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Nesses 100 dias, destacamos quatro eixos de ações do governo.
governo. São
desafios que estão sendo enfrentados e vencidos pela atual gestão
municipal.

EIXO 1: Ações de combate à Pandemia de COVID-19
EIXO 2: Obras de Infraestrutura
EIXO 3: Articulação por Novos Investimentos
EIXO 4: Reforma Administrativa e Revisão de Processos

AÇÕES DE COMBATE
À PANDEMIA DE COVID-19:

CUIDANDO DA SAÚDE E DA ECONOMIA

O enfrentamento à pandemia é tratado como prioridade pela gestão
Pozzobom e Decimo.
Para mitigar os efeitos gerados, diversas ações estão sendo realizadas
desde 2020 e foram intensificadas nesses 100 dias de governo em
2021.

VACINAÇÃO (até 12 de abril)
· Quantidade de vacinas que Santa Maria já recebeu em 2021:
87.215, sendo 59.640 de 1ª dose e 27.575 de 2ª dose
· Quantas pessoas já receberam a primeira dose em Santa Maria:
52.861
· Quantas pessoas já receberam a segunda dose em Santa Maria:
12.819
*Para as ações de imunização contra a Covid-19, são mobilizados cerca de 200 servidores do Município e mais
de 100 voluntários, além do apoio da Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana e da Guarda Municipal

LEITOS PÚBLICOS (até 12 de abril)
· Leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 abertos em
Santa Maria em 2021 na rede pública:
5 (Husm) + 8 (Hospital Regional)
· Quantos leitos clínicos de UTI exclusivos para pacientes com
Covid-19 foram abertos em Santa Maria em 2021 na rede pública:
15 (Husm) + 14 (Casa de Saúde)

TESTES (até 12 de abril)
· Testes realizados em Santa Maria em 2021:
Somente em 2021, o sistema público de saúde de Santa Maria
já realizou ao menos 19.772 testes RT-PCR
· Ao todo, o sistema público de saúde de Santa Maria já realizou,
desde o início da pandemia:
63.773 testes, entre 11.961 testes rápidos e 51.812 testes
RT-PCR

· A Prefeitura ampliou o número de locais disponíveis para a realização
do RT-PCR, totalizando 20 unidades de saúde, além do Centro de
Referência da COVID-19. Seguem os locais:

Região Oeste
⋅ ESF Roberto Binato
⋅ ESF Nova Santa Marta
⋅ UBS Floriano Rocha
⋅ ESF Alto da Boa Vista
⋅ ESF Vitor Hoffmann
⋅ ESF Parque Pinheiro
⋅ UBS Ruben Noal

Região Norte
⋅ UBS Kennedy
⋅ ESF Kennedy
⋅ UBS Joy Betts
Região Nordeste
⋅ ESF Itararé
⋅ UBS Waldir Mozzaquatro

Região Centro
⋅ Policlínica José Erasmo
Crossetti
⋅ ESF Lídia
⋅ UBS Dom Antônio Reis
⋅ Centro de Referência
Municipal da Covid-19
Região Leste
⋅ UBS Wilson Paulo Noal
⋅ ESF São José

Região Sul
⋅ ESF Urlândia
⋅ ESF Passo das Tropas
Distrito de Boca do Monte
⋅ UBS Felício Bastos

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL INTEGRADA

(1º de janeiro a 11 de abril)

· Total de vistorias em 2021: 2.778
· Tipos de estabelecimentos/situações que foram mais vistoriados:
bares, comércio em geral, distribuidoras de bebidas, trailers de
lanches rápidos, restaurantes, supermercados, praças públicas,
aglomerações e consumos de bebidas em vias públicas

· Multas aplicadas (penalizações financeiras):
⋅ Organizadores de festas clandestinas: 11
⋅ Estabelecimentos que descumpriram decretos municipais e
estaduais: 129
⋅ Cidadãos que não fizeram uso de máscara em via pública: 15
⋅ Por consumo de bebidas em via pública: 51

