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Executivo
assume município 
com dívidas.

Relatório do tribunal 
de contas demonstra  
que houve 
endividamento 
do município entre 
2013 e 2016

O cenário 
financeiro 
do município 
encontrado no 
início de 2017

Relatório da 
Secretaria da 
Fazenda aponta 
desequilíbrio 
financeiro e 
déficit superior 
a 3 milhões nos 
recursos livres ao 
final de 2016
No ano de 2016 aumentou o 
déficit em praticamente 10 
vezes;

Sendo que em 2015 o déficit 
era de - 359.813,27, chegando 
a - 3.310.712,45;

Em apenas 11 meses a 
administração atual reduziu tal 
déficit em - 2.204.806,82; 

Com economicidade Executivo 
chegou na margem de 
- 1.105.905,63;

Executivo continua trabalhando 
com o intuito de alcançar uma 
margem positiva nas contas 
públicas.

Executivo com apoio do Legislativo aderiu ao 
parcelamento das dívidas de INSS, no que diz 
respeito ao INSS Patronal a dívida atualizada era de 
R$ 2.022.192,21.

Relativo ao INSS dos Servidores a dívida atualizada 
era na ordem total de R$ 500.939,62.

Gerando assim um débito total de R$  2.523.131,83

EDITORIAL

Cidadãos Nortenses, apesar da 
crise financeira que assola o País, 
Estados e Municípios, o Poder Execu-
tivo tem trabalhado na adoção de es-
tratégias para reduzir despesas des-
necessárias e estancar desperdícios 
históricos dos recursos públicos tais 
como: redução do número de Cargos 
Comissionados, corte dos auxílios 
transporte e alimentação dos agen-
tes políticos, vice-prefeito e prefeita, 
corte das linhas de telefone móvel 
para cargos comissionados, agentes 
políticos, vice-prefeito e prefeita, 
renegociação para baixar valores 
dos contratos de aluguel e serviços, 
e entrega de prédios locados devido 
a reorganização de secretarias e re-
cuperação de prédios públicos. Se-
gundo a chefe do Executivo, Fabiany 
Zogbi Roig, “administrar um municí-
pio com tantas necessidades é, na-
turalmente, um grande desafio, en-
tretanto tornou-se uma tarefa ainda 
mais desafiadora na medida em que 
o município tinha dívidas superiores 
a 3 milhões de reais, grande parte do 
maquinário e dos veículos da frota 
municipal sucateada ou com avarias, 
prédios públicos interditados ou em 
precárias condições, servidores mu-
nicipais desmotivados em vista de 
reposições salariais com defasagem 
na ordem dos 25% e com uma de-
manda reprimida de muitos serviços 
de manutenção de vias e drenagens 
pluviais, assim como de outros ser-
viços públicos essenciais na área da 
saúde devido a desativação da Uni-
dade Móvel de Saúde e da interrup-
ção nos contratos para fornecimento 
de exames laboratoriais, entre ou-
tros.” Em 2017, o Executivo dedi-
cou-se a tarefa de combater o endi-
vidamento e devolver o equilíbrio 
financeiro exigido pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal para as contas 
públicas, mas sempre com o cuidado 
de não comprometer a prestação 
dos serviços públicos. Além disso, o 
planejamento de várias ações vem 
sendo trabalhado e estes darão re-
sultados em breve. Mesmo o Execu-
tivo estando com poucos recursos 
disponíveis, realizou muitas ações 
que vinham sendo demandadas pela 
população. Este informativo preten-
de mostrar para a comunidade Nor-
tense parte do que foi realizado no 
ano de 2017 nas mais diversas áreas 
como forma de prestação de contas 
- garantindo o princípio da publici-
dade - compromisso e transparência 
com a população.
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Sucateamento da estrutura 
pública dificulta o trabalho 

da Prefeitura Municipal 
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Cuidado com a cidade 
de São José do Norte

Praça de recreação infantil do 
Balneário Praia do Mar Grosso é 
reconstruída

Praça de recreação infantil 
da localidade das Capivaras 
é revitalizada

Executivo investe em 
estrutura de saneamento

Ampliação da rede de esgoto 
pluvial inicia pelo Bairro 
Comendador Carlos Santos

A equipe de Saneamento Básico da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 
concluiu a obra de urbanização na Rua 11 do Bairro Comendador Carlos Santos 
com a instalação de canos totalizando uma extensão de 180 metros de encana-
mento pluvial

A recuperação e criação de novas 
áreas de lazer e convivência estão entre 
as prioridades do Executivo Municipal. 
Em janeiro de 2017, a praça do 
balneário apresentava sinais de falta 
de manutenção e brinquedos danifi-
cados colocando em risco a segurança 
das crianças. Em vista disso, o espaço 
foi todo removido e reconstruído. Um 

trabalho realizado pelos servidores da 
Smou, com a colaboração de voluntá-
rios do projeto Mãos que Ajudam, da 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias, trabalharam na pintura 
da estrutura. Agora, as crianças que 
frequentam o balneário têm um 
espaço de recreação alegre e mais se-
guro para brincar.

Levando em consideração a importância da manutenção 
dos espaços de recreação e lazer, a equipe da Smou realizou, 
recentemente, mais uma manutenção das estruturas, limpeza, 
poda e renovação da pintura proporcionando mais colorido ao 
espaço de recreação.
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Medidas de economia permitem 
ao Executivo empregar recursos 
livres para a conclusão da 
obra do ESF Cidade Baixa

Revitalização 
de Praças foi 
prioridade no 
ano de 2017

Atendendo a um anseio das 
comunidades, a praça que, há 
muitos anos, não recebia manu-
tenção foi completamente revi-
talizada. A equipe da Smou con-
sertou brinquedos, reconstruiu 
estruturas e renovou a pintura 
proporcionando mais colorido 
ao espaço de recreação. Uma das 
prioridades do Executivo Munici-
pal está em diminuir o déficit de 
espaços de lazer da cidade.

A obra iniciada em 2014, com recursos provenientes do Ministério da Saúde. 
Entretanto, todo recurso específico foi gasto sem que a construção fosse concluída 
até 2016. Ao longo de 2017, o Executivo Municipal, graças às medidas de economi-
cidade, investiu mais de 150 mil reais de recursos livres do município para concluir a 
obra e entregar a estrutura para utilização da comunidade.

A obra já está concluída e, em breve, será usada pela comunidade. Devido à eco-
nomia obtida com o número reduzido de cargos de confiança foi possível financiar a 
conclusão dessa obra.

A estrutura, além de melhorar as condições de atendimento, será responsável pela 
redução de mais um aluguel.
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Executivo assina 
ordem de início da 
pavimentação da 
Rua Jorge Futuro

Parceria com 6º GAC e comprometimento 
da Guarda Municipal possibilita a apreensão 
de animais com economicidade

Executivo inicia obra da Estrada da Praia após obtenção de autorização 
ambiental para doação de aterro do EBR e liberação do recurso

Em janeiro de 2017, o Executivo cons-
tatou uma série de problemas no proces-
so da obra de pavimentação de trecho da 
estrada da praia. A obra, que foi licitada e 
teve ordem de início assinada em 2016, 
não tinha aterro disponível nem recursos 
liberados para custeio da mesma. 

