Avenida Perimetral;
- Troca do Pontilhão de madeira da Estrada Vereador Antônio Rodrigues
da Rosa;
- Troca do Pontilhão de madeira da Estrada do Socorro;
- Troca do Pontilhão de madeira da Rua João Luiz de Moraes;
- Limpeza e desassoreamento de Galeria na RS 240 com a Avenida
Perimetral;
- Troca da Iluminação para LED, do Viaduto na RS 240;
- Reforma e Instalação do Relógio Digital na Avenida Brasília;
- Troca de 26 pontos de Iluminação da Rua São Leopoldo;
- Troca e Colocação de 50 pontos de iluminação na Rua Boa Vista;
- 2475 pontos de iluminação pública consertados;
- 1281 cargas de entulhos e galhos recolhidos;
- Ampliação da Escola Santo Antônio, 1165,12m²;
- Ampliação do Posto de Saúde do Rincão do Cascalho, 129,75m²;
- Conclusão das Reformas do Pátio da Escola São Jorge;
- Reforma e manutenção do Chafariz da Praça Armando Mattes;
- 705 serviços de manutenção em prédios públicos(manutenções em ar
condicionado, manutenções elétricas, hidráulicas e consertos em geral);
- Reformas e construções de 8 abrigos de passageiros de Ônibus;
- Roçadas de 409107m² de passeios públicos;
- Roçada e limpeza de 361 pontos públicos.
- 133 podas de árvores em passeios públicos;
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- 1842 metros de redes de drenagem desobstruídas e hidrojateadas;
- Colocação de 80m de tela na quadra de volei de areia no Parcão;
- Manutenção e conservação dos cemitérios públicos.
OFICINA MECÂNICA
A oficina mecânica da secretaria municipal de planejamento obras e viação
tem a competência de realizar os serviço de manutenção, prevenção, lavagem e
lubrificação dos veículos da frota municipal. Contando com 105 veículos em
circulação.
- Realização de socorro dos veículos da frota para a correção mecânica;
- Serviço de autoelétrica, consertos e trocas de pneus;
- Inspeções Veiculares semestrais para veículos da secretaria de educação
conforme normativas vigentes;
- Averiguação de tacógrafos dos veículos da frota municipal (serviço feito a
cada dois anos.)
As secretarias contam com os seguintes veículos:
SEMPOV

SEMA

3 motoniveladoras;
4 retroescavadeiras;
2 carregadeiras;
12 caminhões;
2 tratores
14 veículos leves

2 retroescavadeiras;
2 caminhões;
4 tratores;
1 carro

SEMSA
2 Ônibus;
2 Fiat Ducato;
1 Micro-kombi;
1 Ambulância;
1 Van Sprinter Mercedes;
1 Semi-reboque (saúde na
estrada);
7 carros

