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Situação financeira da Administração Municipal

- Saldo em conta em Dez./2016: R$ 1.079.742,90

- Dívida herdada: R$ 9.456.583,75 

- Dívida paga: R$ 5.174.769,26



Situação financeira (continuação)

Este valor herdado inclui dívidas com pessoal 
(encargos do 13º salário, rescisões e dívidas com fornecedores), além de:

Coleta de lixo 

Empresa: Proactiva (7 meses de 2016 em aberto/ a pagar)

Dívida herdada:                R$ 1.221.023,47

Valor pago até hoje:         R$   754.895,03

Saldo a pagar: R$    466.128,44



Situação financeira (continuação)

Saldo a quitar com a empresa PLM referente pavimentação 

asfáltica da rua 13 de novembro (obra do ano de 2015)

Dívida recebida: R$   495.514,57

Valor pago: R$   495.514,57

Saldo: ------------------



Situação financeira (continuação)

Dívidas com pessoal 

(encargos do 13º salário, rescisões da gestão anterior)

Dívida recebida: R$ 1.445.000,00 

Dívida paga: R$ 1.445.000,00

Saldo: -------------------



Dívidas com Transporte Universitário

Reembolso universitários (parte de 2016)

Dívida herdada: R$ 24.900,00 

Dívida paga: R$ 24.900,00

Transporte ensino fundamental (Praiana) 

Dívida herdada: R$ 267.400,00

Dívida paga: R$ 267.400,00

Situação financeira (continuação)



Fazenda Municipal

A Fazenda Municipal estava adormecida; esquecida e sem 

atuação  

A partir deste ano começou efetivamente a FISCALIZAR

Iniciou operação de fiscalizações em bares e lanchonetes, 

orientando os contribuintes e exigindo regularização. 

Esta ação não era feita há anos.



Fazenda Municipal

ISS (Construção Civil)

Valor lançado:     R$ 600.841,69

Recebido:            R$ 409.118,32

A receber: R$ 191.723,37
*restante em aberto ou parcelado

ISS (Prestação de Serviços)

Valor lançado:     R$ 4.363.778,10

Recebido:            R$ 3.831.738,89 

A receber: R$ 532.039,54



IPTU 2017 
Está sendo revertido em Obras!

Valor lançado:     R$ 9.473.514,67

Recebido:            R$ 3.204.890,64

A receber: R$ 4.686.976,09

Valor de isentos: R$ 1.581.647,94

Está em fase de planejamento a atualização da planta genérica para os próximos 

anos. Em 2018 pretende-se fazer novo georreferenciamento a fim de atualizar 

os valores que atualmente estão defasados.



TLL (Taxa de Licença de Localização) 2017

Valor lançado:    R$ 1.532.271,35

Lançado em parcelas:           R$    899.578,01

Valor de isentos: R$      23.169,48

Valor a receber: R$    609.523,77

Fiscais estão orientando os contribuintes a fazerem o pagamento de taxas atrasadas (em 

um primeiro momento notificando; depois serão autuados)



Refinanciamento de Impostos

- Implantação de um novo programa de refinanciamento de impostos (PRT) 

o qual negociou o valor de: R$ 1,173 milhão

Destes, R$ 777 mil estão em aberto para pagamento parcelado e R$ 396 mil

já estão em caixa. Ao todo já foram 399 contribuintes atendidos.

As ações de execução fiscal haviam sido feitas apenas referente aos débitos 
anteriores a 2012. Somente agora estão sendo lançados os de 2013 e 2014, já 
que este trabalho já deveria ter sido feito até o ano passado. Depois deste 
período serão iniciadas as execuções de 2015 e 2016, ainda no prazo.
O trabalho está sendo feito pela Secretaria de Administração e Finanças
em conjunto com a Procuradoria do Município.



Medidas emergenciais

- Prorrogação do vencimento do IPTU de janeiro para fevereiro por falta de 

tempo hábil e falta de planejamento do exercício anterior (distribuição dos carnês 

teria que ter sido iniciada em dezembro)

- Redução de cargos comissionados (30% nos primeiros meses) e aglutinação de 

secretarias para promover o equilíbrio financeiro no começo da gestão

- Readequação do quadro de pessoal (remanejamento de pessoas para dar mais 

eficiência – sem dar atenção a siglas partidárias)



Adesão ao Cidade Empreendedora e continuidade do DEL para promover 

melhorias na gestão

Implantação do Protocolo Web 

Reforma do prédio administrativo da Prefeitura e implantação de recepção

Melhorias no sistema de compras e licitações: valorização das micro e pequenas 

empresas para ampliação do programa da Agricultura Familiar; 

Padronização dos editais e contratos de licitação para garantir 

maior segurança à administração.