O problema foi gerado por falha nos 
trâmites, ou seja, o resultado da licita-
ção não havia sido comunicado a Caixa 
Econômica Federal e, consequentemen-
te, ao Ministério do Turismo de onde 
sairia o recurso para execução da obra. 
Em vista disso, o Executivo iniciou tratati-

vas com o EBR e FEPAM para obtenção da 
autorização ambiental para recebimento 
do aterro que seria doado pelo estaleiro. 
Já na Casa Civil, em Brasília, ocorreram as 
tratativas para a busca do recurso que foi 
liberado em maio de 2017. 

Também foi constatada a necessidade 

de colocação de uma sub-base de brita 
para dar mais resistência e compactação 
à estrada. 

Essas alterações foram feitas através 
de termo aditivo pago com recursos li-
vres do município o que provocou mais 
demora na execução.

A fim de resolver o problema dos animais 
soltos em vias públicas com economicidade, 
o Executivo buscou parceria com o 6º GAC, 
através da qual garantiu o direito de uso de 
área de 30 hectares cedida sem ônus para 
o município para a colocação dos animais 
recolhidos nas estradas e logradouros pú-
blicos. Além disso, o Executivo apostou na 
eficiência da Guarda Municipal para a reali-

zação deste serviço. No ano de 2016, em oito 
meses de apreensão foram gastos cerca de 
187 mil reais com este serviço, atualmente 
o único gasto despendido é com o combustí-
vel da viatura da GM. 

A busca de parcerias torna possível redu-
zir gastos, o que é essencial em momentos 
de crise, mas também uma prática que deve 
ser realizada permanentemente.
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Executivo consegue o empréstimo de 
escavadeira hidraúlica com Governo do 
Estado e realiza em apenas 1 ano cerca 
de 20 km de drenagens na zona rural

Arroio da Miguelita, Rincão do Estreito, Beco do Beleca são exemplos de lo-
cais que por mais de 10 anos aguardavam por melhorias. Com a escavadeira hi-
dráulica emprestada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Coope-
rativismo e com o trabalho conjunto realizado pela SMOU, SMAP, SMMA muitas 
localidades foram beneficiadas totalizando cerca de 20 km de drenagens.

Nos meses que antecederam a 
temporada de verão 2017/2018, 
equipes da Smou trabalharam na 
manutenção e reconstrução da 
infraestrutura do balneário. Som-
breiros e guaritas de salva-vidas 
foram reconstruídos, uma arena de 
esportes foi organizada próxima 
às áreas de banho, canteiros e ban-
cos receberam pintura, foi efetua-
do corte de grama, substituição do 
telhado e pintura da Unidade de 
Saúde, manutenção nos banheiros 
públicos e colocação de lixeiras. 
Apesar das dificuldades de manu-
tenção das vias de acesso devido à 
escassez de chuvas, o maquinário 
da prefeitura tem trabalhado com 
frequência a fim de garantir boas 
condições de trafegabilidade. 
Além disso, servidores da SMTT 
trabalharam na estruturação da 
delimitação das áreas de banho.

Infraestrutura do 
balneário Praia 
do Mar Grosso 

recebe melhorias
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Empenho, criatividade e boas 
parcerias garantiram a retomada 
das festividades de comemoração 
do aniversário do município

O aniversário de emancipação do município, celebrado no dia 25 de outubro, em 2017, foi comemorado 
com uma vasta programação organizada pela SMTP e Gabinete da Prefeita conjuntamente com uma comis-
são de servidores públicos e representantes da sociedade civil. A população pôde conferir de perto as ativi-
dades desenvolvidas pelo Executivo como palestras, competições desportivas e apresentações, bem como 
a retomada da Abertura da Safra da Cebola.
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Valorização da cebolicultura motiva 
Executivo a retomar evento de 

abertura oficial da Safra da Cebola
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Cuidado com a comunidade

Com inclusão de atendimento de cardiologia, 
urologia, ginecologia e dermatologia no Hospital 
Municipal, Executivo reduz para cerca de 30 dias 
o tempo de espera por consultas

Executivo garante exames de mamografia 
mais próximos das mulheres nortenses 
 

A REFERÊNCIA DO SERVIÇO ERA PIRATINI E PASSOU A SER RIO GRANDE

Executivo promove contratação de 
equipe para unidade móvel de saúde e 

retoma atendimentos no município 

Executivo retoma a distribuição 
de medicamentos nas unidades 
de saúde da sede e do interior

Uma das metas do Poder 
Executivo para área da saú-
de era colocar a disposição 
da população atendimento 
com especialistas no próprio 
município. Em função da as-
sinatura do novo contrato 
para gestão hospitalar com a 
empresa Medicar em 2017, 
atendimentos com especia-
listas passaram a ocorrer no 
hospital municipal. Para ter 
acesso a estes serviços a pes-
soa deve passar na sua unida-

de de referência para buscar 
junto ao médico de família o 
encaminhamento, caso este 
constatar a necessidade de 
consulta com especialista. 
A pessoa leva o encaminha-
mento na SMS e será avisado 
da data da consulta. 

Esta iniciativa zerou a 
enorme fila de espera que era 
de quase dois anos por uma 
consulta com cardiologista, 
urologista, assim como aten-
dimento de ginecologista, 

pois só havia uma para toda a 
rede pública de saúde muni-
cipal.  Em relação às consul-
tas com dermatologista, os 
primeiro trinta atendimentos 
ocorreram em 26 de janeiro 
de 2018. A oferta de atendi-
mento com dermatologista 
é muito importante para SJN 
devido à pesca e à agricul-
tura, pois a exposição ao sol 
destas atividades oferecem 
grandes riscos de câncer de 
pele.

Uma grande dificuldade que as 
mulheres nortenses encontravam 
para realização de exames de ma-
mografia era a distância até Piratini. 
Muitas delas, principalmente as 
da terceira idade, deixaram de rea-
lizar o procedimento, pois ficavam 
inseguras com a viagem. A partir 
de 2017, os exames passaram a ser 
realizados no município vizinho, 
o que facilitou o acesso de nossas 
mulheres e reduziu as despesas do 
município com a contratação de 
empresas de transporte para esse 
procedimento de TFD (Tratamento 
fora do Domicílio).

Em janeiro de 2017, o veículo da unidade móvel encontra-
va-se parado com problemas mecânicos e elétricos. Além disso, 
não havia equipe de saúde constituída para a realização dos 
atendimentos, pois esta havia sido desarticulada em 2016. O 
retorno do funcionamento da Unidade Móvel para a realização 
dos atendimentos médicos na Zona Rural era uma prioridade 
para o Poder Executivo. Assim que a unidade móvel foi conser-
tada e a equipe contratada, o serviço foi retomado executando 
um cronograma semanal que contempla atendimento médico e 
de enfermagem em inúmeras comunidades. 