SEMECD
9 ônibus;
2 Ford Transit;
1 Fiat Ducato;
1 Sprinter Mercedes;
5 Carros

SEMAG
5 carros

SEMCMA
1 carro
SEMASH
2 carros

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Protocolos encaminhados ao setor:
- Aprovações de Projetos Concluídos – 233;
- Reaprovação de projetos – 034;
- Regularização de obras (c/Habite-se) – 054;
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- Carta de Habitação – 159;
- 2ª via de Carta de Habitação – 024;
- Cancelamento de projeto – 010;
- Alvarás de Construção - 072;
- Certidão de Localização – 045;
- Certidão de Zoneamento – 293;
- Certidão de Viabilidade – 293;
- Certidão de Demolição – 024;
- Certidão de Transação Imóvel Rural – 046;
- Certidões Informativas (diversas) – 098;
- Ofícios de Usucapião para Procuradoria – 012;
- Pareceres Técnicos – 025;
- Comunicação Interna (técnicas) – 044;
- Aprovação de Loteamentos/Condomínios – 003;
- Aprovações parciais de Loteamentos – 05;
- Diversos ao setor de Planejamento – 107.
Legislações Atualizadas:
- Lei n° 2681 - Plano de Mobilidade Urbana;
- Lei nº 2645 – Lei sobre os percentuais incidentes para desmembramentos
e condomínios;
- Lei nº 2639 – Alterações no 2º Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano.
Organização/Mapeamento:
- Mapa Urbano de Ruas;
- Adequação do Mapa do Plano Diretor;
- Cartilha das calçadas, Folder e Banner.
Participação de reuniões para assessoramento ao Prefeito Municipal,
Empresários, Secretário de Obras, Secretária da Fazenda, Departamento de Meio
Ambiente, Departamento de Projetos e Obras, Departamento Jurídico, Setor de
Cadastro, e Câmara de Vereadores.
Secretaria Municipal da Saúde - SEMSA
1)ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
A Secretaria Municipal de Saúde apresenta cobertura de Estratégias
de Saúde da Família nos bairros do Rincão do Cascalho, Vila Rica, Vila
Aparecida, Albino Kern e Estação Portão com quadro de profissionais completos:
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,recepcionistas, higienizadoras e
agentes comunitários de saúde. Novos médicos do Programa "Mais Médicos"
chegaram para implementar as Equipes e os atendimentos. A Rede de Atenção
Básica é composta também por 23 médicos e especialistas que realizam o
atendimento da população na Unidade de Saúde Central e prédio Administrativo
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da Secretaria: clínicos geral, ginecologista-obstetra, neuropediatra, ecografistas,
cardiologista, psiquiatras, psicólogos,fonoaudiólogo e nutricionista.
Conta com Equipes de Saúde Bucal completas, odontólogos e
auxiliares, distribuídas nas diversas UBSs.
O Programa Nacional de Imunizações está funcionando em todos
as UBSs da rede e mantém as metas de vacinação propostas pelo Ministério da
Saúde.
O Município de Portão aderiu ao Programa QualiSUS onde esta
melhorando a qualidade da prestação de serviços e humanizando o atendimento
aos usuários. O QualiSUS promove cursos de capacitação e especialização a
profissionais de nível superior e técnicos, com um bom aproveitamento das vagas
oferecidas pelo programa.
Testes rápidos de Hepatites Virais, testes de HIV e Sífilis são
utilizados pela equipe técnica para breve diagnóstico dos usuários.
Em relação a obras e ampliações, cabe salientar que o Município
possui uma Academia de Rua e duas Academias de Saúde. A Estratégia de
Saúde da Família Albino Kern foi ampliada com a contratação de mais um médico
clínico, enquanto aguarda a possibilidade de inserção de mais uma equipe de
Saúde da Família gerando aumento da área de cobertura em uma região de alta
vulnerabilidade social. Outra obra de grande relevância, que está em andamento,
é a construção de uma Unidade de Saúde Especializada no bairro Portão Novo,
onde será realizada nova avaliação técnica para implementação do espaço.
Está em pleno funcionamento o Programa de Planejamento Familiar,
com orientações , palestras e encaminhamentos.
O Programa "Saúde na Estrada" leva atendimento médico,
orientações, exames de diagnóstico rápidos para a comunidade do meio rural
tornando mais acessível a saúde municipal.
Foi criado também o Tele agendamento para facilitar o acesso dos
usuários para a marcação de consultas eletivas na Unidade Básica de Saúde
Central, com planejamento para futuramente ampliar.
O AÇÃO PORTÃO é um programa realizado em bairros distantes,
de difícil acesso dos serviços da Prefeitura aos munícipes. Tem como objetivo
levar Saúde Preventiva nas comunidades, valorizando a participação popular.
São realizadas, mensalmente, Reuniões de Equipe para
desenvolvimento do trabalho nos diversos setores, e também formamos uma
Equipe de Planejamento Estratégico para organização dos processos na SEMSA.
A dotação orçamentária está inscrita sob a rubrica nº
10.302.0107.2056, no que tange a Programa de Campanhas de Vacinação. A
dotação orçamentária tem como rubricas 3.3.90.3016000000613 (material de
expediente) e despesa com pessoal, sob a rubrica 3.1.90.1101000000697.
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2)RECÉM-NASCIDO. ATENDIMENTO PRECOCE
É fornecido acompanhamento aos prematuros com visita domiciliar
de Agentes Comunitários de Saúde, Médicos, Enfermeiros e Técnicos em
Enfermagem em áreas abrangidas pelos ESFs, quando se avaliam as condições
de saúde da criança, verifica-se se os menores já receberam as vacinas
necessárias e em caso de não recebimento, são marcadas as consultas nas
UBSs do Município para realização de vacinas e procedimentos necessários.
Além do exposto, são realizadas as primeiras vacinas nos recémnascidos, a busca ativa da carteira de vacina que quando é verificado se a
mesma está em dia. Igualmente, vai se conferir se a criança já foi registrada em
cartório, se fez puericultura e se esta sendo amamentada. Por fim, em caso de
necessidades especiais de qualquer tipo que as crianças venham a apresentar as
famílias são orientadas a procurar os acessos adequados ao bebê junto as UBSs.
Havendo necessidade, as crianças são encaminhadas para Secretaria de
Assistência Social.
Além disso, é realizado o teste do pezinho em todas as Unidades de
Saúde do Município e o Teste da Orelhinha junto a Secretaria Municipal da
Saúde.
Existe também, o projeto "Sala de Espera" junto Unidade de Saúde
Central que ocorre uma vez por mês onde um profissional de saúde orienta as
mães no que tange a cuidados com as crianças, qualidade de vida, alimentação,
dentição, amamentação e educação em saúde.
A dotação orçamentária tem como rubricas 3.3.90.3016000000613
(material de expediente) e despesa com pessoal, sob a rubrica
3.1.90.1101000000697.
3) SAÚDE BUCAL
Há o atendimento junto a Unidade de Saúde Central e nos ESFs.
Foi ampliada a Educação em Saúde Bucal nas Escolas do Município, atingindo a
meta proposta.
Tem-se como dotação orçamentária à Rubrica nº 10.302.0107.2055
à título de Programa de Saúde Bucal e a rubrica nº 3.3.90.3010000000 à título de
material odontológico e as rubricas 3.3.90.3016000000613 (material de
expediente) e despesa com pessoal, sob a rubrica 3.1.90.1101000000697.
4) CONTROLE DO TABAGISMO
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A Secretaria Municipal da Saúde atua com o Grupo para controle do
tabagismo. A equipe de saúde é formada por médico, psicóloga, enfermeira e
técnico de enfermagem .
A dotação orçamentária tem como rubricas 3.3.90.3016000000613
(material de expediente) e despesa com pessoal, sob a rubrica
3.1.90.1101000000697.
5) ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Ocorreram grupos mensais de reeducação alimentar para pessoas