Implantação da política de estágio para a Administração Municipal
(até então os estagiários contratados pelo município eram cedidos para outros órgãos). 

Agora também estão nos setores da Administração, Obras, Agricultura e Gabinete.

Credenciamento de Tijucas para o PMAT 
Financiamento da Caixa para renovação do sistema tributário para compra de 

equipamentos, veículos, estrutura física para o Setor de Tributos

Outras ações administrativas



FROTA MUNICIPAL

Educação

7 ônibus escolares | Destes:

5 em condições de uso (feitos alguns reparos) e 

2 sem condições de uso e parados no DETER

Atualmente TODOS os ônibus estão em uso

1 caminhão baú da merenda | Estava sem bateria - já em uso

2 carros pequenos | 1 fiorino e 1 siena ambos em boas condições



FROTA MUNICIPAL

Secretaria de Obras – Maquinário e veículos recebidos SEM condições de uso

SITUAÇÃO ENCONTRADA SITUAÇÃO ATUAL

1 montana parada por diversos problemas 

mecânicos e elétricos

Levou 6 meses para ser recuperada e está em 

uso

1 caminhão prancha em mau estado Recuperado e em uso

1 escavadeira hidráulica cedida pelo Samae

na gestão anterior em péssimas condições

Recuperada e em uso

7 caçambas (destas, somente 3 em 

condições de uso; 3 sem condições e 1 

desmontada na oficina)

As 7 foram recuperadas e atualmente todas 

estão em uso

1 patrola sem condições de uso Recuperada e em uso

1 patrola com motor quebrado desde 

meados de 2016

Recuperada e em uso

1 bobcat parada por problemas mecânicos Recuperada e em uso

1 pá carregadeira (desmontada na 

mecânica)

Continua



SITUAÇÃO ENCONTRADA SITUAÇÃO ATUAL

1 palio novo Em uso

3 fiat uno (em péssimo estado) Em uso

1 blazer em péssimo estado Em uso

1 tobata com reboque (em condições de uso) Em uso

1 rolo compressor (em condições de uso) Em uso

1 pá carregadeira em estado regular 

(em condições de uso)

Em uso

1 patrola em funcionamento Em uso

1 retroescavadeira em funcionamento Em uso

FROTA MUNICIPAL

Secretaria de Obras – Maquinário e veículos recebidos EM condições de uso



Balsa do Sul do Rio

Havia sido interditada pela Capitania dos Portos em outubro de 2016

Foi reformada, feita a compra de coletes e demais equipamentos de segurança exigidos; 

Também foi feita a renovação da habilitação dos operadores, sendo a embarcação liberada 

pela Capitania em abril deste ano.

*Já tem licitação para novas manutenções, caso seja preciso

FROTA MUNICIPAL



AGRICULTURA

Tratores: 3, sendo 1 com problema na tomada de força, porém trabalhando; Outros 

2 sem condições de uso, parados no pátio. Hoje tem 2 em uso e 1 será 

encaminhado para leilão.

Carros: 3 sendo que todos completamente sem condições de uso (a montana foi 

reparada em janeiro | fiesta em julho | corsa deve ir à leilão)

FROTA MUNICIPAL

SAÚDE

Toda a frota com problemas sérios (mecânicos) e alto desgaste aliado à falta de 

manutenção. Ambulância do Samu baixada.

2 carros novos já foram incorporados à frota. Um adquirido com recursos 

obtidos do leilão de veículos inservíveis e 1 com emenda parlamentar



FROTA MUNICIPAL

SAÚDE

- 1 ônibus (26 lugares)

- 2 vans (15 lugares)

- 1 van mercedes (19 lugares)

- 3 gols seminovos

- 1 mob novo

- 3 corsas

- 2 motos CG 125

- 8 biz

- 1 ambulância cedida ao Samu

- 2 ambulâncias

Baixados

7 veículos (entre carros pequenos e 

ambulâncias) aguardando leilão



MATERIAIS / ALMOXARIFADO

As secretarias iniciaram o ano sem material de expediente licitado;

Na Secretaria de Obras, por exemplo, não havia no depósito:

- Combustível para os veículos e máquinas

- Lajotas

- Tintas

- Cimento

- Tubos nem qualquer outro material de construção

*Foi realizado processo de compra emergencial para garantir as mínimas condições de

Trabalho. Também foi licitado todo o material para 2017 ainda no começo do ano.

