INFORMATIVO
PRESTAÇÃO
DE CONTAS

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA • ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

DEZEMBRO - 2020

PRESTAÇÃO
DE CONTAS
DEZEMBRO - 2020

Juntos somos mais fortes
Mensagem aos cidadãos e cidadãs
de Cássia.
Agradeço a confiança dos 5087 votos de
2016, a população, que de uma forma ou de outra,
colaborou para que mudanças fossem realizadas.
Ao grupo de amigos, políticos e apoiadores
que se empenharam em minha eleição e da vice
Cida, pelo PMN/SD.
Trabalhamos de forma incessante na redução
do desperdício e na racionalização dos processos.
Exemplos de ações efetivas:
• Redução de horas extras,
• Aumento de produção dos serviços com
a volta da jornada de 8 horas.
• Diminuição de jornada de trabalho no
pronto socorro com o turno de 12 por 36
preservando a saúde do trabalhador (fadiga)
e diminuindo o risco para o paciente.
• Introdução de tecnologias de gestão
através de indicadores mensuráveis.
• Melhor qualidade na educação (índice do
INDEB),
• Diminuição em 30% o índice de
criminalidade
• Combate intenso a pandemia do COVID
19, com uma equipe na área de saúde focada
e qualificada com recursos financeiros
limitados e um comitê formado com pessoas
comprometidas com a comunidade.
Com fé em Deus e crença na ciência a
humanidade vencerá esta batalha através do
desenvolvimento tecnológico e da solidariedade,
fundamental para entender o próximo.
A gestão publica é e será cobrada para que se
torne eficiente, eficaz e transparente.
O cidadão terá as informações a sua disposição
de forma cada vez mais objetiva e de qualidade
Demos um passo enorme com a criação da
ouvidoria e melhoria do portal da transparência.
O lucro é o objetivo da iniciativa privada, que
cada vez tem os olhos voltados para o social e o
meio ambiente.
No serviço publico este lucro é o retorno
dos impostos em serviços de qualidade a custos
adequados para a sociedade.
As empresas privadas e o setor público estarão
trabalhando, cada vez mais, em parceria, rumo à
sustentabilidade.
A jornada de quatro anos foi árdua e
mostramos que tudo isto é viável. É POSSÍVEL
governar sem fazer conchavos e troca de favores.
Contamos com pessoas de elevado espirito
público que ajudaram a colocar em pratica nosso
plano de governo, que saiu do papel e se tornou
realidade.
Nosso legado não será levado pela onda dos
rancores que os politiqueiros de plantão insistem
em bater em nossa porta.

Lá em Brasília, dizem, que instalaram um
“gabinete do ódio”, expressão pesada e só de
carregar a palavra ódio, já arrasta consigo o MAL.
Em Cássia tivemos a turma do quanto pior
melhor, no entanto, os projetos foram realizados
e uns estão licitados e em fase de termino de
engenharia com dinheiro reservado para o
Município, outros esperando aprovação dos
projetos físico financeiro, realizados com recursos
já assegurados e houve um avanço na gestão da
administração publica.
Não aprovaram e atrasaram propositadamente
a possibilidade de empréstimos importantes,
que foram para outras cidades e teriam gerado
emprego e renda em Cassia. Intrigas junto ao
empresariado e a população.
Da mesma formas denunciaram sem verificar
fatos e dados, como o caso da EPTV, que publicou
matéria errada, sem a devida confirmação
jornalística que o caso exigia.
A TV local fez o mesmo, tudo isto com o fogo
de uma oposição raivosa.
O denuncismo sem fundamento
para
beneficio próprio ou de terceiros é o que importa
para pessoas que não conseguiram seu intento.
Afinal os recursos diretos do setor publico
em Cassia são da ordem de 200 milhões de reais
divididos em 4 anos.
Equacionamos o problema do saneamento
básico do Município de acordo com as exigências
legais e com menor custo para a população. O
investimento por conta do governo federal e o
custo operacional, como em todo lugar seria pago
pela população através de tarifa que é regida por
lei estadual.
A reforma tributaria não foi discutida
(simplesmente não estudaram e ainda soltam
perolas de que é pior do que a legislação atual, mas
propostas de melhorar nunca foram enviadas).
Acredito que ainda votem o código de obras
datado de 1962.
A todos que compartilharam das decisões
difíceis que tomei meu muito obrigado.
Ouvi muito, mas a ação de governo é
responsabilidade do executivo e assumi esta
responsabilidade com determinação.
Entendo que as vitorias se compartilham e as
derrotas se assumem.
Na condição de chefe do executivo do
município de Cássia agradeço a cada, funcionário
público ou não, que exerceu sua função com
dignidade e zelo.
Aos nossos fornecedores de materiais e
serviços que entenderam os nossos propósitos de
cuidado com a coisa publica meus agradecimentos.
Cumpri a missão de minha vida que foi
idealizada ha muitos anos, de servir a minha terra
na condição de chefe executivo municipal.
Tenho a honra de ter cumprido meus deveres