com obesidade, hipertensão, diabetes ou outras relacionadas à alimentação.
Foram realizados atendimentos dietoterápicos.E também oficinas culinárias para
terceira idade e a promoção de palestras.
Outrossim, a profissional da área realizou o cadastramento dos
pacientes no sistema SISVAN e a cobertura das condicionalidades de saúde do
Programa Bolsa-família.
A dotação orçamentária esta sob a rubrica 3.1.90.1101000000697
tem como despesa com pessoal.
6) FARMÁCIA
Foram adquiridos medicamentos da lista básica obrigatória do SUS,
bem como essa lista foi complementada com medicamentos especiais, fraldas
geriátricas e pedidos decorrentes de demandas judiciais. Foram fornecidas fitas
para controle de glicemia da diabetes, assim como oxigênio medicinal.
O setor conta com a Comissão de Farmácia, constituída por médico,
farmacêutico, enfermeiro e odontólogo para definir quais medicações farão parte
da relação municipal de remédios a serem distribuídos a população.
A dotação orçamentária esta inscrita na Rubrica nº
3.3.90.3009000000660, material farmacológico.
7) VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Foi implementado o Departamento de Vigilância em Saúde com a
chegada, via concurso, de um Fiscal Sanitário, bem como de profissional para
Coordenação Técnica.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
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Todos os conveniados e não conveniados que estão sob suspeita de
alguma doença de notificação compulsória passarão pela vigilância
epidemiológica, que serão investigados e encaminhados para o serviço de
referencia com os devidos exames realizados e atualizados.
Coloca-se que de maneira permanente é enviado pela vigilância
epidemiológica a todos os setores públicos e privados as novidades, mudanças,
atualizações e protocolos de ação em Saúde enviados pelo Ministério da Saúde e
Secretaria Estadual de Saúde.
Os profissionais da Saúde realizaram visitas as escolas do Município
, palestrando sobre a importância da higiene pessoal no intuito de evitar agravos e
doenças.
A Vigilância Epidemiológica e Sanitária contam com um veículo
próprio devidamente identificado e motorista a disposição.
A dotação orçamentária esta inscrita na Rubrica nº
10.302.0107.2057
do
Programa
de
Vigilância
Epidemiológica
e
3.3.90.3036000000681, relativa a material hospitalar e sob a rubrica
3.1.90.110100000069 que toca a despesa com pessoal.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E MEIO AMBIENTE
Foram efetuadas vistorias em estabelecimentos vinculados a saúde
e alimentação para controle sanitário. Além disso, foram realizadas fiscalizações
intersetoriais com o objetivo de prevenir a distribuição de alimentos
acondicionados de forma irregular ou contaminados à população.
A dotação orçamentária inclui as rubricas 10.304 (Vigilância
Sanitária), 10.304.0107 (Assistência Médica a população), 10.304.0107.2021
(Manutenção Vigilância Sanitária), 3.3.90.3016000000645 (material de
expediente) e sob a rubrica 3.1.90.110100000069 que toca a despesa com
pessoal.
8) PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE
Basicamente o programa age de maneira preventiva, com a
orientação as pessoas nos meios necessários a neutralizar e erradicar o foco da
doença.
Foram coletadas amostras para identificação de vetores do mosquito
transmissor da dengue e lacradas caixas d’água. O resultado é positivo, haja vista
que não houve notificações de epidemia nos últimos anos.
Importa destacar que foram confeccionados panfletos informativos e
sacolas ecológicas(embalagens de papel) contendo orientações sobre a
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prevenção de doenças transmitidas pelo mosquito junto a Farmácia Municipal,
UBSs e Escolas Municipais.
A
dotação
orçamentária
esta
inscrita
na
rubrica
3.3.90.3016000000645 (material de expediente) e sob a rubrica
3.1.90.110100000069 que toca a despesa com pessoal.
9) MEIOS DE TRANSPORTE DA SAÚDE
A SEMSA viabilizou o transporte de seus usuários as redes
referenciadas.Foi disponibilizado o transporte de pacientes de hemodiálise , e
demais pacientes para realização de exames e consultas em entidades
conveniadas da região e para hospitais e serviços referenciados de Porto Alegre.
Também foi promovido o transporte de pacientes para atendimentos de
fisioterapia.
A SEMSA possui uma Ambulância, Unidade Básica, para
transferência ou transporte de pacientes hospitalizados.
Foram adquiridos dois novos veículos: um siena com cinco lugares e
uma sprinter com nove lugares, o que possibilitou uma melhor organização para a
necessidade da demanda.
Os veículos utilizados pelo Município são: ducato – placa IWE 2752,
doblo – placa IVW 3277, doblo – placa IVU 0641, doblo IVU 0585, gol – placa ITT
4281; Kombi – placa IMV 7582; gol – placa IPL3005; ambulância – placa IMW
4276; micro-ônibus – placa IOH4559; Nissan Livina - placa ISQ0879; Ducato placa ISC7603; micro - ônibus IRM 5190;trailer- placa IFB 5106; siena - placa IYA
9186; saveiro - placa INA 3125 e sprinter IYF 8164.
A dotação orçamentária esta inscrita na Rubrica nº
3.3.90.3001000000609.
10) PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL
O CAPS contém um quadro de profissionais para atender a
demanda de usuários como psicólogas e estagiários de psicologia, psiquiatras,
enfermeira, técnicos de enfermagem, recepcionista, higienizadores, salientando
ainda que a Secretaria Municipal de Saúde conta em seu quadro com um
neuropediatra, nutricionista e terapeuta ocupacional.
É necessário destacar que foi finalizada a obra do CAPS, com a
abertura de serviço no dia 21 de maio de 2014, qual aguarda parecer de
funcionamento do Ministério da Saúde. O serviço de psiquiatria do Hospital de
Portão está em pleno funcionamento contendo dez leitos sendo cinco para o
Município de Portão e cinco como referencia para Secretaria Estadual de Saúde.
A dotação orçamentária para construção do CAPS esta inscrita sob
a rubrica nº 10.301.0035.1065 e nº 4.4.90.51910000001607. A dotação
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orçamentária esta inscrita sob a rubrica 3.1.90.110100000069 no que toca a
despesa com pessoal.
11) CONSULTAS E EXAMES DE ESPECIALIDADES
No que se refere a marcação de consultas, utilizamos o Sistema de
Agendamento GERCON para encaminhar ao Sistema de Regulação do Estado do
Rio Grande do Sul.Neste ano tivemos um maior número de consultas
encaminhadas o que agilizou encaminhamentos para situações de média e alta
complexidade em Saúde.Apesar desta observação, a demanda do município
apresenta-se maior do que a oferta pelo sistema referenciado. Então, a SEMSA
convocou chamamento público para convênio afim de complementar os
oferecidos pelo Estado.Foram contratadas as seguintes especialidades:
neurologia,neuropediatra, pneumologia, otorrinolaringologia, dermatologia,
urologia, gastroenterologia,cardiologia, endocrinologia, traumatologia, fisioterapia
e exames laboratoriais. Ainda o Município possui contrato para prestação dos
seguintes exames: eco cardiograma, eletroencefalograma, ecografias,
endoscopias,tomografias , ressonância magnética, biópsias. Bem como, possui
contrato no que se refere a oxigeno terapia.
Contamos também com convênios de referência regional pelo
Governo do Estado de: oftalmologia,hemodiálise, mamografia , espirometria e
teste ergométrico.
A dotação orçamentária esta inscrita sob a rubrica nº
3.3.90.3950020000611e rubrica n° 3.3.90.3950050000622 de serviços de
consultas diversas.