* Na saúde faltavam medicamentos e material de expediente.



INFRAESTRUTURA DA CIDADE

BURACOS 

Por conta de problemas crônicos no sistema de drenagem e devido à obra de 

implantação do sistema de esgoto; trechos de pavimentos totalmente irregulares

Para isso, foi feita a contratação de empresa para Operação Tapa Buracos 

e Complementação de drenagem em vários pontos da cidade Nova Brasília, 

Ademar Carvalho e outras)

Também foi criado o Aponte Obras – link especial da secretaria de Obras

No site da Prefeitura para acompanhamento dos serviços de reparo realizados 

e para recebimento de sugestões e solicitações da comunidade.



INFRAESTRUTURA DA CIDADE

DRENAGEM PLUVIAL

Antigas tubulações de drenagem gerando centenas de buracos, em especial: 

- Rua Geraldo Rebelo; 

- Rua do Governo, 

- Rua da Formiga, 

- Rua 13 de maio, 

- Rua Ceará, 

- Av. Hercílio Luz, 

- Rua Marechal Deodoro (entorno do Hospital e Terminal Rodoviário)



INFRAESTRUTURA DA CIDADE

LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS

A cidade estava há muito tempo 

sem serviços de roçada, capinação e

raspagem;

Também havia falta de manutenção

na pintura de meio-fios

Hoje temos uma equipe trabalhando exclusivamente na limpeza e 

revitalização da cidade, sendo bastante elogiada em todo o município.



ZONA RURAL

Más condições nas principais estradas do interior que, segundo a comunidade há muitos meses

não recebiam patrolamento. Em estradas secundárias de localidades como Campo Novo, Nova Descoberta, 

Itinga, Timbé e Morretes há mais de um ano não recebiam serviço de manutenção.

Foi feita a recuperação total das estradas principais e há manutenção periódica das vias principais e secundárias

INFRAESTRUTURA DA CIDADE



OBRAS | MANUTENÇÃO

Barreira 

A única barreira de saibro para manutenção de estradas vicinais estava interditada. Já foi 

contratada outra no Campo Novo

Cemitério Municipal

Foi encontrado em janeiro de 2017 com o muro caído; prédio administrativo e capela em 

más condições (infiltrações no telhado e necessidade de pintura). O muro foi reconstruído 

e a área administrativa foi reformada. 

Terminal Rodoviário

Prédio encontrado com sérios problemas de estrutura (piso rachado, telhado 

com infiltração e calhas entupidas; encanamentos com vazamentos; banheiros 

entupidos; parte elétrica com graves problemas. Pequenos reparos já foram 

efetuados, mas ainda existe necessidade de maiores intervenções.



Mudanças nas marginais da BR 101 e interdição de importantes vias da cidade 

através da portaria 339/2015.

Consequências: isolamento da comunidade Imacol, empresa Portobello e 

dificuldades de acesso entre os bairros Praça e Centro

A reversão de parte do trecho que liga a Imacol ao Centro já foi autorizada, bem

como a alteração do trânsito que liga Praça-Centro (com inversão dos fluxos que 

hoje utilizam a Rua Coronel Gallotti e a Avenida Valério Gomes) – obra que será 

feita pela prefeitura.

As demais alterações ainda estão sendo discutidas com ANTT e Autopista

Litoral Sul. Sugestão do município: construção de um elevado no km 162.

CONFLITOS



CONFLITOS (continuação)

Diversas ocupações irregulares em áreas públicas (praças, áreas verdes, institucionais e 

Terrenos do Ministério da Agricultura e SPU. | Para combater estas ocupações o setor de 

Fiscalização e Posturas está intensificando as fiscalizações e removendo construções 

abandonadas ou irregulares.

Intenção de instalação de Ecoparque na Nova Descoberta

Comunidade é contrária ao projeto e Prefeito tem defendido a vontade dos moradores,

sendo contrário também.

Instalação da Penitenciária

Havia encaminhamentos favoráveis na gestão passada.

Desde o começo deste ano Prefeito tem lutado para reverter a situação

Procuradoria do Município trabalha intensamente no caso e já conseguiu postergar

a construção por vários meses. Continua em discussão.