Uma resolução do Conse-
lho Regional de Enfermagem, 
em 2016, proibiu os profis-
sionais de enfermagem de 
realizar a dispensa de medica-
mentos nas unidades de saú-
de. Em vista disso, no mesmo 
ano, todos os medicamentos 
foram recolhidos das unida-
des de saúde do município, 
ficando toda a distribuição 
centralizada na Farmácia 
Municipal, fazendo com que 
as pessoas precisassem se 
deslocar das comunidades 
do interior para buscar seus 
medicamentos na cidade. 

A Procuradoria-Geral do 
Município (PGM) ingressou 
com ação judicial para rever-
ter essa condição. A PGM ob-
teve êxito em ação ajuizada 
contra o Conselho Regional 

de Enfermagem do Rio Gran-
de do Sul (Coren/RS), com 
pedido de tutela provisória 
de urgência, visando garan-
tir a retomada da entrega de 
medicamentos pelos pro-
fissionais da área enferma-
gem (enfermeiros, técnicos 
e auxiliares), nas unidades 
Estratégia Saúde da Família 
(ESF) da Cidade e do Interior. 
Hoje, todas as unidades bá-
sicas de saúde e a unidade 
móvel de saúde realizam a 
distribuição nos seus horá-
rios de atendimento ao pú-
blico, exceto antibióticos e 
medicamentos controlados, 
pois para estes é exigida a 
presença de um farmacêutico, 
e hoje o município não tem 
suporte financeiro para nome-
ar um farmacêutico para cada 
unidade de saúde.
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Executivo garante ampliação da cota 
de exames laboratoriais diminuindo o 
tempo de espera das gestantes

Projeto Caps de portas abertas e programa de 
redução de danos são implantados no município 

Levando em consideração que 
a gravidez é um período da vida da 
mulher que requer cuidado e acom-
panhamento especial e que havia 
uma demanda reprimida de exames 
laboratoriais, consequência do pe-
ríodo de seis meses entre 2015 e 
2016 em que este serviço deixou de 
ser prestado no município. O núme-
ro de exames que vinha sendo ofer-
tado não estava sendo suficiente 
para atender os pacientes em geral 
e principalmente as gestantes. Em 
vista disso, apesar das dificuldades 
financeiras, desde junho de 2017, o 
Poder Executivo, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde, ampliou em 
25% a quantidade de exames ofer-
tados fazendo com que o tempo de 
espera fosse reduzido de 6 meses 
para cerca de 30 dias.

Em janeiro, a Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), 
através do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS Atalaia), 
lançou o Projeto CAPS de Por-
tas Abertas, visando imple-
mentar o programa de redução 
de danos em São José do Nor-
te.  A fim de estruturar o pro-
grama um veículo foi adquiri-
do com recursos vinculados. 

O objetivo é aproximar os 
usuários de drogas e morado-
res de rua dos serviços e da 
equipe do CAPS, oferecendo 
almoço e espaço para higiene 
pessoal. Os usuários também 
receberam orientação e cui-
dados de saúde, além de ser 
oferecido tratamento para de-
pendência química.

Caps 
passou a 
funcionar 
em novas 
instalações

A antiga estrutura não possuía 
espaço adequado para as oficinas 
terapêuticas tendo em vista que 
era um espaço compartilhado 
com a recepção e que o publi-
co alvo das oficinas são pacien-
tes com transtornos mais seve-
ros, muitas vezes necessitando 
de um espaço individualizado. 
Em janeiro 2017, o Executivo Mu-
nicipal tomou conhecimento de 
que os serviços do CAPS vinham 
sendo prejudicados em decor-
rência da falta de estrutura do 
prédio onde estava instalado. Um 
novo local foi providenciado o 
que permitiu uma grande melho-
ria  no tratamento dos pacientes. 
 
-  Estrutura (paredes de madeira) 

De acordo com o Conselho 
Federal de Psicologia, o ambien-
te para atendimento psicológico 
deve atender alguns pré-requisi-
tos, dentre os quais o principal é 
o fornecimento de ambiente sigi-
loso e no antigo prédio não havia 
esse ambiente como há na atual 
estrutura.
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Garantir a segurança das pessoas no trânsito 
motivou ação educativa promovida pela SMTT 
e Guarda Municipal 

Implantação do GGI promove ações articuladas 
entre Executivo e Forças Policias a fim de 
garantir mais segurança para a população

Inúmeras reivindicações do Executivo 
garantem a adesão do município ao SIM – 

Sistema Integrado de Segurança Pública do RS

Núcleo de Apoio à Saúde da Família é implantado 
no município 

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) em conjunto com a Guarda Mu-
nicipal (GM) realizou uma série de atividades na cidade na Semana Nacional do Trânsito 
com cunho educativo no intuito de orientar condutores e pedestres – sejam eles adultos 
ou crianças – As ações, palestras e abordagens ocorreram no dia 18 de dezembro e no dia 
26 nas escolas, polo naval e ruas do centro histórico de São José do Norte.

Logo nos primeiros meses de gestão, o Executivo iniciou as atividades do Gabinete 
de Gestão Integrada Municipal da Segurança Pública, com o objetivo de reunir os ór-
gãos de diversas áreas da segurança publica, bem como, Brigada Militar, Policia Civil, 
Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Ministério Público, juntamente com o apoio 
do poder Legislativo.

Ao longo de 2017 foram realizadas reuniões mensais com o propósito de identi-
ficar as deficiências do sistema de segurança e buscar alternativas e ações conjuntas 
para mitigar a sensação de insegurança vivenciada pelos nortenses.

O Executivo no dia 13/12/2017 ratificou a adesão ao Sistema de Segurança Inte-
grada com os Municípios (SIM) em ato no Palácio Piratini, sede do governo estadu-
al, em Porto Alegre. Desde janeiro de 2017 o Executivo vinha realizando tratativas 
sucessivas de inserção no projeto da Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP/
RS).

    O SIM foi criado a partir da necessidade de unir esforços entre instituições fede-
rais, estaduais, municipais e sociedade civil organizada para o enfrentamento da vio-
lência e criminalidade no Rio Grande do Sul. Atualmente a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e somente 35 municípios já aderiram ao SIM e outras 40 cidades manifestaram 
interesse participar do sistema.

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) consiste em equipe multidisciplinar foca-
da na articulação com a Rede, para apresentar sua proposta de atuação junto às unidades 
Estratégia Saúde da Família (ESF) e aos serviços como CAPS, PIM, Hospital Municipal, Posto 
Central, Cras e Creas, além das redes do SUAS.

O olhar diferenciado no acolhimento possibilitará que os profissionais da ESF identifi-
quem fatores mais subjetivos – de ordem emocional, econômica e social – que também po-
dem influenciar no surgimento das doenças que levam um paciente a buscar atendimento 
na unidade.