cívicos com todas as minhas forças, enfrentando
crise financeira junto ao governo do estado
sem precedentes, crise sanitária (dengue, febre
amarela e Covid), contando com uma equipe
disposta a enfrentar desafios e sempre buscar a
verdade dos fatos.
Agradeço a todos os secretários que honraram
seus cargos e enquanto estiveram comigo sabiam
que tinham em quem confiar.
Traição não existe onde a boa politica
prevalece.
Sou louco por Cássia.
Obrigado pela oportunidade de servir.
Todos os desafios podem e devem ser
superados.
Que a ESPERANÇA pulse forte em nossos
corações.
Trabalho árduo é a saída.
Bom governo aos novos governantes.
Registro histórico
Negociação da câmara feita em sessão
extraordinária com aprovação da compra do
prédio do banco do Brasil em 03 de março de
2017 R$200.000,00 a vista, segunda parcela
em 31 de maio e 30 julho a última parcela de
R$235.000,00 totalizando R$735.000,00.
Projeto de lei de 21 de fevereiro de 2018 com
dois votos contrários do Ciro e Jézer a Câmara
Aprovou e o então presidente da época enviou
para sanção. Vetei, mas não conseguiram reverter
o veto por pressão da sociedade.
Somente esta ação se aproxima do que o
município investiu em mim.
Fica aqui meu muito obrigado.
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SOCIAL
Cras em Casa

Em tempos de dificuldade se requer criatividade e comprometimento com a saúde e bem
estar da população. Visando atender a demanda
dos usuários das oficinas promovidas pelo Cras
(Centro de Referência de Assistência Social ) e
Creas (Centro de Referência Especializado de
Assistência Social) durante a pandemia , surgiu
o projeto Cras em Casa.
A iniciativa contou com profissionais de diversos segmentos que produziram conteúdos
audiovisuais (palestras, exercícios físicos, artesanato, culinária) e uma apostila com atividades.
O vídeo inicial contou com as boas vindas da
gestora Adriana de Souza Lima, que explicou o
projeto para as usuárias: “Espero que se sintam
todas abraçadas por nós.” Todo o conteúdo foi
enviado através do WhatsApp e contou com a
explicação da psicóloga Christiane Faleiros.

Realização de
eventos
comemorativos

• Dia do Idoso com palestras no CCI;
• Dia das Crianças;
• Carnaval dos Idosos no CCI;
• Dia da Mulher (Realização Dia da Beleza)

Suporte à População

• Constante apoio e acompanhamento das

famílias com dificuldades para acessar ao auxílio emergencial.
• Divulgação do calendário de recebimentos.

Campanha do
Agasalho

Finalizada no dia 02 de junho, a Campanha
do Agasalho 2020 arrecadou mais de 450 peças
entre roupas e cobertores. As doações foram
repassadas para as instituições “Casa da Mãe
Pobre” e “Casa da Amizade”.

Confecção de
máscaras no CREAS

Em parceria com a professora de oficina e
corte e costura Simone Campos, foram confeccionadas aproximadamente 5.000 máscaras
disponibilizadas nos PSF’S (Programa Saúde da
Família). Item primordial para se proteger e
evitar a transmissão do Coronavírus.

Cursos
Profissionalizantes

Promoção de cursos profissionalizantes
para o público do programa Bolsa Família, entre eles:
• Corte e Costura
• Pesponto
• Básico de Maquiagem
• Manicure e Pedicure
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• Assistente Administrativo
• Unhas Artísticas
• Garçom
• Produção de salgados, bolos e tortas

Cursos realizados
em parceria com o Senar:

• Planejamento de Cardápio
• Produção Artesanal
• Artesanato em Tecido

Conscientização

Elaboração de material e divulgação de
campanhas nacionais e internacionais
• 18 de Maio: Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes.
• 12 de junho: Dia Nacional e Internacional
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de combate ao trabalho infantil.
• 15 de junho: Dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa.
• 7 de Agosto: Lei Maria da Penha.
• 1 de Outubro: Dia do Idoso.