Bulcão Viana (Pernambuco): 

Cabeceira havia cedido em 2016. Segue interditada.

Projeto em andamento para obra de recuperação.

Ponte da Itinga: capacidade de carga reduzida e reclamações da 

comunidade pelo excesso de peso. Foi feita interdição de tráfego para 12 

toneladas com fiscalização da Ditran. Será feito nos próximos dias o teste 

de carga na ponte para reavaliar a capacidade. 

PONTES



A partir de agora o agendamento de horas de trator é feito diretamente 

com o agricultor, no interior do município;

Maior integração da secretaria com órgãos de apoio ao agricultor (Epagri, 

Cidasc) viabilizando projetos e maior assistência no campo

Reativação do SIM (Selo de Inspeção Municipal) para adequar as empresas

do ramo pesqueiro e demais gêneros alimentícios

Convênio com a Cidasc para implantação do SISBI (Sistema 

Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal)

ATENDIMENTO AO AGRICULTOR



ANIMAIS

- Castração de animais

Somente neste ano 260 animais de pequeno porte foram castrados e 40 de grande porte

- 140 animais atendidos no campo para coleta de sangue e consultas com médica 

veterinária

- Recolhimento de animais

Foi retomado o programa de recolhimento de animais conforme lei municipal 758/90 que 

institui o Código de Posturas do Município;

Após denúncia de animal solto, a equipe recolhe, avalia o animal para que receba

tratamento adequado, quando necessário, e em seguida é encaminhada para a

área de recolhimento de animais mantido pela Administração Municipal.



SAÚDE – Situação encontrada

- Atendimento deficiente, moroso e motivo de constantes reclamações

- Extensas filas de espera por procedimentos e consultas

- Falta de servidores e de processo seletivo vigente para recomposição do quadro

- Unidades de saúde com sérios problemas estruturais (telhados, pintura, infiltrações, 

rachaduras, vidros e janelas quebradas, problemas hidráulicos e elétricos)

- Falta de equipamentos odontológicos e para esterilização;

- Em algumas unidades havia falta de computador ou haviam máquinas muito 

danificadas;

- Falta de protocolos de atendimento nas unidades;

- Falta de controle de frequência, comparecimento e carga horária dos servidores;

- Samu desativado (falta de comprovações;  de treinamento; ambulância baixada)



SAÚDE – Situação encontrada

- Equipes de atenção básica, de especialidades, do Pronto Atendimento, de Transportes e 

administrativa – TODAS NO MESMO ESPAÇO 

O que foi feito

- Transferência da UBS do Centro para uma unidade independente, na rua Gaudêncio 

Campos. Lá estão 2 equipes da ESF (Estratégia de Saúde da Família) para atender 

moradores dos bairros Centro, XV de Novembro e parte do Universitário

- No prédio onde estava antes ficaram: Pronto Atendimento 24 horas e 

Centro de Especialidades Orlando Barreto



CENTRO DE ESPECIALIDADES

Orlando Barreto | Centro

Estrutura atual concentra as especialidades:

·Ginecologia e obstetrícia; ·Pediatria; ·Ortopedia; ·Dermatologia; ·Endocrinologia; 

·Urologia; ·Pneumologia; ·Pequenas Cirurgias; ·Cirurgião geral; ·Gastroenterologia; 

·Clínico geral; ·Psiquiatria; Saúde Mental

Além destas consultas de especialistas, ainda são oferecidos exames de 

Eletrocardiograma, Espirometria e Procedimentos de Pequena Cirurgia. 



UNIDADES DA SAÚDE

Estrutura atual:

- 12 UBS (Unidades Básicas de Saúde) no Centro e nos bairros

- Centro de Especialidades Orlando Barreto

- Pronto Atendimento 24 horas

- CEMPS (Centro Municipal de Promoção à Saúde)

- CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)

- Vigilância em Saúde

- SAMU

- Centro Administrativo (onde funcionava a Farmácia Popular)



CENTRAL DE REGULAÇÃO

Criação da central de medicina reguladora para revisão da extensa fila de espera por 

exames e procedimentos. 

Cabe ao médico regulador, avaliar cada solicitação de exame (tomografia, ressonância, 

USG, densitometria, dentre muitos outros) e, assim, seguindo protocolo do Ministério da 

Saúde, traçar prioridades daqueles que mais necessitam, de uma forma justa, cronológica e 

eficaz. Além disto, há também a análise de encaminhamentos com falta de dados ou sem 

indicações clínicas e análises de exames laboratoriais do SUS.