Os profissionais da ESF também podem contar com a orientação da equipe multidis-
ciplinar do NASF, composta por fisioterapeutas, nutricionista, psicóloga, educador físico 
e assistente social, para a elaboração do plano terapêutico singular, que é adequado ao 
contexto de cada paciente.

Com o objetivo de promover 
a reflexão acerca das diferentes 
formas de violência presentes 
em nossa sociedade e iniciar a 
construção de uma cultura pací-
fica, focada no respeito e na tole-
rância, as equipes da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e da Mulher (Smas-
cim) promoveram a primeira edi-
ção da Mateada pela Paz. Foi uma 
tarde repleta de entretenimento 
e reflexão para os cidadãos que 
prestigiaram o evento.

A promoção da 
Cultura da Paz 
foi tema de 
mateada organizada 
pelas equipes dos 
serviços da Smascim
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Em abril de 2017 o Executivo recebeu duas 
Retroescavadeiras para fortalecimento da Patrulha Agrícola

Cuidar da comunidade é uma das 
prioridades do Poder Executivo, para 
isso “é preciso estar perto delas” diz 
a prefeita, Fabiany Zogbi Roig. Havia 
a necessid de de conhecimento das 
demandas de cada localidade da zona 

rural e pesqueira. Para tal finalidade, o 
Executivo, juntamente com a Emater/
RS-Ascar organizaram o relançamento 
do programa Dialogando com as Comu-
nidades que visa fazer um diagnóstico 
dos problemas e soluções das comu-

nidades interioranas em duas etapas: 
a primeira é de sensibilização e apon-
tamento das demandas de cada lugar 
e a segunda é a resposta e ações do 
Executivo para solucionar os questio-
namentos levantados. As demandas são 

em todas as áreas de atuação municipal 
tais como: patrulha agrícola; produção 
e comercialização de alimentos e ma-
deira; saúde; educação; acessos; tele-
fonia; Internet; meios de transporte; 
lazer; entre outros.

Executivo próximo das Pessoas - 
Programa Dialogando com as Comunidades é retomado

Desenvolvimento

www.saojosedonorte.rs.gov.br
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Audiências públicas promovem a 
participação popular na revisão do Plano Diretor

Executivo Municipal e Furg discutem a retomada do 
processo de regularização fundiária e definem diretrizes 
para assinatura de contrato

Abastecimento de água potável na região da Barra está mais próximo de se tornar realidade

A participação popular é essencial 
para construção do novo Plano Diretor, 
pois se trata de uma importante ferra-
menta para o planejamento da gestão 
municipal que estabelece as principais 
diretrizes de uso e ocupação do solo e 
abrange planos setoriais, como o de Ha-
bitação de Interesse Social (PLHIS), de 
Mobilidade Urbana e de Saneamento 
Básico, dentre outros. O Plano ainda de-
fine metas de curto, médio e longo prazo, 
visando atender aos objetivos propostos 
no que tange ao desenvolvimento sus-
tentável e à integração urbano-rural.

O baixo percentual de imóveis de-
vidamente regularizados é um entra-
ve para o fomento da construção civil 
e consequentemente para geração de 
emprego e renda. Proporcionar acesso 
ao crédito tanto para aquisição ou re-
forma de imóveis é uma das metas da 
gestão municipal ao dar andamento 
do processo de regularização fundiá-
ria. Em vista disso, o Executivo buscou 
junto a Fundação Universidade Federal 
do Rio Grande a retomada do processo.  
As duas instituições já assinaram o con-
trato e o trabalho já foi retomado. Em bre-
ve, títulos de propriedade serão entre-
gues aos munícipes de São José do Norte.

O Executivo esteve reunido com frequên-
cia com autoridades da Secretaria de Obras 
do Estado, da CORSAN, Casa Civil e Superin-
tendência do Porto do Rio Grande no intuito 
de buscar a viabilização do projeto de ex-
pansão de água potável para as localidades 
da região da Barra. A licitação da obra está 
prevista para fevereiro de 2017. A Supe-
rintendência do Porto cedeu ao município, 
sem ônus, áreas sob jurisdição do Porto para a 

colocação de reservatórios de água, agilizan-
do, também, a tramitação do projeto que con-
templa o abastecimento das localidades do 
Cocuruto, Pontal da Barra, 5ª secção da Barra 
e Barra. Serão necessários aproximadamente 
R$ 2,5 milhões para execução da obra, que 
prevê a expansão de 16 quilômetros de uma 
adutora que transportará o volume d’água da 
cidade até dois reservatórios – um no Cocuru-
to e outro na Barra.

Negociações 
entre Executivo 
e EBR culminam 
na assinatura de 
contrato para 
revisão do Plano 
Diretor

Tendo em vista que o planeja-
mento do crescimento ordenado do 
município é um dos principais obje-
tivos do governo municipal, a execu-
ção da revisão do Plano Diretor é fer-
ramenta essencial neste processo. A 
alteração do ordenamento territorial 
vai permitir a regularização de áreas 
hoje em conflito e permitir um pla-
nejamento ordenado do crescimento 
urbano. Após algumas negociações 
com o EBR, o Executivo conseguiu 
que medidas compensatórias cons-
tantes na Licença de Instalação do 
empreendimento desde 2012 fos-
sem executadas, entre elas a revisão 
do plano diretor que auxiliará no 
processo de regularização fundiária.
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Prefeitura atua em defesa do Setor Pesqueiro

Executivo participa das reuniões do Fórum da Lagoa

Executivo defende a liberação da pesca do 
bagre no Conselho Gaúcho de Pesca

COMITIVA UNE FORÇAS 
EM DEFESA DO 
SETOR PESQUEIRO

O Executivo Municipal esteve reunido 
com representantes do setor pesqueiro 
e representações governamentais para 
avançarem no atendimento de demandas 
dos pescadores. O objetivo da reunião foi 
a união de forças para a defesa do setor 
da pesca em algumas demandas da classe 
as quais garantirão o bom andamento da 
atividade. Dentre as questões discutidas 
estão a proteção contra as embarcações 
de outros estados que desenvolvem a ati-
vidade na costa gaúcha, estabelecendo 
como prioridade a pesca de emalhe dentro 
das doze milhas, luta pela permissão para 
que a pesca artesanal possa ser praticada 
“Barra a fora”, ou seja, na Costa Oceânica, 
especificamente dentro dos limites das 12 
milhas, respeitando a legislação existente 
que regulamenta a pesca de emalhe.