PACOTE DE APOIO AO SETOR PRODUTIVO DE
SANTA MARIA
· As Medidas
Amplia até o dia 1º de setembro de 2021 a vigência dos seguintes
tipos documentais:
⋅ Alvarás de Localização e Funcionamento Condicionado ( ALFC)
⋅ Alvarás Sanitários
⋅ Alvarás de Construção
⋅ Certidões de Aprovação
⋅ Licenças para abertura de valas
⋅ Informações Urbanísticas
⋅ Termo de Consulta Prévia
⋅ Licenças Ambientais de emissão municipal

· Ampliação do prazo de pagamento de impostos e tributos, entre
outros:
⋅ IPTU:: ampliação do prazo de pagamento de duas parcelas para o final
do ano
⋅ ISS fixo: alteração do prazo de pagamento de duas parcelas (prorroga
para julho e agosto)
⋅ Certidões negativas de débitos e positivas com efeito de
negativa: vencimento suspenso por 60 dias
⋅ Inscrição no SCPC e no cartório de protestos de pessoas físicas
e CNPJ: suspensos por 60 dias (Benefício foi estendido de 2020, já que
não foram encaminhados desde o começo da pandemia)
⋅ Necessidade de matrículas atualizadas dos cartórios de
Registro de Imóveis para cálculo do ITBI: suspensa por 120 dias

· Reedição e ampliação do programa Juro Zero:
⋅ Triplica a quantidade de recursos liberados podendo chegar a até R$
3 milhões
⋅ Prefeitura subsidia juros a empreendedores formais e informais,
liberando créditos de R$ 500 a R$ 5 mil mediante aprovação da
Imembuí Microfinanças
⋅ O processo de tomada de crédito pode beneficiar 600
empreendedores ou mais

· Programa Santa Maria Empreendedora Pós-Pandemia:
⋅ Os empreendimentos foram e estão sendo impactados pela
pandemia, seja no modelo de negócio, na forma de vender ou
consumir. Dentro desse cenário, a Prefeitura, em parceria com a
Agência de Desenvolvimento de Santa Maria (Adesm), desenvolverá o
programa que prevê a preparação e a transformação do
empreendedor para ser competitivo e relevante hoje e amanhã.

· Lei de incentivo para fomento de novos e atuais negócios:
⋅ Lei Empreende,, que dá incentivos a empresas da cidade em cálculo
baseado em faturamento, emprego e localização. Também prevê a APM
(Arranjo Produtivo Municipal) para apoiar e fortalecer cadeias
produtivas estratégicas para a cidade

OBRAS DE INFRAESTRUTURA:
SANTA MARIA NÃO PAROU
E NÃO VAI PARAR

SANTA MARIA NÃO PAROU E NÃO VAI PARAR
A Prefeitura vem dando continuidade, desde a gestão passada, a um
compromisso firmado pelo prefeito Jorge Pozzobom, de terminar as
obras iniciadas no governo passado e começar e dar
continuidade a outras tantas obras com as quais a gestão se
comprometeu. Mesmo em meio à pandemia, são obras que estão
virando realidade e que beneficiarão a comunidade santa-mariense.

OBRAS EM ANDAMENTO
Atualmente, são 30 obras com frentes de trabalho abertas em
Santa Maria com investimento, até o momento, de R$ 47.845.571,84.
Algumas são estruturais, como a Avenida Perimetral Dom Ivo
Lorscheiter. Outras terão impacto social, como as construções de duas
novas Unidades Básicas de Saúde, já em andamento, de uma
terceira UBS, que será licitada em breve, e de duas novas Escolas de
Educação Infantil, cujos processos licitatórios já foram concluídos.

Avenida Perimetral Dom Ivo Lorscheiter
É uma obra estrutural que vai possibilitar a ligação da Região Oeste
com a Região Norte da cidade.
Avenida Dom Ivo Lorscheiter terá 1.485 metros de extensão, trecho
entre a Rua Ernesto Becker e a Rua José Barin, no Bairro Passo D’Areia.
O investimento é de R$ 10.530.979,64, com recurso do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC)/Ministério do Desenvolvimento Regional.
Quase a totalidade do valor é parte dos R$ 31 milhões, do governo federal,
que o prefeito conseguiu resgatar ainda em seu primeiro mandato.
A ordem de serviço foi assinada no dia 23 de abril de 2020 para a retomada e
a conclusão da Perimetral Dom Ivo Lorscheiter. O prazo para conclusão é
entre o final de setembro e o início de outubro de 2021.