Implantação da DEAM
(Delegacia
Especializada de Atendimento à
Mulher)

Inaugurada em Cássia no dia 14 de agosto a
DEAM é um importante instrumento de combate à violência contra a mulher. A finalidade da
DEAM não é apenas a de punir os agressores,
mas também amparar as vítimas, explicando e
defendendo seus direitos, estimulando as denúncias das agressões, além de realizar estudos
para identificar o perfil dos ofensores.
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EDUCAÇÃO
Tablets

Aquisição de tablets para a
implantação de salas de informáticas nas escolas municipais.
Ferramenta que facilitará uma
maior diversidade de metodologia de ensino, através do áudio,
vídeo, leitura. Além de promover a inclusão e o desenvolvimento de habilidades digitais
nos estudantes desde os primeiros anos.

Cestas Básicas

Com a paralisação das aulas
na rede pública municipal de
ensino, seguindo as orientações
da OMS (Organização Mundial da Saúde) e Decretos Municipais publicados para evitar
a propagação do Coronavírus
(Covid-19) na cidade, a verba
destinada do PNAE (Programa
Nacional de Alimentação Escolar) foi revertida em cestas básicas para todas as crianças das
escolas municipais que possuem
cadastro no programa Bolsa Família.
As cestas básicas são montadas em parceria com a EMATER-MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de
Minas Gerais) e CEARCA (Central de Associações Comunitárias Rurais de Cássia), através
do programa Agricultura Familiar, beneficiando assim os produtores locais e oferecendo as
famílias cassienses hortaliças e
produtos frescos e saudáveis.

Aquisição de
brinquedos

Compra de brinquedos
para as escolas municipais
Allan Kardec, Pituchinha, Escolas municipais rurais Jerônimo Taveira e Itambé, além das
creches Gasparina de Castro
Silva e Norma Pinto Borges.

Reforma Creche
Norma Pinto Borges

Entregue no dia 14 de agosto,
a Creche Norma Pinto Borges
ampliou suas instalações internas, recebeu adequações de
segurança, acessibilidade, brinquedos para o parque, novos
berços, carteiras para as duas
novas salas implantadas e toda
uma estrutura adequada aos
profissionais para oferecer uma
melhor qualidade educacional
para nossas crianças.

Quadra E. M. João
Carlos Salgado

Entrega na quadra da E. M.
João Carlos Salgado no dia 25
de junho, oferecendo aos nossos alunos um espaço adequado
para a prática esportiva em suas
diversas modalidades.

Construção do
Centro Municipal de
Educação “Maria das

Graças Souza”

Inaugurado no dia 25 de Junho, o novo Centro Educacional
do município homenageia a já
falecida professora e moradora
do bairro São Gabriel que tanto
contribuiu para a educação em
nossa cidade, Maria das Graças
Souza.
Com sede na Praça de Esportes, a mais nova instalação está
inserida dentro de um projeto
de revitalização do espaço, com
capacidade de atender aproximadamente 80 crianças em dois
turnos.

O que está por vir?

• Reforma da área de lazer
com pátio e cobertura para as
crianças da creche Gasparina
de Castro Silva.
• Ampliação do número de
salas de aulas na E. M. Allan
Kardec, cobertura do pátio,
construção de banheiros e
uma entrada para os alunos.
• Construção de mais uma
pavilhão de salas de aulas na E.
M. João Carlos Salgado.
• Arborização na E. M. de
Educação Infantil Pituchinha,
reforma no pátio e cobertura
da área.
• Aquisição de caminhas
empilháveis para as crianças
das creches, além de novos
cobertores, travesseiros e cadeirinhas para alimentação.
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INFRAESTRUTURA
• Melhorias no calçamento
ao lado do cemitério
• Reforma do velorinho
municipal.
• Reforma na Escola Municipal João Carlos Salgado.
• Execução da calçada da
Rua Estrela Dalva – Bairro
Novo Mundo
• Pequena reforma Praça
Santo Antônio
• Execução de encabeçamento e muro de pedras córrego localizado na Rua João
Reis.
• Melhorias na Delega-

cia Municipal para receber a
DEAM (Delegacia especializada de atendimento à mulher).
• Finalização/Adequação
Creche Gasparina.
• Reforma da antiga sede
do Conselho Tutelar para alojamento da Polícia Militar.
• Construção de alambrado
na torre para a proteção do
transmissor da Rádio Cultura
• Escada de dissipação de
energia na Rua Ovídio Garcia
– Santa Maria
• Drenagem no corredor
do Cantagalo.