Executivo Municipal, participou duran-
te o ano de 2017 das edições do Fórum 
da Lagoa, onde foram debatidas questões 
sobre a pesca artesanal. Nas reuniões, as li-
deranças presentes colocaram em pauta as 
ações para a matriz do PAN Lagoas do Sul e 
ainda elaboraram uma carta manifestando 
as demandas dos pescadores artesanais da 
Laguna dos Patos pertencentes ao Fórum. 
Ainda abordaram a necessidade do profis-
sional da pesca buscar sua matéria-prima 
em mar aberto, bem como a liberação da 
captura do bagre, onde serão efetuadas 
tratativas para modificação das Normas e 
Procedimentos da Capitania dos Portos do 
RS – NPCP RS 2015.

PREFEITURA 
BUSCA 
SOLUÇÃO DE 
DEMANDAS 
DA PESCA EM 
PORTO ALEGRE

Executivo defende à li-
beração da pesca do bagre e 
inclusão de recursos no or-
çamento do estado para exe-
cução do plano de manejo da 
pesca sustentável e liberação 
do peixe siluriforme e regra-
mento da pesca de arrasto 
oceânica.

EXECUTIVO VAI A 
BRASÍLIA DEFENDER 
A LIBERAÇÃO DA 
PESCA DA TAINHA

www.saojosedonorte.rs.gov.br
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Liberação da pesca do bagre foi defendida pelo Executivo na 
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e na Casa Civil

Desenvolvimento do turismo será foco do projeto educacional Educando para o Turismo

Com objetivo de melhor preparar as futuras gera-
ções para o reconhecimento do potencial turístico do 
munícipio e conscientizar acerca da importância de 
manter a cidade mais limpa e de receber os turistas 

com gentileza, o Educando para o Turismo será fo-
cado em estudantes dos quartos anos, pois é neste 
período em que é lecionada a história do município.  
Será executado na rede municipal de educação pela  

Secretaria Municipal de Turismo e Promoções (SMTP), 
em parceria com as Secretarias Municipais de Educa-
ção e Cultura (Smec) e Meio Ambiente (SMMA) e ou-
tras entidades.

Executivo Municipal amplia cadastro 
imobiliário tributário e possibilita 
o fornecimento de informativo de 

endereço para acesso a serviços de 
abastecimento de água

O processo de regularização fundi-
ária avança em São José do Norte com 
a identificação das residências aptas a 
serem contempladas.  Os técnicos das 
Secretarias de Coordenação e Plane-
jamento (SMCP) e da Fazenda (SMF) já 
concluíram o levantamento nas locali-

dades da Barra e 5ª Secção da Barra. O 
trabalho capitaneado pela SMCP tem 
por objetivo ampliar Cadastro Imobili-
ário Tributário a fim de conceder infor-
mativo de endereços para as futuras 
ligações da Companhia Riograndense 
de Saneamento (CORSAN) na região.
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 No mês de maio de 2017, o Executivo Municipal esteve na Secre-
taria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) 
na busca por auxílio ao fortalecimento das cooperativas municipais atu-
antes no setor primário da economia nortense. Em reunião com os re-
presentantes da SDR, o Executivo apresentou dados sobre a agricultura 
familiar e a pesca artesanal em São José do Norte e ressaltou a importân-
cia das Cooperativas no processo de comercialização desses produtos. 
O objetivo da agenda foi solicitar o apoio da SDR para a aquisição de 
equipamentos e infraestrutura para as Cooperativas, através do Fundo 
Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos 
Rurais (Feaper).



Gestão Pública planejada, 
eficiente e econômica

Executivo registra em 2017 o menor valor gasto com 
Cargos de Confiança e Agentes Políticos dos últimos 
anos, economia chega a quase meio milhão de reais.

TRANSPARÊNCIA COM OS GASTOS PÚBLICOS - 
LINHA DE GOVERNO, RESPEITO E ECONOMICIDADE DO 
RECURSO PÚBLICO

Com foco na economicidade e na busca do 
reequilíbrio das contas públicas, o Executivo 
Municipal conta com uma equipe de governo 
enxuta para qual foram aproveitados muitos 
funcionários concursados da prefeitura para os 
cargos de chefia, o que confirma uma econo-
mia ainda maior que os números representam.  
Em comparação com o valor gasto em 2016, o 

Executivo gastou R$ 472.782,72 (quatrocentos e 
setenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois re-
ais e setenta e dois centavos) a menos com o pa-
gamento de agentes políticos e cargos comissio-
nados. O recurso desta economia foi empregado 
na quitação de dívidas, conclusão de obras como 
a do Posto do ESF Cidade Baixa, revitalização e 
reconstrução de praças.

Município avança na área da 
habitação de interesse social 
ao obter regularidade no 
Sistema Nacional
Durante muitos anos a prefeitura de São José do Norte vinha apresentando pendên-
cias em seu cadastro no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o que 
dificultava o enquadramento do município em programas de habitação do tipo Minha 
Casa, Minha Vida. Uma ação da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento 
realizou e encaminhou relatórios e demais documentos Pendentes, desde 2007, para 
garantir que as pendências fossem retiradas do Cadastro Nacional de Habilitação de 
Interesse Social. Hoje, nossa prefeitura está numa situação de regularidade, apta para 
busca de recursos para investimentos no setor; 

Confira as pendências que foram regularizadas 

1 - Após análise do Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS, recebido 
na CEFUS em 23/06/2017, cumpre informar que esse Município permanece em 
situação de PENDÊNCIA quanto às obrigações assumidas por ocasião da assinatura do 
Termo de Adesão ao SNHIS – Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – junto 
ao Ministério das Cidades. Eventuais seleções por parte do referido Ministério, 
para liberações de recursos, destinados aos Programas de Habitação de Interesse 
Social estão condicionadas à apresentação dos documentos solicitados. 

2 - Para o Município ficar em situação REGULAR junto ao SNHIS, faz-se necessário 
apresentar a esta Centralizadora: 

2.1 - Novo Decreto ou Portaria: com a relação das entidades representadas (evitar o 
uso de siglas) e nomeação dos membros (titulares e suplentes) que compõem (órgão) 
o Conselho Gestor do FMHIS, conforme artigo 8º da Lei nº 539/2009, alterado pela Lei 
Nº 560/2010 (vide exemplos de movimentos populares no ANEXO 2); 

2.2 - Comprovante de publicação do Decreto ou Portaria, acima solicitado: conforme à 
Lei Orgânica do município ou, na ausência de previsão legal, declaração formal 
comprovando a publicação do mesmo (caso seja utilizado carimbo, para atestar a 
publicação em mural, este deverá estar legível, conter local e data da publicação e ser 
assinado por servidor devidamente identificado); 

2.3 - Nova aprovação do Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS: 
Informamos que, conforme Resolução nº 37/2010, do Conselho Gestor do FNHIS, é 
obrigatória (para os PLHIS entregues a partir de 16/12/2010, independente da origem 
de recursos), a aprovação do PLHIS no âmbito de seu respectivo Conselho Gestor e 
esta poderá ser feita por meio de qualquer documento expedido pelo mesmo (por ex.: 
resolução ou declaração) acompanhado do respectivo comprovante de publicação (ver 
ANEXO 3); 

2.3.1 - Esclarecemos que, apesar de termos recebido a Resolução Nº 001/2016, de 
aprovação do PLHIS, e Ata 001/2016, não recebemos decreto de nomeação do Conse-
lho Gestor válido, assim, a aprovação não pode ser acatada. 