E mais: responsável por dialogar com os médicos, entender os problemas

que vivencia e auxiliar no controle da cota de exames de cada profissional

Exames: Hoje já reduzimos de 22 mil/mês para 14 mil/mês o 

número de exames laboratoriais solicitados nas UBS e centros especializados



FILA DE ESPERA – Exames de alta complexidade

Ressonância magnética

Pacientes que aguardavam há mais de 2 anos já foram atendidas

Fila de espera praticamente zerada

Cateterismo 

Pacientes aguardam há mais de 1 ano e meio

Estes com mais tempo de espera estão sendo priorizados

No início de 2018 há previsão para zerar a fila de 2016

Ultrassonografia

Licitação já realizada. Fila de espera imensa. Serão liberados mais de 3 mil exames.



PREVENÇÃO | ORIENTAÇÃO

Tijucas agora conta com médicos residentes e preceptores, além de um Conselho Consultivo.

Também tem fortalecido o trabalho de orientação e prevenção nas comunidades graças ao 

funcionamento e criação de grupos para Hipertensão; Tabagismo; Exercícios físicos; além de 

grupos no interior do município com orientação de psicólogos e nutricionistas. Isso se tornou 

possível com a reestruturação das equipes do NASF que agora não estão mais nas unidades e 

sim, nas comunidades, como prevê sua atribuição

- Nas escolas há ainda o programa SAÚDE NA ESCOLA que leva aos jovens temas como 

sexualidade, uso de drogas, alimentação saudável e muitos outros temas educativos.

*O trabalho preventivo dá mais qualidade de vida e saúde à população, 
reduzindo o número de consultas, exames e principalmente, 
de medicamentos.



TRANSPARÊNCIA | TECNOLOGIA

PORTAL DA SAÚDE 

Projeto criado pela Secretaria Municipal de Saúde com apoio da Diretoria de Integração e 

Comunicação Social 

- O portal rendeu prêmio estadual ao município: PRÊMIO PROJETO INOVADOR

Criado a partir de uma recomendação do Ministério Público para que todos os municípios 

tornassem públicas as filas de espera por procedimentos da saúde pública. 

Tijucas não só aderiu a esta recomendação como está ampliando a iniciativa



TRANSPARÊNCIA | TECNOLOGIA

Agora os exames realizados no município também não precisam mais de papel

Agregado ao sistema eletrônico de prontuários, a Secretaria de Saúde também 

implantou a opção de resultados de exames online, que fica à disposição do 

médico para consulta.

A medida dá mais resolutividade e evita desperdício de papel



VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Em 2011 a Vigilância Sanitária Municipal perdeu o que é chamado de Média 

Complexidade - passou a ser exercida pela 16ª Regional de Saúde de Brusque

Com isso, toda a arrecadação de taxas municipais ficou para a Regional. Resultado de falta 

de interesse do município na época

Em 2017 o departamento foi reestruturado reassumiu a média complexidade, voltando a 

arrecadar recursos para o município e facilitando a vida de empresários que antes 

precisavam se deslocar até Brusque para renovar ou dar entrada em novos alvarás 

sanitários

Também avançamos na cobrança de taxas sanitárias fazendo-se

cumprir a Lei 2536/2014 que determina taxas por m²



VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Arrecadação de taxas da Vigilância

Janeiro a dezembro/2016 

Arrecadado: R$ 21.431,03

Janeiro a Novembro/2017

Arrecadado: R$ 100.985,07



EDUCAÇÃO

Das 23 escolas do município, 20 apresentavam sérios problemas de 

estrutura (casos de médio a grande porte)

Das 10 creches, 7 apresentavam problemas graves como: infiltração, rede de 

energia elétrica deficiente, vazamentos. 

Nenhuma estava em dia com normas de segurança (conforme apresentado em 

relatório do CB). Foi feita ainda, revitalização das cozinhas com aquisição de 

novos eletrodomésticos (geladeira, fogão, batedeira e outros) 

Todas já receberam pequenos reparos apenas 5 delas ainda estão com 

necessidade de reformas mais amplas. Os recursos para obras de 

reforma e ampliação das escolas já foram solicitados ao MEC.