Obras de micro e macrodrenagem
Há quase uma dezena de obras de micro e macrodrenagem pluvial em
execução no município. São obras que devem resolver problemas
históricos de alagamentos em determinados pontos de Santa Maria.
O valor investido em micro e macrodrenagem chega a aproximadamente
R$ 20 milhões.

Bairro Perpétuo Socorro
⋅ Rua Casemiro de Abreu
⋅ Rua Sete de Setembro
⋅ Raul Soveral
⋅ João Guilherme Rademacher
⋅ João Octacílio Kuhn

Bairro Salgado Filho
⋅ Avenida Borges de Medeiros

Bairro Medianeira
⋅ Rua Vereador Bolsson

Bairro Menino Jesus
⋅ Rua Manuel Gomes Carneiro

Bairro Tomazetti
⋅ Rua David Ribeiro
⋅ Rua Norizonte Figueiró da Rosa
⋅ Rua Alfredo Saccol
⋅ Rua Ernesto Parcianello

Bairro Camobi
⋅ Rua Angelin Bortholuzzi
⋅ Rua 17 de Maio
⋅ Rua Liberato Salzano Vieira da
Cunha
⋅ Rua Lamartine Babbo
⋅ Rua Silvino Jacob Zimmermann
⋅ Rua João Arlindo
⋅ Rua Padre João Bosco Burnier
⋅ Rua João da Fontoura e Souza

Bairro Pinheiro Machado
⋅ Avenida Brasil
Drenagem pluvial no
Loteamento Vila Jardim
Parque Industrial e Tecnológico
de Santa Maria

Unidade Básica de Saúde (UBS) Alto da Boa Vista
A estrutura está sendo erguida na Rua Marcelino Champagnat, Vila Alto
da Boa Vista, no Bairro Nova Santa Marta, Região Oeste de Santa Maria.
O investimento é de R$ 970.247,10. Desse valor, R$ 512 mil são de
emenda parlamentar, e o restante, do Município.
A ordem de serviço foi assinada no começo de novembro de 2020. A
previsão de término é de 180 dias.

Unidade Básica de Saúde (UBS) Estação dos Ventos
A obra da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Estação dos Ventos está
em andamento na Rua Luiz Castanha em encontro com as Ruas O e H.
O investimento é de R$ 1.679.285,77 com recurso do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC)/Ministério do Desenvolvimento
Regional.
A ordem de serviço da obra foi assinada em 1º de outubro de 2020,
com previsão de término em 29 de maio de 2021.

Unidade Básica de Saúde (UBS) São Carlos
A UBS São Carlos será construída no bairro Urlândia, Região Sul da
cidade.
Essa obra está orçada em cerca de R$ 1,5 milhão, com recursos do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
Tem prazo de conclusão de 240 dias a contar da assinatura da
ordem de serviço.

EMEI Monte Bello e EMEI Nova Santa Marta (creches)
A EMEI Monte Bello será na Rua Dionélio Machado, Bairro Camobi, na
Região Leste, e à EMEI Santa Marta, na Rua Manoel Mallmann Filho,
no Bairro Nova Santa Marta.
As creches fazem parte do Projeto Proinfância, do Ministério da
Educação. Cada EMEI oferecerá até 112 vagas para turno integral
ou 224 vagas para turno único (manhã ou tarde). Serão atendidas
crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses.
O recurso utilizado para a construção é vinculado ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), que destina cerca de R$ 1,5
milhão para cada obra. O Município também fará contrapartida para
contemplar a totalidade da verba necessária.
O prazo para entrega da obra é de 240 dias consecutivos, contados a
partir da data da assinatura da ordem de serviço.

ARTICULAÇÃO POR
NOVOS INVESTIMENTOS:

PROJETANDO O FUTURO DA CIDADE

NOVA ESCOLA DE SARGENTOS
O governo vem se dedicando intensamente, desde meados de 2020,
para trazer a Escola de Sargentos (ESA), do Exército Brasileiro,
para Santa Maria.
Mesmo durante o enfrentamento da pandemia, a atual gestão não
fechou os olhos para as oportunidades. Vem trabalhando para atrair
empreendimentos que gerem emprego e renda para o município.
O município da Região Central do Estado é um dos três que disputam
a nova sede da ESA, junto com Ponta Grossa (PR) e Recife (PE).