12) VIABILIZAÇÃO AO SUS MUNICIPAL
Adequação, acesso e viabilização ao SUS Municipal da Secretaria
Municipal da Saúde e das Unidades Básicas de Saúde e ESFs já existentes:
Central, do Rincão, Vila Rica, Vila Aparecida Albino Kern e Estação Portão. Está
em construção uma Unidade de Atenção Especializada em Saúde que reunirá em
um único local os especialistas que o município oferece a comunidade, com
recurso próprio.
A dotação orçamentária é nº 3.3.90.3950060000623.
13) CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
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Foram proporcionados cursos e capacitações para os profissionais
das áreas de Vigilância em Saúde, Nutrição, Gestão em Saúde, processos de
Acolhimento para a Enfermagem e de Atendimento Humanizado aos usuários .
A dotação orçamentária esta inscrita sob a rubrica
3.1.90.110100000069 no que toca a despesa com pessoal e sob a rubrica
3.3.90.1400000000604 de diária pessoal civil.

14) COMBATE À INCIDÊNCIA DE CANCÊR PRÓSTATA
Os profissionais da saúde realizam a triagem , fornecem exames
para investigação e os devidos encaminhamentos dos casos detectados.
A dotação orçamentária esta inscrita sob a rubrica
3.3.90.3950050000622 de serviços de consultas diversas e sob a rubrica nº
3.3.90.3950020000611 de serviços hospitalares.

15) ATENDIMENTO DA DEMANDA SUS
O Município repassou a quantia de R$ 1.800.000,00 (um milhão
oitocentos mil reais) para o Hospital fornecer o atendimento de urgência
emergência 24 horas para os munícipes. Além do atendimento descrito,
Município realiza atendimento da demanda na Secretaria Municipal de Saúde
em todas as UBSs e ESFs da rede.