EDUCAÇÃO

Medidas emergenciais adotadas no começo do ano:

- Foi preciso adiar as aulas por conta do processo seletivo 2016 que não tornou 

possível completar o quadro de professores devido à demora nas chamadas e 

desistências (chamadas começaram apenas em fevereiro/17)

- Foi preciso montar um processo seletivo simplificado emergencial 2017 para 

completar o quadro 

(Quadro de professores ficou completo somente no final de março)



EDUCAÇÃO

* Neste ano a designação dos professores efetivos foi feita com antecedência, 

de forma mais transparente, via site da Prefeitura

- Divulgação de vagas disponíveis para professores ACT‟s também foi feita 

pelo site da prefeitura

- Implantação da Escolinha de Trânsito (Obras/Ditran)

- Ampliação do projeto Novo Mais Educação (contempla atividades de 

contraturno e reforço pedagógico)

- Implantação do Projeto Se liga (Instituto Ayrton Senna)



EDUCAÇÃO

- Aquisição de materiais didáticos específicos para professores de educação 

física e artes (inovação ao possibilitar referência de materiais pelos professores)

- C.E.I. Zilda Maria Peixer (rua Bem-te-vi)

Foi inaugurado em dezembro de 2016, porém, não havia sido liberada pelo 

FNDE

*Liberação foi feita somente em março de 2017. Unidade foi colocada em 

funcionamento em julho de 2017.



EDUCAÇÃO

Almoxarifado central passou a contar com sistema de conferência de todas as 

mercadorias recebidas (pesagem, medição e conferência de validade)

Os produtos que 

não conferem são 

devolvidos



EDUCAÇÃO

Modificação no sistema de entrega de frutas e verduras nas escolas 

*Agora é feito diretamente pela educação em carro da secretaria para evitar 

estragos/desperdício e contaminação

- Otimização dos processos licitatórios a partir do uso da modalidade 

„Registro de Preços‟

- Novas medidas serão adotadas a partir de 2018 com base em um 

planejamento que já está em andamento e prevê reestruturação 

pedagógica e financeira



EDUCAÇÃO

Obras que estavam em andamento

- Quadra da escola Santa Terezinha

Obra paralisada desde 2013 | obra apresenta sérios problemas de execução

- Creche Joáia (Feller)

Obra com recursos de emenda parlamentar do Deputado Peninha. 

Em andamento. Está hoje com 70% da obra concluída. Vai ajudar a diminuir a 

fila de espera para crianças de berçário (0 a 2 anos).

(Juntamente com esta nova creche está sendo reformada a Creche 
Anízia Ternes para ser reativada. Ela vai receber os alunos do CEI 
Eneide Mannrich dos Santos). O atual prédio está sem condições de uso.



EDUCAÇÃO

Metas:

- Criação de equipe multidisciplinar para avaliação dos laudos médicos de 

alunos com necessidades especiais 

*Junta formada por psicopedagogo, terapeuta ocupacional e psicóloga

Os cargos já estão previstos no concurso público de 2018.



EDUCAÇÃO

Outras ações

- Projeto JEPP (Sebrae)

- Palestras motivacionais para a equipe de professores

- Curso de capacitação para merendeiras (Sebrae)

- Destaque no Prêmio Proactiva - Estudante  Mariana Costa Freitas, da EEF 

Mercedes Júlia Adão foi a vencedora nacional do concurso e ganhou

como prêmio uma viagem para Patagônia, na Argentina 



SAMAE

- Programa de renegociação de dívidas

- Incentivo ao débito em conta das faturas de água

- Troca de relógios antigos por equipamentos novos, mais 

eficientes na leitura



SAMAE

- Abastecimento de água no Mata Atlântica

O loteamento Mata Atlântica tem tubulações de 60mm nas avenidas principais e de 32mm 

nas ruas transversais e por isso não tem porte adequado para atender uma grande 

demanda que só aumenta. Os moradores estão ficando sem água aos finais de semana.

Como medida imediata foi feita a injeção de uma tubulação de 200mm na rede, porém, o 

problema ainda persiste.

A solução definitiva será a construção de um novo reservatório para o bairro 

Universitário a fim de armazenar e distribuir a água do sistema de

captação do Oliveira. 



- Abastecimento de água no Mata Atlântica

Outro problema identificado foi a 

deficiência do sistema de abastecimento

do loteamento. 

Foram encontradas diversas pontas secas 

(tubulações que não se conectam), 

além de serem de espessura muito 

fina para o porte do loteamento.