3 - Conforme o Termo de Adesão assinado entre esse Município e o Ministério das 
Cidades, lembramos-lhe que também são obrigações apresentar: 

3.1 - Relatórios de Gestão do FMHIS: referente aos anos 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, que deverão ser elaborados de forma individu-
alizada (ou seja, um para cada ano), conforme orientações e modelo do ANEXO 4 desta 
mensagem. Os Relatórios serão considerados REGULARES se vierem acompanhados da 
aprovação do respectivo Conselho, e esta poderá ser feita por meio de documento 
expedido pelo mesmo (por ex.: resolução ou declaração, ou seja, basta encaminhar 
apenas um dos dois documentos, mencionando a aprovação de todos os anos) e 
acompanhado do respectivo comprovante de publicação (vide modelos e orientações 
no ANEXO 4). Lembramos ainda que os Relatórios de Gestão dos anos subsequentes 
devam ser encaminhados anualmente a esta CEFUS/DF. 

4 - Os documentos podem ser apresentados na Superintendência Regional, Agên-
cia da Caixa ou GIGOV de vinculação que, por sua vez, deverá encaminhá-los à esta 
Centralizadora (CEFUS) para análise; ou encaminhá-los diretamente, via correio, para 
o endereço: Destinatário: Centralizadora Nacional Fundos Sociais – CEFUS, Ed. José de 
Alencar, SEPN (Setor de Edifícios Públicos Norte) 512 CJ C, 4º andar, CEP:70750-500, 
Brasília-DF. 

Confira o novo extrato que demonstra a REGULARIDADE do município 

1 - Após análise da documentação recebida na CEFUS em 30 de outubro de 2017, por 
meio do Ofício Nº 254/2017, cumpre informar que esse Município encontra-se REGU-
LAR quanto às obrigações assumidas por ocasião da assinatura do Termo de Adesão 
ao SNHIS – Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – com o Ministério das 
Cidades. 

2 - Lembramos que os Relatórios de Gestão dos anos subsequentes devem ser enca-
minhados anualmente a esta CEFUS/DF. 

3 - Os documentos podem ser apresentados na Superintendência Regional, Agência da 
Caixa ou GIGOV de vinculação que, por sua vez, deverá encaminhá-los à esta 
Centralizadora (CEFUS) para análise; ou encaminhá-los diretamente, via correio, para o 
endereço: Destinatário: Centralizadora Nacional Fundos Sociais – CEFUS, Setor de 
Autarquias Sul - SAUS, Quadra 3, Bloco C, 10º andar, Asa Sul - Brasília, Edifício CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, Matriz III, CEP: 70070-30.

R$ 2.430.729,98

R$ 2.661.013,21

R$ 2.188.230,50

2015 2016 2017

No ano de 2017 o Executivo fez inúmeras viagens a Porto Alegre, Pelotas e duas para Brasília.

Além destas, outras ações estão em andamento no DAER, como melhorias na pavimentação da 
RST101. O Executivo contou com o apoio e visitou as seguintes Secretarias Estaduais:

Secretaria de Segurança Pública, de Saúde, de Obras, Saneamento e Habitação, Corsan, dos Trans-
portes, Daer, de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, de Turismo, Fepam, Iphae, Casa Civil, 
UFRGS, Famurs, Azonasul, etc. Em Brasília, Ministério da Agricultura, Pecuária,  Abastecimento, Casa Ci-
vil, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Congresso Nacional, Gabinete de Senadores para tratar 
sobre as questões do Polo Naval.

Para a realização dessas viagens, o Executivo teria um gasto de R$ 9.708,00, entretanto, por 
 não ter feito o uso de diárias em várias viagens, a despesa foi de apenas R$ 2.800,00. O  
Executivo leva em conta a situação financeira do município que é bastante complicada e diz  
ainda haver dívidas que precisam ser pagas.

O que se conseguiu com tais viagens? 

 Na Fepam, a liberação de areia do EBR para poder dar início a obra da Estrada da Praia 
e a liberação de R$ 600 mil de medidas compensatórias para unidades de 
conservação ambiental e que o licenciamento do parque eólico fosse priorizado 
dentro da Fepam; 

- No MAPA, a garantia dos pescadores nortenses com relação à pesca da Tainha; 

- Na Casa Civil, em Brasília, a liberação de R$ 452.885,01 de recurso para à 
pavimentação da Estrada da Praia; 

- Na SDR, o empréstimo de uma escavadeira hidráulica que fez mais de 18km de 
drenagens no município; 

- Na SOP e Corsan, liberação de recurso na ordem de R$ 5 milhões para 
abastecimento de água potável para a Barra; 

- Na SES, redução de R$100 mil no corte da orçamentação do Hospital Municipal; 

- Na SSP, a cedência de dois policiais civis para atuar nas investigações e operações 
policiais especiais; 

- Na UFRGS, a formalização de contrato para iniciar a revisão do Plano Diretor e Plano 
de Mobilidade Urbana.
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Executivo faz investimentos em 
ferramentas, equipamentos, estrutura 

e na contratação de servidores 
para melhorar a Oficina Municipal

Com foco no planejamento 
e atento as alternativas 
de captação de Recursos 
Federais, Executivo 
Municipal cadastra mais 
trechos de pavimentação 
da estrada da Praia

Em janeiro 2017 o Executivo encontrou uma estrutura sucateada e completamente de-
sorganizada, pouquíssimas ferramentas, portão danificado e sem segurança e com apenas 
dois servidores para atuar na manutenção de toda frota municipal.

Ao longo de 2017, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) incremen-
tou o setor de oficina. A área destinada ao reparo de veículos rodoviários, aquaviários e 
maquinário de toda Prefeitura Municipal passou por melhorias substanciais para atender 
a demanda de serviços. Logo nos primeiros meses o espaço recebeu um novo portão nos 
fundos. Entre as ações a ampliação da equipe técnica com o ingresso de servidores de car-
reira e aquisição de novas ferramentas, eleva-car e bancada de testes para elétrica.

Aquisição de ferramentas Substituição de portão 

Aquisição de Elevar Car

Ação 1: 
Cadastro no Ministério do Turismo 
(Proposta 027850/2017)

Data: 28/03/2017

Valor:  R$ 452.885,01

Objetivo: 
Pavimentação da estrada da 
Praia do Mar Grosso

Situação: 
Aguardando análise do Ministério

Intermediação do fluxo de in-
formações entre o Município e 
os órgãos concedentes.    