Mês

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO

RECEITAS
Receita
Receita Mensal
Acumulada
Em R$
Em R$
4.506.606,27 4.506.606,27
4.039.159,32 8.545.765,59
13.754.472,5
5.208.706,91
0
18.704.668,9
4.950.196,48
8
23.253.941,2
4.549.272,28
6

e
e
o
e

DESPESAS
Despesa
Índice Gasto
Acumulada
com SAÚDE
Em R$
675.573,67
14,99%
1.523.086,98
17,82%
2.393.276,05

17,40%

3.459.791,34

18,50%

4.338.639,95

18,66%
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JUNHO

3.876.134,21

JULHO

4.418.283,78

AGOSTO

3.794.966,66

SETEMBRO
OUTUBRO

3.472.737,15
3.554.716,00

NOVEMBRO
DEZEMBRO

3.322.374,83
5.579.602,77

27.130.075,4
7
31.548.359,2
5
35.343.325,9
1
38.816.063,0
6
42.370.779,0
6
45.693.153,8
9
51.272.756,6
6

5.321.498,57

19,61%

6.200.110,19

19,65%

7.067.412,47

20,00%

8.005.038,61

20,62%

8.918.202,49

21,05%

9.885.065,91

21,63%

11.770.527,9
7

22,96%

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMA

COMDERU
Uma das mais importantes atividades realizadas no ano de 2017 foi a
reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - Comderu, em
parceria com a o Escritório Municipal da Emater e do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais – STR.
O COMDERU conta com 20 participantes, sendo associações de
produtores, agricultores, feirantes, Brigada Militar, intuições financeiras,
secretarias municipais de Agricultura e de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo, Emater, STR e Câmara de Vereadores. No decorrer do ano de 2017
foram realizadas nove reuniões com significativa participação dos atores
envolvidos.
Pode-se destacar como papel fundamental do COMDERU, a construção,
discussão e elaboração de programas de inventivo e políticas púbicas municipais
para a agricultura.

Patrulha agrícola
Em 2017 foram atendidos mais de 250 agricultores do município de Portão
com a Patrulha Agrícola, sendo realizadas aproximadamente 500 horas de
serviços de trator e 400 horas de serviços de retro escavadeira. Foram pagos
pelos produtores rurais em torno de 20 mil reais de taxas referentes aos serviços
executados pelas maquinas da SEMA.
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No decorrer do ano foram realizados mais de 80 empréstimos de
equipamentos agrícolas, como arado, grade niveladora, ensiladeira, carretão
agrícola, entre outros. Foi ainda realizado o transporte de aproximadamente 300
toneladas de adubo orgânico e calcário.

Talões e cadastro de produtores
Foi realizada a digitação e o posterior envio para a SEFAZ dos dados
referentes às emissões de Notas Fiscais de Produtores referentes ao ano base de
2016, dentro do prazo estabelecido para que estes dados tenham validade no
cálculo de retorno do índice de ICMS. Cabe destacar ainda a regularização de
pendências e encaminhamento de novos cadastros de produtores que estavam
aguardando na SEMA, sendo que entre regularizações e novas inscrições
movimentamos mais de 120 inscrições. Foram entregues no município mais de
550 talões novos de produtor rural até o final do ano

Eventos organizados e apoiados pela SEMA
Feira do Peixe
A feira realizada no ano de 2017, teve como foco principal a venda de peixes
vivos e congelados além de frutos do mar, flores, chocolates, artesanato e peixe
frito. Como resultado destaca-se a comercialização de aproximadamente 3
toneladas de peixes vivos.

Feira da Agricultura Familiar durante a 17ª Volksfest
A 1ª Feira da Agricultura Familiar ocorreu dentro da tradicional festa da
cidade de Portão, a 17ª VolksFest. A estrutura da Feira foi composta por 20
estandes distribuídos entre agricultores, agroindústrias, artesões e instituições
ligadas a agricultura.
Durante o evento foram comercializados produtos de agricultores e
agroindústria do município além de cinco agroindústrias familiares da região.
Os produtos comercializados foram: lingüiça, torresmo, banha, salame,
cachaças, licores, queijos, iogurtes, picolés, rapaduras, mandolates, bolachas,
mel, própolis, cucas, pães, bolos, brotos, verduras, hortaliças, vasos e floreiras de
cerâmica e artesanato.

Ação Portão
Junto às atividades do Ação Portão além de levar os serviços da SEMA as
comunidades do interior e do trabalho de conscientização ambiental foram doadas
cerca de 1000 mudas de hortaliças e 100 mudas de árvores nativas.
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Inspetoria Veterinária
No decorrer do ano aconteceram duas campanhas de vacinação da febre
aftosa, durante os meses de maio e de novembro. Em maio acontece também a
declaração anual do rebanho, sendo nesta primeira fase da campanha vacinados
10.243 bovinos e bubalinos.
Em 2017 foram emitidas mais 3 mil Guias de Transporte Animal - GTA,
cadastrados 34 eventos e realizados 23 novos cadastros de propriedades rurais

Consulta Popular 2016/2017
A partir de recursos garantidos através da Consulta Popular 2016/2017 foi
definido a través do COMDERU, como forma de incentivo e melhoramento da
produção a aquisição de 70 mil reais em adubo químico, 35 mil reais em adubo
orgânico e 35 mil reais em calcário. Também está previsto a aquisição de
equipamentos agrícolas em um montante de 85 mil reais, sendo, um pé de pato,
uma grade niveladora, uma grade globe com pneus, uma concha para recolher
pedras, um carretão agrícola e uma enxada rotativa.

Outras atividades
A SEMA realizou diversas outras atividades durante o decorrer do ano de
2017, como palestras e oficinas junto as escola da rede municipal, visita técnica a
produtores rurais para auxílio e orientação quanto as atividades agrícolas.
Foram organizadas também palestras para os agricultores com técnicos da
Emater e de empresas parceiras abordando questões referentes a manejo,
tratamentos e outras atividades agrícolas.
Foi organizado ainda, juntamente com a Emater e o STR um Dia de Campo
sobre irrigação, pastagens, solos e feno, que reuniu cerca de 200 pessoas de 17
municípios da região para tratar que questões técnicas referentes a esses temas.