Esportes

Realizou 15 competições ao longo de 2017

Alterou a data das olimpíadas para julho a fim de possibilitar a 

organização do evento

Para 2018 as olimpíadas serão realizadas em janeiro novamente



Ação Social

Promoveu a campanha “Não dê esmolas” para minimizar,

juntamente com o Del, o problema de andarilhos na cidade

Casa Lar está em novo endereço 

A sede anterior estava totalmente inadequada. 

Sem condições de atender a demanda.



Programa GERAR

Programa da organização Roberto Marinho 

Foram disponibilizadas 28 vagas através desta ONG para a empresa KOCH 

Supermercados. 

*Já estão em curso e prestando trabalho na empresa   

Pela ONG RENAPSI,  foram incluídos 5 adolescentes do 

programa Jovem Aprendiz na Caixa Econômica Federal,

Celesc e 20 adolescentes através da ONG DUPROJETUS

(esta ONG já atuava em Tijucas).



Mobilização para destinação de recursos do FIA

Dia 22 de novembro será feita uma reunião em parceria com o DEL para 

sensibilizar empresários e contadores a destinarem recursos do imposto de 

renda para o FIA Tijucas.

O Fundo para Infância e Adolescência mantém programas sociais e 

culturais, como: aulas de violino, artes marciais, banda marcial e rádio na 

escola. 

Havendo maior destinação de recursos serão criados novos programas.



Cultura
- Reativação do Espaço de Dança Casarão Gallotti (hoje conta com 189 alunas)

- Criação do evento mensal Sarau na Biblioteca (toda última quinta-feira do mês)



Cultura
Eventos realizados com grande público no Casarão Gallotti e Anfiteatro Leda 

Regina de Souza

- Páscoa no Casarão Gallotti

- Dia de Tijucas (Aniversário 157 anos)

- Cantar Tijucas

- Mês da Mulher

- Arraiá do Casarão Gallotti (envolvendo escolas do município)

- Semana de Incentivo à Leitura

- Festival Food Truck Nic

- Encontro de Carros Antigos

- Aniversário da Biblioteca

- Pink Run

E nesta semana terá Semana da Consciência Negra



Cantar Tijucas



Páscoa no Casarão Gallotti



Arraiá no Casarão Gallotti



Festival de Food Truck Nic



RECURSOS GARANTIDOS E SOLICITADOS

- Emendas parlamentares. Até o momento foram recebidos 

R$ 640.050,00 para infraestrutura;

R$ 500.000,00 para Saúde (e até 2018 serão repassados R$ 1,2 milhão)

- Financiamento Badesc

Para drenagem, pavimentação asfáltica e passeio das ruas Florianópolis, Antônio Cherem, 

Antônio Bayer, Coronel Gallotti e Valério Gomes. 

- Tijucas fez pedido de credenciamento para o Avançar Cidades

- E também credenciamento PMAT (Programa de Modernização Tributária)

- FUNDAM (será destinado às obras de pavimentação asfáltica e aquisição de 

implementos)



OBRAS INICIADAS E EM ANDAMENTO

Com recursos próprios (IPTU)

- Entrada da cidade 

Drenagem, pavimentação asfáltica e passeio de parte da avenida Bayer Filho e rua Leoberto 

Leal

- Inversão do trânsito Bairro – Praça

Obra já iniciada e com autorização da ANTT

- Drenagem pluvial da Avenida Hercílio Luz 

O canteiro central e a ciclovia estão sendo feitos com recursos federais aprovados 

anteriormente.

- Ponte Bulcão Viana

Os recursos para projeto e execução da obra de recuperação já estão reservados

- Praça do Pescador

Ainda em obras. Haverá ainda no local, espaço para recreação e ajardinamento



OUTRAS PAVIMENTAÇÕES

- Diversas ruas do bairro Praça devem ser pavimentadas com calçamento que 

será reaproveitado de trechos que serão asfaltados

- Também já foi solicitado recursos para pavimentação asfáltica da rua Geraldo 

Rebelo (conhecida rua das Carreiras)

- Avenida Beira Rio de Tijucas que liga a SC 410 à BR 101 deve ser asfaltada 

com recursos do FUNDAM



Levantamento e organização dos dados 
(com base nas informações cedidas pelas secretarias e setores responsáveis):

Diretoria de Integração e Comunicação Social
www.tijucas.sc.gov.br | imprensa@tijucas.sc.gov.br

Obrigado!

http://www.tijucas.sc.gov.br/

