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Fonte: Prefeitura Municipal de Tavares, 2020.
Gestão 2017-2020



• Sistema informatizado na Farmácia Básica 
Municipal;

• Aquisição de equipamentos de informática.



• CONTRATAÇÕES

• Pediatra 

• Ecografista

• Médico plantonista urgência e emergência 

• Médico psiquiatra



AÇÕES EXECUTADAS QUE SÃO PARTE DE  REQUISITOS PARA RECUPERAR O ALVARÁ 
DE HOSPITAL 

• Prédio reformado e aquisição de equipamentos; 

• Construção da rede elétrica externa e interna do prédio;

• Reestruturação da área física: leitos, quartos, CME (esterilização de materiais);

• Sala de medicação;

• Sala de urgência e emergência.

• Projeto de PPCI

• Interiorização de coleta para exames laboratoriais no ambiente do Pronto 
Atendimento.

• Liberação pela 18ª para funcionamento do Raio X



• Visita domiciliar conforme a necessidade e atendimento médico
periódico em todas as Comunidades do interior, inclusive Balneário dos
Pescadores e Praia do Farol.

 Atendimento Médico no Posto Izair Jose Moreira (Olhos D água)



• Decreto nº 5.449, de 22/07/2019. Estabelece o valor da terra nua por
hectares do imóvel rural no município de Tavares.



Aprovação do Plano Municipal de Saneamento 
Básico em Audiência Pública em 2019. Exigência 
legal, conforme Lei federal nº 11445 de 2007,  que 
deveria ter sido cumprida até o ano de 2014.





Ações de conscientização de destino adequado do lixo
Projeto Educação Ambiental realizado em 2019

Previsão no Plano de 
Saneamento Básico e 
gestão de resíduos



• Previsão no Plano Municipal de Saneamento Básico e

Resíduos Sólidos aprovado pela Lei Municipal nº 2.222, DE

17/12/2019 que dispõe sobre a política municipal de

saneamento básico, o Plano Municipal de Saneamento

Básico (PMSB) e o Plano Municipal de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos (PMGIRS) do município de Tavares.



• Em andamento pelo Departamento de Engenharia(em fase de elaboração de memoriais e
levantamento planimétrico)

Em fase de conclusão com mandado
de registro em Registro de Imóveis.
Imóvel de funcionamento do Posto
de Saúde (requisito para receber
recurso para ampliação do Posto de
Saúde via Ministério da Saúde)

Em fase de conclusão com
julgamento favorável para o
Município de Tavares para
registro do imóvel, requisito para
receber recurso via PAR para o
Projeto de construção de uma
nova Escola de Educação Infantil.



• Foi realizado adesão em 2017 ao Ministério das cidades,
com a finalidade de desenvolver o Programa Minha Casa,
Minha Vida, porém como a área prevista para a
implantação dos empreendimentos foi ocupada e não foi
possível a execução do Programa, o Projeto está em
estudo aguardando evolução do governo Federal.



Área de pista: 1.471,69 m² de pista + 59,96 m² de 

embocaduras e 417,90 m² passeio.

Valor da Obra: R$ 245.850,00 (Contrato de 

repasse)

Lado direito: 320m2 de pavimentação

Valor da Obra: R$ 17.598,90 (Recurso próprio)



Licitação para pavimentação no lado esquerdo-sentido trevo sul da Av. 11 de Abril
Recurso FINISA

Valor:  R$ 401.626,03
(Quatrocentos e um mil seiscentos e vinte e seis reais com três centavos)



Projeção de trecho para
abertura de via pública





Previsão de R$ 150.000,00 Expansão da Rede de Iluminação Pública       
FINISA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Projeto em andamento



• (Em Estudo o transporte coletivo, porém na
praia a demanda já é atendida)



Área de pista: 

1.471,69 m² de pista + 

59,96 m² de 

embocaduras e 

417,90 m² passeio.

Valor da Obra: R$ 

245.850,00 (Contrato 

de repasse)

Lado direito: 320m2 

de pavimentação

Valor da Obra: R$ 

17.598,90 (Recurso 

próprio)



Pavimentação, drenagem, pista de passeio, ciclovia e acessibilidade na Av. 11 de abril 
(lado sul) 
Investimento FINISA  R$ 401.626,03 (Quatrocentos e um mil seiscentos e vinte e seis 
reais com três centavos)



Projeto de 03 banheiros em elaboração pelo 
Departamento de engenharia e arquitetura:

01 masculino
01 feminino
01 acessível



O abrigo do Ponto de Táxi foi concedido no espaço do
Pavilhão Moacir Brum Paiva onde ao lado da Pavilhão
foi organizado o estacionamento e ponto de táxi.



Em fase preparatória de etapas: em andamento
iniciando-se pelo processo de Licenciamento da Praia
do Farol que se encontra em fase de requerimento de
licenciamento junto à FEPAM, via sistema SOL.



Qualidade Total é uma técnica de administração
multidisciplinar formada por um conjunto
de Programas, Ferramentas e Métodos, aplicados
para obter bens e serviços pelo menor custo e
melhor qualidade, objetivando atender as exigências
e a satisfação nos serviços prestados. Nesse sentido
a Prefeitura iniciou esse processo de implantação de
qualidade total a partir da implantação do Modelo
de Governança e Gestão monitorando as metas e
propondo Acordo de Resultados para monitorar os
serviços a serem entregues à população. Junto a
esse monitoramento a Prefeitura Municipal de
Tavares iniciou um processo de avaliação interna dos
processos de gestão para avaliar e identificar os
níveis de planejamento e atuar para qualificar os
processos de gestão interna. Para isso foi elaborado
um formulário de pesquisa contendo uma avaliação
enviado a todos os servidores e colaboradores da
Prefeitura de Tavares. O resultado da pesquisa será
utilizado no 2º semestre para qualificar o
planejamento da instituição.
Para conhecer o formulário de pesquisa acesse o link
abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-4zPmoMiOA7Fynu1fI1XmaKX5BQxxUq1zrGVzY2T4uf84eg/viewform?usp=pp_url

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-4zPmoMiOA7Fynu1fI1XmaKX5BQxxUq1zrGVzY2T4uf84eg/viewform?usp=pp_url


• Em 2019 não foi realizado devido a troca de
Chefia do Parque.

• Em 2020 devido à pandemia do COVID-19 as
reuniões foram suspensas e todo evento que
demande a presença de público foi suspenso.



• Rede de proteção à criança e ao adolescente;

• Repasse para a APAE em 2020, via emenda parlamentar;

• Celebração de Termo de colaboração  com cedência de bem imóvel para 
funcionamento da APAE;

• Repasse mensal à APAE conforme Plano de Trabalho previsto no Termo de 
Colaboração.



• Meta não executada pois o telefone para a Brigada Militar 
foi adquirido via CONSEPRO .



• Executada em acordo com as demandas da 
temporada de verão.



• Mobilizações foram realizadas. No entanto, não houve 
empresas interessadas.



• Em andamento: fomento por meio da Secretaria do Turismo com 
reuniões com o comércio local.

Sensibilização junto ao comércio local e
empreendedores para formar
Associação Comercial e Empresarial de
Tavares, objetivando o fortalecimento
do mesmo e mantendo um canal de
comunicação entre setor público e
privado, possibilitando saber dos
anseios e necessidades dos
comerciantes para poder atender as
demandas.
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