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFA
No ano de 2017, a Administração municipal buscou planejar e
realizar melhorias na estrutura de trabalho dos servidores e atendimento aos
contribuintes que utilizam os serviços prestados pela Secretaria da Fazenda. De
imediato, uniram-se os setores de cadastro (IPTU) e atendimento às empresas
como um setor único de Tributação e Fiscalização. Para garantir a qualidade no
atendimento aos contribuintes e demanda interna da Secretaria Municipal da
Fazenda, um novo Fiscal Tributário foi nomeado em conjunto com outros quatro
Auxiliares Administrativos.
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A partir da análise dos procedimentos internos que vinham sendo
utilizados e da legislação municipal vigente, concluímos a necessidade da
modernização dos sistemas utilizados e da atualização de Leis Municipais. Foi
efetivada a contratação de um profissional para prestação de serviços de
assessoria tributária e treinamento dos servidores que, além de promover a
capacitação dos funcionários públicos, contribuiu na criação de Projetos de Lei.
Foram otimizados processos para redução de tempo e de custos.
Com a aprovação da Lei Municipal n° 2.636 de 2017 foi possível
atualizar o Código Tributário Municipal, que ainda vigorava conforme legislação
do ano de 2003. Posteriormente, foi enviada para aprovação da Câmara
Municipal de Vereadores a alteração da Planta Genérica de Valores. Com a
efetivação da atualização dos valores do m² dos terrenos por face de quadra do
município, além do aumento da arrecadação com IPTU para o exercício de 2018,
serão atendidos alguns apontamentos importantes acerca da desatualização dos
valores que eram atribuídos.
Novos procedimentos relevantes de cobrança importantes foram
adotados durante o exercício de 2018. Os controles adequados da dívida ativa e
dos débitos executados receberam atenção especial da Fiscalização Tributária do
Município, bem como o contato pessoal com o contribuinte ensejando o
pagamento da dívida. Além disso, a Secretaria Municipal da Fazenda firmou
convênio com o Instituto de Protestos do RS para utilização da Central de
Remessa de Arquivos, Convênio este que permite acesso à plataforma virtual
gratuita que possibilita o envio das dívidas aos Cartórios de Protesto.
.
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Meio Ambiente - SEMICMA
No que diz respeito à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Meio Ambiente, registramos 305 (trezentas e cinco) novas inscrições municipais
no ano de 2017; sendo 17 inscrições de contribuintes autônomos, 220 empresas
prestadoras de serviços, 61 empresas com atividade de comércio e 07 empresas
com atividades de fabricação e ou indústria.
Diversas
empresas
estabelecidas
no
município
foram
acompanhadas e ouvidas pela Secretária com a finalidade de entender as suas
demandas particulares e planejar melhorias. CICS, CDL, CIEE, SEBRAE,
lideranças municipais, empresários, entidades e demais associações foram
considerados parceiros importantes. A Secretária da Indústria, Comércio e Meio

27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
CENTRO ADMINITRATIVO ARTHUR MÜLLER
Ambiente passou a participar das reuniões mensais da CICS. Ao mesmo tempo,
buscando fomentar o comércio e geração de empregos, foram realizadas diversas
visitas às empresas com potencial e interesse para estabelecimento no município.
Durante todo exercício de 2017, a Secretaria Municipal de Indústria,
Comércio e Serviços trabalhou na criação de legislação que possibilita instituir
programa de incentivos ao desenvolvimento econômico do município. Tal lei,
denominada “PORTÃO ABERTO”, irá possibilitar que o poder público conceda
benefícios e incentivos às empresas já estabelecidas e que desejam se
estabelecer na cidade de Portão.
Na busca de novas empresas para o Município foram conquistadas
duas novas empresas que estão se instalando na cidade.
Com a parceria com o Comércio local conseguimos gratuitamente
para o erário público, o ajardinamento de duas grandes avenidas do centro da
cidade.
Foi iniciado junto ao SEBRAE um trabalho específico com os
comerciantes da RS 240 que tem uma peculiaridade por ser um comércio que o
público alvo são os 60.000 veículos que transitam diariamente por esta via. Foi
também iniciado trabalho na busca do desenvolvimento do turismo no Município.
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
O Departamento de Meio Ambiente foi reestruturado com a contratação de
um Diretor de Meio Ambiente e de uma Engenheira Química, reforçando a
qualificação e celeridade dos processos.

