
METAS/AÇÕES

ALÉM DO PREVISTO NO PLANO DE METAS 2020

O ano de 2020 impôs desafios nas diversas áreas de atuação do
Gestão Pública. Por ser um ano atípico no qual se instalou a Pandemia por
COVID-19 desde março e continuou evoluindo durante todo o 1º semestre
de 2020. Além da Pandemia outra situação atípica foi a estiagem, que
assolou o Município de Tavares necessitando de novas medidas para ajudar
os agricultores e produtores rurais. Com base nisso apresentamos um breve
resumo das ações que foram executadas e não constavam no Plano de
Metas para 2020, sendo demandas que foram se apresentando conforme as
necessidades do momento de crise no qual outros enfrentamentos foram
necessários para melhor atender à população de Tavares.

Em meio à crise instalada as ações executadas além dos
enfrentamentos à pandemia e à estiagem representam uma continuidade
do trabalho prestado até o momento ao povo de Tavares.



METAS 
PREVISTAS:27

METAS NÃO 
PREVISTAS: 47

COMPARATIVO
METAS PREVISTAS E NÃO PREVISTAS 2020



•Credenciamento  ao Programa Saúde Quilombola junto ao Governo Estadual



Aquisição de placas indicadoras dos serviços de saúde



AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

COVID- 19 (MARÇO DE 2020):

•Aquisição de respiradores para atendimento na Unidade móvel e no Pronto 

Atendimento em atendimento às situações de urgência e emergência.





Criação do Comitê de enfrentamento à 
pandemia por COVID-19 



• Transformação da ambulância básica , para  
UTI móvel



Cerca em PVC para o fechamento do pátio da creche



Ampliação 
Escola de Educação Infantil Vó Angelina Menegatti Costa  

Construção de 03 salas de aula e sala para reuniões 



E.M.E.I Piazito

pintura interna do prédio e do telhado



E.M.E.F Izabel Cristina

Pintura interna e externa do prédio



Reinauguração da Biblioteca Profª Rosáliade Araújo Chaves





Reforma do prédio da Escola M.Onofre Pires

Pintura interna e externa do prédio

ANTES DA REFORMA

DEPOIS DA REFORMA



•Torneio de dupla de boxa masculino



•Torneio de dupla de pênalti masculino e feminino



SOLCITAÇÃO DE UM PROJETO DE CASA DA CULTURA PARA A

INSTALAÇÃO DE UM PONTO CULTURAL DO TERNO, ENSAIO,

CAVALHADAS, ARTESANATO, MUSEU, EXPOSIÇÕES DE ARTE,

OFICINAS, ENTRE OUTROS, AO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E

ENGENHARIA.

INCENTIVO E FORTALECIMENTO DO GRUPO DE ARTESANATO COM

CONFECÇÕES DE PEÇAS; CRIAÇÃO DE GRUPOS; CADASTRO DO

ARTESÃO;

CONTATO COM O SINE PARA FAZER A CARTEIRINHA DO ARTESÃO,

PÓS-PANDEMIA.

RESGATE DOS ARTESÕES QUE CONFECCIONAVAM PEÇAS COM

PRODUTOS LOCAL E INCENTIVO ÀS NOVAS PESSOAS APRENDEREM.

COMTEMPLADO ENTRE OS DEZ PRIMEIROS PROJETOS FAC MOVIMENTO

EDITAL SEDAC N°: 12/2019 FICANDO DE SUPLENTE O GRUPO DE TERNO

OS CARRETEIROS.

ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GRUPO DE TERNO OS

CARRETEIROS JUNTO A SEDAC n°: 12/2019.

RECEBIMENTO DO CONVÊNIO ATRAVÉS DA ESCRITA DO PROJETO

CONHECIMENTO DA CULTURA DE TAVARES EDITAL SEDAC N°: 01/2019

FAC EDUCAÇÃO PATRIMONIAL O VALOR DE 25.000,00.



ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO FAC MOVIMENTO E O FAC

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL.

INCENTIVO E APOIO AOS PONTOS DA CULTURA LOCAL.

REATIVAÇÃO DO GRUPO DE TERNOS OS AÇORIANOS DA LOCALIDADE DE OLHOS

D’ ÁGUA.



MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO JUNTO ESTADO E MUNICÍPIOS

ATRAVÉS DO CODIC LITORAL CONSELHO DIRIGENTE DA CULTURA

A PL 1075 LEI DE NEGLIGÊNCIA CULTURAL ATRAVÉS DE VÍDEO

CONFERÊNCIA, LIVE E REUNIÃO ONLINE.

ABERTURA DE CADASTRO AOS TRABALHADORES DA

CULTURA.

PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DAS ESPADAS A SEREM

UTILIZADAS PELOS CORREDORES DE CAVALHADAS

COM LAMINA DE AÇO E CABO EM MADEIRA DE LEI.

REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE

CULTURA E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE

TRABALHO MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA

CULTURA ATRAVÉS DO SISTEMA NACIONAL DA

CULTURA



Aquisição de um caminhão Iveco 0km, com sistema de caçamba e

prancha para melhor logística e atendimento aos munícipes.



ANTES DA REFORMA

Projeto de licenciamento ambiental do Cemitério Municipal tramitandojunto à Secretaria Municipal de 
Coordenação, Planejamento, Projetos e Meio Ambiente;

Regularização da área do Cemitério tramitando junto à Secretaria de Coordenação, Planejamento, 
Projetos e Meio Ambiente em fase de conclusão de memorial descritovo e levantamento planimétrico.

Reforma  de jazigos e gavetas no Cemitério Municipal para transferência de túmulos. Processo com ampla 
transparência , divulgação e acompanhamento das famílias.   



DEPOIS DA REFORMA



AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS  

PELA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

COVID- 19 (MARÇO DE 2020):

As famílias vulneráveis estão
sendo acompanhadas e
monitoradas pelo trabalho da
equipe da Assistência Social do
Município de Tavares/RS, onde
estão sendo fornecidos KITS DE
HIGIENE, LIMPEZA E MÁSCARAS,
para dar condições a estas
famílias, tomarem as medidas de
prevenção que estão sendo
orientadas pelas autoridades de
saúde e também alimentos para
as famílias que vivem em situação
de pobreza, pobreza extrema e
outras situações que devem
passar por avaliação
socioeconômica.



Kits de higiene com máscaras para 
prevenção

Kits de higiene e limpeza



Em decorrência da pandemia,
considerando a suspensão das
aulas e o fato de as famílias
vulneráveis estarem com suas
crianças em casa
diuturnamente, e também
quanto aos idosos, que estão
entre os grupos de risco, para
estas famílias que vivem em
vulnerabilidade, em situação
de pobreza, e/ou pobreza
extrema e que possuem
idosos, além da alimentação
foram entregues kits de livros
e lápis de cor para as crianças.



Apoio e orientação às famílias na solicitação do auxílio emergencial do Governo 
Federal  



AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PELA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO,

PLANEJAMENTO, PROJETOS E GABINETE 

COVID- 19 (MARÇO DE 2020):

Monitoramento diário-Estudo e avaliação semanal;
Acompanhamento do Sistema de Distanciamento Controlado do RS em relação à pandemia do COVID-
19;
Contato com o Gabinete de Crise do Estado do RS sobre a pandemia;
Elaboração de resursos, decretos municipais, ações de enfrentamento à crise gerada pela pandemia;

Decreto Municipal nº 5723 de 08 de abril de 2020. Dispõe sobre a criação do COE (Centro de Orientação
Emergencial em Saúde para enfrentamento da Emergência de Saúde pública internacional devido à
pandemia do novo coronavírus) ;
Publicações (Boletins epidemiológicos, orientações, Portarias e Decretos, Plano de Contingência) em
relação à Pandemia do COVID-19 no site oficial da Prefeitura.

https://www.tavares.rs.gov.br/site/prefeitura/covid-19

https://www.tavares.rs.gov.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Decreto-Municipal-5723-de-08-de-abril-de-2020..pdf
https://www.tavares.rs.gov.br/site/prefeitura/covid-19


Embelezamento e revitalização da Praça 
Central, com troca de mudas de flores e 
manutenção do Monumento à Bíblia e 
Flamingo,

Contratação temporária de empresa

especializada em jardinagem e paisagismo

para manutenção da Praça Central,

Pavilhão Moacir Brum Paiva, Calçadão,

canteiros das Avenidas Onze de Abril e

Izidro Teixeira Machado, bem como

demais pontos da cidade.