• Novo padrão de energia
no Pronto Socorro.
• Aluguel do parque de exposições para eventos.
• Regularização dos Distritos Industriais I e II.
• Concessões Distrito Industrial III- lote em operação
• Doação de lote para a defensoria pública – Bairro Bela
Vista
• Doação de lotes ao lado
do Rotary
• Notificação de loteamentos com termos de compromissos vencidos
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MEIO AMBIENTE
• Criação do Fundo de Saneamento Básico
• Criação da lei nº168/2017 – Conselho
Municipal de Saneamento Básico
• Plantio de mudas no município através
do Programa Preservação em parceria com
o Codema (Conselho Municipal de Defesa e
Conservação do Meio Ambiente)
21/09/2018 – Plantio de Mudas na Área Verde no Bairro Vitória Liporoni
21/03/2019 – Doação de Mudas na Praça
Barão de Cambuí
22/03/2019 – Plantio de Mudas na Área Verde do Bairro São Lucas (Parceria com a COPASA)
05/05/2019 – Doação de 56 mudas na Praça
Barão de Cambuí
26/08/2019 – Plantio 70 mudas no canteiro
da Avenida Caetano Castaldi
26/08/2019 - Plantio 03 mudas (reposição)
no canteiro do Bairro São Francisco.
07/12/2019 – Plantio de 20 mudas no canteiro da Avenida Santa Rita
05/06/2020- Plantio de mudas nas calçadas
da Avenida Amazonas
21/09/2020 – Plantio de 45 mudas canteiro
da Avenida Caetano Castaldi (plantio finalizado.)

Programa
Pró-Mananciais
Córrego do Onça

O programa Pró-Mananciais promove
ações de sensibilização, mobilização e educação ambiental.
Em Cássia, as ações do Programa em parceria com a COPASA tiveram início em março
de 2018. Desde então as reuniões do Colmeia
(Coletivo Local de Meio Ambiente) são reali-

zadas mensalmente. No início de 2019 foram
realizados os levantamentos das áreas da microbacia do Córrego do Onça, que se destaca pela sua extensão de aproximadamente 56
km².
O Pró-Mananciais busca mobilizar a comunidade e parceiros estratégicos para proteger
e recuperar os mananciais utilizado pela empresa para abastecimento público. O programa já está presente em 140 municípios em que
a Companhia detém a concessão dos serviços.
Em cada um deles, foi criado um Colmeia, formado por representantes de empresas e instituições locais, poder público e sociedade civil,
para planejar e desenvolver as ações de preservação dos recursos hídricos.

Ampliação da
Coleta Seletiva

No dia 9 de janeiro, na Praça Barão de Cambuí, com a presença de diversas autoridades
municipais, sociedade civil e entidades não
governamentais foi realizado o lançamento do
novo formato da Coleta Seletiva em Cássia.
Antes apenas às quartas-feiras, a coleta passou
a ser realizada em seu novo modelo a partir
do dia 14 de janeiro, em dois dias na semana,
agora às terças e quintas.
A ampliação da coleta seletiva tem por objetivo contribuir com o meio ambiente, proporcionar maior qualidade de vida em nossa
cidade e apoiar a ASCARPAC, que se trata de
uma associação de catadores de materiais recicláveis que vivem deste trabalho.
No evento também foi realizada a doações
de mudas para a população.

Destinação de Lixo Eletrônico

Por possuir um convênio firmado com o
Centro Regional de Triagem, Reuso e Descar-
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te de Resíduo Eletrônico das Faculdades Integradas do Sudoeste Mineiro – FESP-UEMG,
nosso município é referência em descarte de
lixo eletrônico.
As placas e demais circuitos eletrônicos de
equipamentos possuem quantidades significativas de metais pesados, especialmente mercúrio, chumbo e cádmio. Sendo este fator um
dos principais causadores dos danos ambien-
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tais por lixo eletrônico em nossa sociedade e
que afeta diretamente a qualidade do solo e
da nossa água, contaminando os rios e lençóis
freáticos do município.
Em Cássia você pode estar destinando tais
resíduos, nos seguintes locais
Lâmpadas, Pilhas e Baterias, Eletroeletrônicos: Prefeitura Municipal, Cras, Creas e PSF’s.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO - 2020