EMISSÕES DE LICENÇAS NO PERÍODO DE 01.01.17 A 30.11.17
lp = 08
LI = 15
LO = 51
LU = 04
19 declarações de isenção de licença
CASTRAÇÕES:
Contratação de clínica para castração de cães e gatas (fÊmeas) que estão
sob custódia municipal, de rua ou que pertençam a pessoas com baixa renda,
número de procedimentos CONTRATADOS = 123 castrações
GRUPO DE TRABALHO PRO ANIMAL
No mês de setembro deste ano foi criado um grupo de trabalho entre os
municípios da região para a construção de políticas voltadas para a proteção e
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bem estar animal, o g.t. tratará de assuntos como captação de recursos,
investimentos para uso regional, tração animal entre outros.
ARBORIZAÇÃO
Foram emitidos 59 alvarás florestais.
DESASSOREAMENTO:
Empresa contratada para elaboração de projeto técnico para licenciamento
ambiental estadual;
- vistorias e relatórios ao MP referentes a questões ambientais;
- fiscalização e vistoria de denúncias recebidas pelo DMA relativas a crimes
ambientais e maus tratos de animais;
-autorizações para podas e remoção de árvores em situação de risco na zona
urbana em conjunto com a defesa civil;
-autorizações para o corpo de bombeiros remover enxames de vespas que
possam causar problemas para integridade física das pessoas;
-antigo lixão – atendimento as condicionantes da licença para remediação e
monitoramento de área degradada junto à FEPAM;
- COMITÊSINOS – participação nas plenárias;
- horto florestal: acompanhamento e este ano 2017 foi firmado parceria com
empresa privada Ilsa do Brasil;
- acompanhamento e fiscalização junto à empresa contratada para recolhimento
do RSU;
-estudo para elaboração do novo edital para recolhimento, transporte e
destinação final do RSU;
-acompanhamento junto à central de triagem do lixo seletivo.

AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO ANO DE 2017
Para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados
com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que
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condicionaram o desempenho positivo do cumprimento das metas do ano de
2017.