Ação 2: 
Cadastro no Ministério do Turismo 
(Proposta 027885/2017)

Data: 28/03/2017

Valor: R$ 322.130,32

Objetivo: 
Pavimentação da estrada da 
Praia do Mar Grosso

Situação: 
Aguardando análise do Ministério

Ação 3: 
Cadastro no Ministério da Integração 
(Proposta 049000/2017)

Data: 15/05/2017

Valor:  R$ 507.590,76

Objetivo: 
Pavimentação da estrada da 
Praia do Mar Grosso

Situação: 
Aguardando análise do Ministério

Antes
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Recuperação de prédio público 
promove economia em aluguel

Parceria com Prefeitura de Rio Grande garante qualificação 
da Guarda Municipal sem custos para o município

Desativado há cerca de 4 anos, o imóvel que já abrigou a Smap, em 2017 recebeu 
reforma geral realizada pelos servidores da Smou. O prédio recebeu remoção e limpeza 
geral do telhado, duplagem das paredes internas, dedetização completa, reposição do 
telhado, substituição das aberturas e vidros danificados, além da pintura geral externa, 
recuperação do piso, manutenção total nas redes elétrica, hidráulica e lógica. 
Atualmente, este prédio abriga o Conselho Tutelar, que estava funcionando em imóvel 
alugado. 

Dez servidores lotados na Guarda 
Municipal (GM) concluíram a capacita-
ção para atuar junto ao trânsito de São 
José do Norte. A qualificação ocorreu 
entre os meses de abril e maio em 
conjunto com a Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana e Acessibilida-
de da cidade vizinha do Rio Grande.  
Em vista disso, muito em breve, a Guar-
da Municipal estará apta para atuar 
também como fiscal do trânsito em 
São José do Norte, viabilizando, ainda, 
a adoção de medidas mais eficazes na 
organização e educação no trânsito. 
Além disso, um grupo de 15 servidores 
efetivos da Guarda Municipal (GM) Nor-
tense iniciou no mês de junho uma ca-
pacitação de 90h para atuar junto à po-
pulação, no policiamento comunitário 
e preservação do patrimônio público. 
A última formação pela qual passou 
uma turma da GM de São José do Norte 
foi realizada em 2012.

Antes

Antes

Depois

Depois
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Criação de um Banco de Projetos é uma das 
estratégias de planejamento do Executivo Municipal

Apoio da Capitania dos Portos 
garante manutenção da lancha 
Esperança evitando despesas 
com locação de embarcações

Executivo solicita doação de 
bens a Receita Federal e recebe 
caminhão Scania com tanques 

para uso da Smou e outros itens

O Executivo Municipal considera que ter pro-
jetos prontos facilita os cadastros de propostas 
em diferentes ministérios, os quais disponibi-
lizam prazos curtos para análise e aprovação. 
Ter os projetos prontos pode agilizar o cadastramento 
de propostas o que amplia a possibilidade de capta-
ção de recursos para execução destes projetos. Nes-
te contexto, o Executivo criou o banco de projetos. 
Já foram concluídos os seguintes projetos:

Já foram concluídos os seguintes projetos: 

- Restauro do telhado do ginásio de esportes e 
revitalização e paisagismo da área frontal; 

- Pavimentação de diversas ruas: Agostinho Duarte 
Barcelos, Elias Pedro Zogbi, João Ribeiro do Amaral 
e Rua 11 João Landell; 

- Projeção de uma Praça entre Carlos Burlamaque e 
Duque de Caxias; 

- Projeto Executivo e orçamentário de Recuperação 
do Prédio Público na Rua Marechal Deodoro para 
abrigar as Secretarias da Fazenda, Administração e 
Procuradoria a fim de conter despesas com aluguéis.

No início de 2017, o Executivo procurou 
o comando do 5º Distrito Naval a fim de so-
licitar apoio da Marinha do Brasil no trans-
porte de pacientes durante os períodos em 
que a ambulancha do município passa por 
procedimentos de manutenção, pois, em 
outras ocasiões, era feita a locação de em-

barcações a um custo diário de cerca de mil 
reais. Hoje, como alternativa de economi-
cidade e busca pelo equilíbrio das contas 
públicas, mas sem deixar de prestar os ser-
viços de remoção dos pacientes, o municí-
pio conta com o suporte das embarcações 
da Capitania dos Portos. 

A Secretaria de Obras e Urbanismo (Smou) recebeu um cami-
nhão Scania 112HW bitrem, com dois tanques, que será utilizado no 
apoio aos serviços de manutenção das estradas vicinais do interior.  

O Executivo vem solicitando desde fevereiro de 2017, a doação de mate-
riais, veículos de pequeno porte, caminhões e outros bens apreendidos pela 
Receita Federal em operações de fiscalização. São José do Norte pode fazer 
um número maior de solicitações porque tem um programa de Educação 
Fiscal ativo o que resultou também na doação de outros itens apreendidos, 
tais como brinquedos, bonés, eletroeletrônicos que foram utilizados para 
premiação do Projeto de Educação Fiscal realizado nas escolas municipais.
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Cadastro Único 
ganha prédio 
próprio

Tratativas do Executivo e EBR garantem o 
cumprimento de medidas compensátorias – 
Município recebe camionete para unidade de 
conservação ambiental

Executivo valoriza partcipação democrática das 
comunidades escolares ao realizar a primeira 
eleição para diretores das Escolas Municipais

O governo municipal através da Smascim 
executou projeto de construção de prédio 
próprio para as instalações do Cadastro 
Único. O serviço que antes era prestado em 
imóvel alugado, agora funciona em prédio 
próprio contribuindo para redução de alu-
guéis. Além disso, os usuários do serviço 
e servidores municipais desfrutam de um 
local mais amplo e adequado para o atendi-
mento ao público.

Uma camionete Toyota Hilux foi entregue ao Município pela empresa Estalei-
ros do Brasil S.A., conforme previsto na Licença Prévia (LP) do empreendimento, 
que foi emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), em 2012, 
para as atividades de fabricação, montagem e manutenção de estruturas “off-
-shore”, módulos de plataformas de prospecção de petróleo e cais de atracação.  
Há cerca de um ano, o Executivo retomou as tratativas a fim de efetivar a aplicação 
de investimentos na Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre – Molhe 
Leste (Revis). Como resultado dessa articulação, a aquisição do veículo, no valor 
de R$ 150 mil, foi regulada pelo Termo de Compromisso firmado entre a Secretaria 
Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) e a EBR.

Esta ação pode ser considerada um 
marco histórico na Educação de São José 
do Norte. O Executivo esteve presente no 
evento em que foi dada posse aos primei-
ros diretores de escola eleitos democra-
ticamente pela comunidade. A cerimônia 
aconteceu no Polo Universitário localiza-
do no bairro Comendador Carlos Santos. 
O ato foi resultado do processo de Gestão 

Democrática (GD); previsto como meta do 
Plano Municipal de Educação (PME) e im-
plementado pelo Executivo. 

Professores, equipes pedagógicas, 
servidores das instituições de ensino, 
pais e responsáveis participaram através 
do voto direto e secreto na escolha da di-
reção de cada instituição de ensino Nor-
tense.