Criação do Projeto “38 Maravilhas de Tavares”, em alusão aos 38 anos

de Emancipação Político-Administrativo, cuja pesquisa feita em

parceria com Departamento de Cultura evidencia os potenciais do

Município em relação à sua cultura, história, economia, turismo. O

referido projeto está sendo divulgado nas redes sociais e após

finalizado será impresso e constará como material de pesquisa para

Secretaria de Turismo e Biblioteca Municipal.Entre os tópicos

abordados, estão: A Localização Privilegiada, Amizade e Hospitalidade,

Paz e Tranquilidade, Qualidade de Vida, Somos a Terra da Cebola,

Temos o Melhor Camarão, Pecuária, Artesanato, Cultura Afro-Açoriana,

e tantos outros.



Criação de projeto de folder turístico para o Município, bem como

elaboração de um mapa ilustrado constando todos os pontos

turísticos e os serviços de hospedagem e alimentação, com

avaliação positiva do Conselho Municipal de Turismo, conforme

modelo abaixo.



Regularização de pendência de exercício anterior referente ao ano de 2015, junto à
instituição SEBRAE no valor de R$ 10.000,00, para que o Município possa dar continuidade
na parceria, promovendo cursos e capacitações ao comércio local.



PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A

PISCICULTURA

Foi criado o Programa Municipal de Incentivo a

Piscicultura, de modo continuado e permanente, para

promover ações de apoio e incentivo à atividade da

piscicultura na fase de implantação e manutenção, com o

objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico e

social com a diversificação das propriedades rurais

aproveitando os recursos hídricos do município, visando

aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais

mediante os projetos específicos.



CRIAÇÃO DA FEIRA VIRTUAL

Com as dificuldades enfrentadas devido à Pandemia do Coronavírus e a impossibilidade

da realização da tradicional feirinha do Produtor no centro da cidade criou-se a feira

virtual com o domínio em tavares.feiradopequenoprodutor.com.br . A feira virtual conta

com 22 feirantes e mais de 150 produtos à disposição dos consumidores.



- CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-ONDA

Demandada de muitos anos da comunidade do Balneário dos Pescadores que foi 

atendida. O quebra-onda serve para atracar os barcos visando à proteção destes 

em dias de ventos fortes, onde há formação de ondas que acabam virando os 

barcos, causando danos a estes e prejuízos aos pescadores.



FRENTE DE TRABALHO PARA O ENFRENTAMENTO À ESTIAGEM

Devido a grande estiagem que assolou nosso município a demanda por

abertura de açudes para dessedentação animal foi a maior dos últimos anos.

Foram atendidos, em média, 275 agricultores e pecuaristas, com a escavação ou

limpeza de 560 açudes. Totalizando: 571.35 horas de retroescavadeira e 143.1

horas de escavadeira hidráulica.



PAA ALIMENTOS/DOAÇÃO SIMULTÂNEA

• O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA),
criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de
2003, possui duas finalidades básicas: promover o acesso
à alimentação e incentivar a agricultura familiar.Para o
alcance desses dois objetivos, o programa compra
alimentos produzidos pela agricultura familiar, com
dispensa de licitação, e os destina às pessoas em
situação de insegurança alimentar e nutricional e
àquelas atendidas pela rede sócio assistencial. Foram
adquiridos da agricultura familiar e doados ao CRAS do
município um total de 6.312 quilos de alimentos.



CEDÊNCIA DE SALA AO ICMbio

• Visando facilitar o acesso dos
pescadores ao ICMBio através da
cedência de sala no prédio da
secretaria para a assinatura dos
termos de convivência entre estes e a
entrega das novas carteirinhas aos
pescadores.



INCENTIVO ÁS AGROINDÚSTRIAS

Inclusão de unidade de beneficiamento de pescados “Lucrécio 

Pescados” ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM).