· Aporte Financeiro
A vinda da Escola de Sargentos significará um aporte de R$ 1,2
bilhão em investimentos para a cidade na construção do novo
complexo militar.
Só em salários, a estimativa é de que movimentará pelo menos
R$ 250 milhões por ano, mobilizando cerca de 2,4 mil alunos e
seus instrutores.
Há, ainda, toda a cadeia produtiva de Santa Maria, como setor
imobiliário, hotéis, bares, restaurantes e comércio em geral, que será
impactada positivamente com a vinda dos alunos e de seus
familiares para o município.

· Mobilização
Diante desse potencial de investimento, a Prefeitura de Santa Maria
abraçou o projeto e promoveu uma mobilização desde que soube
da possibilidade de sediar a nova ESA. O prefeito Jorge
Pozzobom buscou articulação com vários setores da sociedade, além
de apoio dos governos estadual e federal.
Em visita da comitiva do Exército responsável pelo projeto da nova
ESA, no dia 23 de março, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, o
prefeito entregou ao general de Divisão Joarez Alves Pereira Junior,
coordenador do projeto da nova ESA, documentos referentes a
oito projetos para concluir os padrões estruturais para a
instalação da Escola de Sargentos no município.

· Projetos entregues
⋅ Projeto da Corsan da nova rede de água e esgoto
⋅ Projeto da RGE de ampliação da capacidade elétrica
⋅ Projeto de conclusão da Avenida Perimetral Dom Ivo Lorscheiter
⋅ Projeto da nova ponte de acesso ao Colégio Militar
⋅ Projeto de ligação da Rua Irmã Dulce com a Avenida do Exército
⋅ Projeto de ampliação do Aeroporto Municipal de Santa Maria
⋅ Projeto de isenção de ISS e alteração no Plano Diretor para
edificações na nova Vila Militar
⋅ Projeto do novo Campo de Instrução em Itaara

REFORMA ADMINISTRATIVA
E REVISÃO DE PROCESSOS:
MÁQUINA PÚBLICA MAIS EFICIENTE

QUATRO PERSPECTIVAS
1. Desenvolvimento Gerencial
2. Desenvolvimento Econômico Sustentável
3. Desenvolvimento Urbano
4. Desenvolvimento Humano

· 1. Desenvolvimento Gerencial
1. Gabinete do Prefeito
2. Gabinete do Vice-Prefeito
3. Procuradoria Geral do Município
4. Comunicação
5. Controladoria Geral do Município
6. Finanças
7. Administração e Gestão de Pessoas
8. Inovação e Tecnologia de Informação
9. Elaboração de Projetos e Captação de Recursos
10. Instituto de Planejamento
11. Instituto de Previdência

· 2. Desenvolvimento Econômico Sustentável
1. Desenvolvimento Econômico e Turismo
2. Licenciamento
3. Desenvolvimento Rural

· 3. Desenvolvimento Urbano
1. Infraestrutura e Serviços Públicos
2. Meio Ambiente
3. Mobilidade Urbana

· 4. Desenvolvimento Humano
1. Cultura
2. Desenvolvimento Social
3. Educação
4. Esporte e Lazer
5. Habitação e Regularização Fundiária
6. Saúde

NÚCLEO DE GESTÃO DE GOVERNO
1. Prefeito
2. Vice-Prefeito
3. Procuradoria Geral
4. Comunicação
5. Controladoria Geral
6. Finanças
7. Administração e Gestão de Pessoas

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
⋅ Extinção do Gabinete de Governança
⋅ Gabinete do Prefeito: Foco no assessoramento direto ao Chefe do
Poder Executivo
⋅ PROCON
⋅ CIOSP
⋅ Coleta de Resíduos
⋅ Monitoramento e Fiscalização Corsan
⋅ Poupa Tempo
⋅ Fiscalização de Posturas
⋅ Análise de Projetos e Regularização
⋅ Infraestrutura do Interior
⋅ Subprefeituras

· Reestruturação de Secretarias
⋅ Licenciamento: Unificação e mais agilidade
⋅ Inovação e TI: Digitalização de processos e maior controle
⋅ Elaboração de Projetos e Captação de Recursos
⋅ Comunicação
⋅ Administração e Gestão de Pessoas