R$ 39.200,00

R$ 26.930,00

R$ 44.385,33

2015 2016 2017

784h 539h 893h
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Valores arrecadados
e horas trabalhadas



Alunos da Escola 
Municipal Dom Frederico 
Didonet passam a 
desfrutar espaço de 
recreação mais adequado 
e seguro 

Após reforma do pátio da Escola Dom Frederico 
Didonet no Barranco que recebeu pavimentação, 
construção de caixa coletora e construção de caixa 
para bomba d’água, os alunos passaram a ter um lo-
cal mais adequado e seguro para brincar e lanchar na 
hora do recreio. 

Escolas Municipais 
recebem melhorias

Para a prefeitura, a escola deve ser um lugar agradável 
para favorecer o aprendizado. Em vista disso, várias melhorias 
têm sido realizadas nas escolas municipais para que 
professores e alunos compartilhem de um espaço mais 
adequado.

Colocação de piso cerâmico em sala de aula da 
Escola Marechal Rondon

Recuperação da calçada Escola Marechal Rondon Pavimentação do Pátio Escola Soares de Paiva

Antes

Antes

Depois

Depois

Casa Lar tem nova sede
Novas portas serão abertas 

aos jovens em situação de vul-
nerabilidade social no próximo 
ano. A data de 14 de dezembro 
de 2017 foi um marco para o 
município, o Executivo assinou 
a escritura pública de doação de 
um imóvel que será utilizado pela 
instituição Casa Lar. O imóvel foi 
doado ao município pela Termasa 
& Tergrasa. Foi dado celeridade 
na tramitação da documentação 
e formalização da cedência garan-
tindo que em pouco mais de trinta 
dias, o imóvel fosse destinado ao 
uso da Casa Lar. Em 31 de janeiro 
de 2018, aconteceu a entrega das 
chaves para as representantes da 
Casa Lar.
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Executivo realiza reunião de trabalho para equilibrar as finanças públicas

Executivo e Superintendência do Porto do Rio Grande reuniram-se para aproximação 
entre as instituições.  A reunião teve como pauta a revitalização do cais nortense e a 
melhoria da travessia aquaviária de veículos e cargas.

Liberação dos recursos 
para pavimentação da 
Estrada da Praia, no 
valor de R$ 452.885,01

R$ 125 mil para a compra de um equipamento 
para o Hospital - um digitalizador de imagens 
radiograficas

R$ 99.970 para equipamentos do Hospital -
um aparelho de anestesia

Liberação dos recursos 
para pavimentação da 
Rua Jorge Futuro, no 
valor de R$ 344.750,00

Executivo reitera demandas junto à SSP

Executivo esteve em Porto Alegre para participar de reuniões no 
Parlamento e no Palácio Piratini

Executivo busca liberação de 
recursos financeiros para São José do Norte

Total de Recursos em 2017

R$ 1.022.605,01

Emendas Parlamentares
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Cidadão Nortense, mais do que nunca se faz 
necessário a união de todos para alcançarmos,  
com planejamento e trabalho, o atendimento das 
demandas sociais e de infraestrutura do nosso 
município. Enquanto nos preparamos para 
receber novos empreendimentos, conjuntamente 
podemos achar os meios de superar as dívidas, os 
desperdícios, os privilégios e a queda de 
arrecadação, visando amenizar os impactos de 
problemas que foram crescendo ao longo de anos. 

O crescimento ordenado e sustentável de um 
município depende muito dos gestores, mas estes 
precisam da colaboração da comunidade. Nessa 
lógica, cada cidadão, individualmente ou nas 
diferentes formas de associativismo pode fazer sua 
parte nesse exercício de cidadania. Entre outras 
ações, exigir nota fiscal em cada compra de 
produtos e serviços, informar-se na Secretaria de 
Planejamento antes de adquirir um terreno, um 
imóvel ou lotear uma área, auxiliar na conservação 
da cidade limpa, reduzir o volume de resíduos por 
meio de compostagem para aproveitamento em 
hortas e por meio da separação de recicláveis, 
fiscalizar e comunicar possíveis falhas no 
atendimento e nos serviços público, fazer a guarda 
responsável de seus animais para que não fiquem 
soltos nas vias e participar das reuniões dos 
conselhos municipais e audiências públicas para 
contribuir na proposição de projetos viáveis e que 
venham a promover as melhorias na qualidade 
de vida de cada um que nasceu, reside e ama esta 
cidade maravilhosa! 

Que os princípios da paz, da caridade e do 
serviço ao próximo sejam exercitados em nossos 
lares para que seus efeitos possam ser refletidos em 
nossa sociedade.

O reconhecimento da Comunidade

Executivo recebe medalha 
Alferes Tiradentes

o Poder Executivo representou os nortenses na última quinzena do mês de dezembro de 
2017 em Porto Alegre, durante o 122º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Pro-
curadores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais. Durante o 
evento a gestão foi agraciada com a medalha Alferes Tiradentes – Colar Ouro pela avaliação 
positiva da comunidade em relação ao governo após pesquisa de opinião. 

A honraria foi concedida pelo Instituto Tiradentes e é direcionada para agentes públicos 
que prestam serviços de extrema relevância à sociedade.

Colabore com a organização de nossa cidade: 
 
1. Apagou a luz do poste? Ligue para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (Smou) e avise pelo telefone 
3238.1771 ou 3238.1899; 
 
2. Vai comprar um terreno ou construir uma casa? Informe-se com a Secretaria Municipal de Coordenação e  
Planejamento (SMCP) na Rua Almirante Tamandaré, 71 - Centro, ou pelo fone 3238.1729, para saber se está 
tudo em ordem com a futura propriedade; 
 
3. Tem entulho, móveis velhos e galhos de árvores atrapalhando em casa? Vá até a Secretaria Municipal da 
Fazenda (SMF) na Rua General Osório, 89 - Centro e pague a taxa que a Smou busca e descarta tudo no lugar 
correto; 
 
4. Você sabia que a Smou também é ponto de coleta de eletrônicos que não tem mais conserto?  
Deixe seus equipamentos velhos ou/e sem uso na Rua Edgardo Pereira Velho, 635; 
 
Ajude a deixar São José do Norte melhor a cada dia.  
Informe-se com a Prefeitura (3238.1402) sobre as alternativas para o destino do seu lixo.

Telefones das Secretarias Municipais

Gabinete da Prefeita / Geral de Governo  
3238-1400    |    3238-1402

SMA 
3238-1626

Smap 
3238-1129

Smascim 
3238-1223

SMCP 
3238-1729

Smec 
3238-1502    |    3238-1733

Fazenda  
3238-2382    |    3238-2572 

Meio Ambiente 
3238-1750

Obras e Urbanismo 
3238-1771    |    3238-1899

Saúde  
3238-1073    |    3238-1603    |    3238-1467

Transporte e Trânsito 
3238-1028

Turismo e Promoções 
3238-1072


