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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

EXERCÍCIO DE 2012 

  No exercício de 2.012 os Projetos e Programas foram 

desenvolvidos normalmente. 

  Destaca-se o Projeto da CEEE para construção de uma 

Subestação de energia em Morro Redondo. O Município adquiriu uma 

área de 2,5ha junto a VRS 302, no valor de R$ 60.000,00, a qual foi 

doada a CEEE para a construção da Subestação, um investimento de 

14 milhões, com previsão de conclusão das obras em janeiro 2.014.  

  O Projeto terá a capacidade de 12,5 MW e deve abastecer a 

distribuição de carga entre as Subestações Canguçu, Pelotas 4 e Pelotas 

3, melhorando o sério problema de abastecimento enfrentado pelos 

moradores de Morro Redondo nos últimos anos, principalmente no 

período da safra de pêssego entre os meses de outubro a fevereiro. 

Neste período as indústrias conserveiras (05) trabalham a todo vapor. 

  A conclusão do Projeto da Adutora de Água, projeto 

fundamental para o desenvolvimento do Município, também merece ser 

destacada. Com extensão de 7 Km, orçada em aproximadamente R$ 1 

milhão de reais, com recursos próprios, propiciará segurança no 

abastecimento de água do Município, permitindo que as Indústrias 

existentes possam ser ampliadas e a instalação de novos 

empreendimentos. 

  Outros pontos a serem destacados: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRÂNSITO 

  A pavimentação asfáltica na Avenida Jacarandá numa 

extensão de 7.400m², no valor de R$ 320.000,00 com recursos próprios. 

A camada asfáltica foi colocada em cima do calçamento com pedra 

irregular que existia no local, melhorando a trafegabilidade da via 

pública, além de embelezar a entrada da cidade. 

  O trabalho da Secretaria é constante e não pode parar, 

como patrolamento, encascalhamento de vias, limpeza na zona urbana, 

coleta de lixo, recuperação de sinalização, entre outros e assim foi 

executado. 

  Cabe salientar que o lixo na zona rural também foi 

recolhido, conforme calendário estabelecido. 

  Também foi dado continuidade aos trabalhos de 

pavimentação de vias públicas. Na Rua dos Coqueiros foram 

construídos 2.660.m² de pavimentação, onde R$ 98.200,00 foram 

recursos de uma emenda ao OGU/2010 e restante recursos do 

Município. 

SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

  Os Programas da Secretaria de Educação também foram 

mantidos, como o transporte escolar que abrange todo Município, 

disponibilização de ônibus para Associação de Estudantes visando 

deslocamento dos alunos de ensino superior a cidade de Pelotas, Sala 

de Recursos, com atendimento nos dois turnos para alunos com 

dificuldades de aprendizagem, junto ao prédio da E.E.F. Alberto Cunha,  
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informática em turno inverso para os alunos das Escolas de Ensino 

Fundamental José Pinto Martins e Alberto Cunha  

Foi dada continuidade do Programa PIM – Primeira Infãncia 

Melhor, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social, para atendimento de gestantes e crianças de 0 a 6 anos de idade 

em situação de vulnerabilidade social. 

Destaca-se: através do Programa PAR – Plano de Ações 

Articuladas do Ministério da Educação, para o qual o Município firmou 

Termo de Adesão, foram adquiridos 03 ônibus escolares e equipamentos 

como conjunto escolar para aluno e professor, ventiladores, aparelhos 

de ar condicionado e computador interativo, totalizando R$ 746.106,10, 

recursos estes do FNDE, sem aporte municipal. 

Outro marco importante na Educação foi o repasse de 50% 

do valor (R$ 213.563,02) do Convênio firmado entre o Município e o 

Ministério da Educação para ampliação da Escola Alberto Cunha. Com 

isto foi realizado o processo licitatório, alterando-se o calendário escolar 

com término em 30-11-2012. Assim foi possível iniciar a obra em 

dezembro/2012. O Projeto prevê a construção de um segundo piso na 

Escola com área de 560,64m² a ser construída (ampliação e reforma), 

possibilitando melhor atendimento a comunidade escolar.    

SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

  Atendimento no CRAS – Centro de Referência da 

Assistência Social, para atendimento das famílias em vulnerabilidade 

social, com acompanhamento através de psicólogo e assistente social. 
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Desenvolvimento de Programas preventivos como o  

HIPERDIA, onde é feito o cadastro de pessoas hipertensas e diabéticas 

acompanhadas pela equipe de saúde da família em grupos mensais 

realizados tanto na zona urbana como na zona rural. Recebem 

medicamentos, informações diversas, aferição de pressão arterial e 

assim não necessitam deslocar-se até as Unidades Básicas de Saúde.  

Transporte de pacientes à cidade de Pelotas, Rio Grande, 

Canguçu, Piratini e Porto Alegre onde realizaram consulta , exames, 

hemodiálises, fisioterapia... 

Encaminhamento de pacientes para cirurgia de catarata em 

Bagé. Encaminhamento de pacientes para otorrino na cidade de 

Piratini. 

  Manutenção dos plantões médicos no Hospital, através de  

Convênio, para atendimento a noite, sábados, domingos e feriados. 

  Realização de fisioterapia pelo SUS, num total de 110 

sessões por mês. 

  Em novembro/2012 entrou em funcionamento o RX 

Odontológico, onde os pacientes agendam a realização do exame na 

Secretaria.  

  Também foi realizada a 2ª Etapa da Campanha de 

Prevenção e Combate ao Câncer de Pele, realizada pela Liga Oncológica 

da Faculdade de Medicina de Pelotas, onde foram avaliadas mais de 

cem moradores e encaminhados para atendimento especializado 

quando necessário.  

 



                            PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

Fone: (53) 3224-0120 Fax: (53) 3224-0031 

Avenida dos Pinhais, 53 – CEP 96150-000 

CNPJ 91558650/0001-02 

www.pmmorroredondo.com.br 

  Também foi executado serviço de pintura no Posto de Saúde 

da Colônia Açoita Cavalo e adquirido um veículo novo para o Serviço de 

Vigilância Sanitária. 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

  Os Programas da Secretaria foram mantidos, como troca-

troca de sementes de milho e feijão. aquisição de calcário, visando a 

recuperação do solo nas propriedades rurais, utilizados recursos do 

FUNDAPA, fazendo com que o calcário chegasse ao produtor por um 

preço bem acessível, produtor não paga o frete. 

  Além do Programa de Calcário que o Município vem 

mantendo, foi assinado Convênio com o Estado, através da Secretaria 

da Agricultura, para repasse ao Município no valor de R$ 60.000,00, 

recursos estes para aquisição de calcário, dentro  do Programa Estadual 

de Correção dos Solos. 

  Também foi adquirido um caminhão 0KM, 6 X 2, trucado de 

fábrica, através de uma emenda ao OGU/2011, no valor de R$ 

219.950,00, sendo R$ 200.000,00 do Ministério de Desenvolvimento 

Agrário e R$ 19.950,00 recursos próprios do Município. 

  Também foram oferecidos vários cursos através do SENAR, 

como Padaria (02 edições), Pintura em tecido, Artesanato em fibra de 

bananeira, Conserva de alimentos, Tratorista e Operador de 

Retroescavadeira. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

  Contas Municipais: estão sendo cumpridos os limites legais 

(gastos com educação e saúde e despesas com pessoal). 

  O pagamento dos fornecedores e os salários dos servidores 

estão em dia. A primeira parcela do 13º salário foi paga em junho/2012 

e a 2º parcela em dezembro/2012. 

  Execução do Programa Paguei Quero Nota – A cada R$ 

319,50 em notas ou cupons fiscais de mercadorias e serviços, o 

consumidor ganha 1 cartela e concorre a vários prêmios. Produtores 

rurais: 1 cartela a cada R$ 745,50 de venda de produtos 

hortifrutigranjeiros, cereais e leite, 1 cartela a cada R$ 1.278,00 de 

venda de fumo, animais e aves. O programa gerou um aumento no valor 

adicionado do Comércio Varejista em mais de 40%, aumentando assim 

o índice do ICMS. 

  Houve uma alteração na legislação, aumentando a zona 

urbana e com a nova atualização da planta de valores implementada, 

aumentamos a receita do IPTU. Em razão do aumento de transações 

imobiliárias e uma real avaliação de mercado destes imóveis, houve um 

aumento na arrecadação do ITBI. 

  Assim como o ISSQN, Taxas e outras Receitas arrecadamos 

à maior do que o valor estimado no Orçamento, equilibrando as contas 

públicas. 

Morro Redondo, dezembro de 2.012. 

 

Rui Valdir Otto Brizolara 

Prefeito Municipal 