METAS FISCAIS:
O Resultado Primário, principal indicador de solvência fiscal do setor
público, tem por finalidade demonstrar a capacidade do Município de honrar o
pagamento de sua dívida utilizando suas receitas próprias. Nesse cálculo, são
consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem,
pelo lado das receitas, as financeiras, operações de crédito e alienação de bens,
e do lado da despesa, a concessão de empréstimos e o pagamento do serviço da
dívida (juros, encargos e amortizações). No período de Janeiro à Dezembro de
2017, o resultado primário foi de R$ 8.964.862,25.
O desempenho favorável
demonstra que as receitas fiscais foram suficientes para suportar integralmente
as despesas fiscais, além de gerar excedentes para o pagamento da dívida.
O
superávit
observado
deveu-se,
principalmente,
ao
comportamento positivo das receitas primárias - representadas pela receita
orçamentária, excluídas as aplicações financeiras, operações de crédito,
amortização de empréstimos e alienações de ativos – que, no período,
efetivaram-se no montante de R$ 81.084.839,14.O valor verificado foi superior às
despesas primárias – representadas pelas despesas totais do Município,
expurgados o pagamento da dívida e as concessões de empréstimos – que
corresponderam no mesmo período, R$ 72.119.976,89 , que demonstramos no
anexo a seguir:
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro- Dezembro
RREO - Anexo 6 (LRF, Art.53, inciso III)
R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS PRIMARIAS
Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS ----Atualizada
Ate Bimestre
Ate Bimestre
2017
2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)
78.346.500,00
80.671.674,34
77.380.315,67
Receitas Tributarias
11.133.000,00
10.559.311,32
10.129.979,31
IPTU
2.000.000,00
1.906.065,78
1.727.006,56
ISS
4.300.000,00
4.243.776,74
4.022.084,58
ITBI
1.300.000,00
973.107,06
1.257.104,75
IRRF
2.300.000,00
2.166.209,54
2.086.037,50
Outras Receitas Tributarias
1.233.000,00
1.270.152,20
1.037.745,92
Receitas de Contribuicoes
11.680.000,00
12.703.737,03
11.993.854,16
Receitas Previdenciarias
9.930.000,00
11.032.876,77
10.555.294,13
Outras Receitas de Contribuicoes
1.750.000,00
1.670.860,26
1.438.560,03
Receita Patrimonial Liquida
25.000,00
23.305,13
26.290,00
Receita Patrimonial
11.853.500,00
12.098.374,01
13.450.571,63
(-) Aplicacoes Financeiras
11.828.500,00- 12.075.068,88- 13.424.281,63Transferencias Correntes
54.636.842,60
55.596.340,29
54.424.768,50
FPM
16.877.042,60
16.427.030,18
16.922.835,78
ICMS
12.948.000,00
12.925.468,55
12.152.841,71
IPVA
3.800.000,00
3.477.113,69
4.366.377,49
Convenios
120.000,00
171.948,45
121.648,87
Outras Transferencias Correntes
20.891.800,00
22.594.779,42
20.861.064,65
Demais Receitas Correntes
871.657,40
1.788.980,57
805.423,70
Divida Ativa
428.000,00
867.991,16
502.535,08
Diversas Receitas Correntes
443.657,40
920.989,41
302.888,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)
25.000,00
486.414,40
3.104.631,63
Operacoes de credito (III)
1.000,00
49.302,58
2.186.466,38
Amortizacao de Emprestimos (IV)
20.000,00
23.947,02
27.423,32
Alienacao de Bens (V)
4.000,00
0,00
0,00
Transferencia de Capital
0,00
413.164,80
890.741,93
Convenios
0,00
142.705,00
226.942,75
Outras Transferencias de Capital
0,00
270.459,80
663.799,18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)
0,00
413.164,80
890.741,93
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI)
78.346.500,00
81.084.839,14
78.271.057,60
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RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro- Dezembro
Continuacao
RREO - Anexo 6 (LRF, Art.53, inciso III)
R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS PRIMARIAS
Dotacao ----- DESPESAS EMPENHADAS ----- ----- DESPESAS LIQUIDADAS ----Inscritas em Restos a Pagar
Atualizada
Ate Bimestre
Ate Bimestre
Ate Bimestre
Ate Bimestre
Em
Em
2017
2016
2017
2016
2017
2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS CORRENTES (VIII)
78.104.980,00
71.976.679,58
68.864.048,80
70.622.026,65
68.145.875,66
1.354.652,93
718.173,14
Pessoal e Encargos Sociais
54.506.820,00
50.570.084,00
48.662.908,50
50.570.084,00
48.662.908,50
0,00
0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)
180.000,00
142.999,86
0,00
142.999,86
0,00
0,00
0,00
Outras Despesas Correntes
23.418.160,00
21.263.595,72
20.201.140,30
19.908.942,79
19.482.967,16
1.354.652,93
718.173,14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPES PRIMARIAS CORR.(X)=(VIII-IX)
77.924.980,00
71.833.679,72
68.864.048,80
70.479.026,79
68.145.875,66
1.354.652,93
718.173,14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS DE
CAPITAL (XI)
7.425.133,72
5.873.291,26
8.097.649,27
3.824.697,34
6.272.305,01
2.048.593,92
1.825.344,26
Investimentos
5.067.133,72
3.689.544,02
6.251.132,57
1.640.950,10
4.425.788,31
2.048.593,92
1.825.344,26
Concessao de Emprestimos (XII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizacao da Divida (XIV)
2.358.000,00
2.183.747,24
1.846.516,70
2.183.747,24
1.846.516,70
0,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESP. PRIMAR
CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)
5.067.133,72
3.689.544,02
6.251.132,57
1.640.950,10
4.425.788,31
2.048.593,92
1.825.344,26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reserva de Contingencia (XVI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reserva do RPPS (XVII)
10.075.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESP. PRIMARIA
TOTAL (XVIII)(X+XV+XVI+XVII) 93.067.113,72
75.523.223,74
75.115.181,37
72.119.976,89
72.571.663,97
3.403.246,85
2.543.517,40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII)
14.720.613,725.561.615,40
3.155.876,23
8.964.862,25
5.699.393,63
3.403.246,85- 2.543.517,40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.721.133,72
448.912,68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISCRIMINACAO DA META FISCAL
|
Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERE
0,00
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RECEITA:
A Receita Orçamentária total efetiva, que corresponde ao somatório
das receitas correntes e de capital, excluídas as deduções para o Fundeb e da Lei
Complementar nº 91/97, fechou no exercício de 2017 no montante de R$
93.233.157,62.
DESPESA:
Considerando todas as fontes de recursos, a Despesa Total
liquidada, nela incluída a transferência da cota patronal para o R P P S, no
período de Janeiro à Dezembro de 2017, apresentou uma execução inferior à
Receita Total realizada. Em valores acumulados, a correlação despesa
total/receita total foi de 83,50%, demonstrando um superávit de R$
15.383.186,78. A meta estabelecida para assegurar o equilíbrio fiscal, consiste
em obter a relação despesa pública/receita pública na proporção menor ou igual
a 100%. O resultado obtido permite confirmar o cumprimento.
As Despesas Liquidadas, juntamente com as transferências
patronais para o RPPS, no acumulado do ano de 2017 totalizaram R$
74.446.723,99. O total das despesas correntes realizadas foi de R$
70.622.026,65. As despesas de capital totalizaram R$ 3.824.697,34.
DESPESA DE PESSOAL E LIMITES DA LRF:
Verifica-se que o índice de despesa com pessoal do poder
Executivo, apesar de ter atingido os limites recomendados pela LRF nos
meses de setembro, outubro e novembro, encerrou em 52,32% no mês de
dezembro, em virtude da queda de arrecadação em relação à dezembro/2016,
quando a Prefeitura recebeu valores a título de repatriação, situando-se, portanto,
acima do limite prudencial de que trata o Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF, de
51,30%, (percentual este equivalente a 95% sobre o limite de 54%, conforme
estipulado no Parágrafo Único do Art. 22 c/c alínea “b” do Inciso III do Art. 20,
ambos da LRF).
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PODER
Executivo

Desp.
Limite
Limite
Rec. Corrente
Liquidada no
% RCL Prudencial Legal
Líquida - RCL
Período
36.002.674,46 68.816.348,85
52,32
51,30% 54,00%

COMENTÁRIO FINAL
Os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada
para o Resultado Primário foi superada. As receitas totais ficaram acima do
previsto até o período. O total das despesas liquidadas ficou abaixo da receita
arrecadada. Apesar das Despesas com Pessoal fecharem dezembro acima do
limite prudencial, a Administração, notadamente, obteve resultados consideráveis
nos meses de setembro (50,96%), outubro (50,41%) e novembro (51,15%) em
relação ao limite. As despesas com educação e saúde ficaram superiores ao
limite mínimo. Fica demonstrado, assim, o atingimento das metas estabelecidas,
bem como o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Portão, 31 de Janeiro de 2018

JOSÉ RENATO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal
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