9

GESTÃO DE PROJETOS
Reforma e adequação do Ginásio
Poliesportivo
Foram iniciadas no dia 13
de maio uma série de melhorias no Ginásio Poliesportivo visando sua adequação às
instruções técnicas do Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais, necessárias para
a emissão de AVCB (Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros) da edificação.
Entre as adequações realizadas no Ginásio, as principais foram: reforma da instalação elétrica, implantação de
guarda corpos e corrimãos,
hidrante, melhoria no sistema de calhas e condutores,
reforma do piso da entrada e
resolução dos problemas de
infiltração no túnel de acesso.
Todas essas medidas, além
de atender as exigências legais, visam também proporcionar melhores condições
de segurança e conforto aos
usuários do ginásio, além de
nos capacitar para transformando o ginásio em uma
Arena Multiuso.

Restruturação do
sistema viário no entorno da Rodoviária

Após uma série de estudos realizados por empresas
especializadas em soluções
de engenharia de tráfego, foram concluídas uma série de
obras no entorno do Terminal Rodoviário. A finalidade é
realizar melhorias no sistema
viário da cidade, prezando
pela simplicidade, economia,
conforto, garantindo uma
melhor fluidez do trânsito e,
especialmente, segurança aos
motoristas e pedestres cassienses.
Com a finalização da obra a
Secretaria de Gestão e Projetos entende que haverá uma
maior organização desses
fluxos, desentrelaçando-os
e por consequência gerando
maior capacidade de escoamento a eles. Vale ressaltar
que o foco principal da obra
é a segurança de pedestres
e motoristas, reduzindo ao
mínimo as possibilidades de
conflitos no trecho.

Demais obras
Concluídas
•Reordenação no trânsito
do centro da cidade
• Reforma na Praça Daniel
Puntel
• Reforma Rádio Cultura
de Cássia
• Reforma Creche Dona

Norma Pinto Borges
• Reforma Escola Municipal João Carlos Salgado
• Construção de Playgrounds Infantis

Obras em
ndamento

• Reforma das piscinas Praça de Esportes
• Reforma e revitalização
do Centro Musical Professor
Heitor Combat
• Reforma do antigo prédio
da casa de Câmara e Cadeia
• Instalação de energia fotovoltaica em prédios públicos

Obras Licitadas

• Ampliação da Creche
Dona Norma Pinto Borges
• Ampliação da Escola João
Carlos Salgado
• Ampliação da Creche
Gasparina
• Expansão da Iluminação
Pública
• Modernização da Iluminação Pública (LED)
• Melhorias no cruzamento das Avenidas Humberto
de Almeida e Ildefonso Del
Bianco.
• Reforma da Praça do Coreto
• Projeto Estrada MG 344Santuário
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ADMINISTRAÇÃO
• Aquisição de equipamento poliguindaste
• Aquisição de 40 caçambas
de lixo
• Aquisição de 07 containers de lixo
• Aquisição de sistema hidráulico para o caminhão de
lixo

• Aquisição de 01 ambulância Sprinter – Mercedes-Benz
• Aquisição de 01 Ambulância Fiat/Fiorino 2019.
• Aquisição de 01 Camionete Fiat Strada.
• Aquisição de container
para depósito de materiais,
peças.

• Aquisição de 01 ambulância Fiat Strada para o setor de
saúde.
• Realização de Leilão de
Bens Móveis, Imóveis e Sucatas, total arrecadado: R$
722.000,00

GESTÃO PÚBLICA
Convênios e Repasses
2020

Objeto: Incremento do MAC
– Custeio
Valor: R$ 46.543,00
Depositado em: 23/06/2020
Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde
Origem do Recurso: Fundo
Nacional de Saúde
Status: Em execução
Proposto nº.464/2020
Objeto: Construção e reforma de infraestrutura urbana
para adequação de espaço de
interesse turístico
Valor: R$ 382.000,00
Beneficiário: Município de
Cássia
Origem do Recurso: Ministério do Turismo
Status: Elaboração projetos
técnicos de engenharia
Deputado Federal Aécio Neves
Incremento do PAB – Cus-

teio Piso Atenção Básica
Valor: R$ 100.000,00
Depositado em: 09/04/2020
Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde
Origem do Recurso: Fundo
Nacional de Saúde – FNS
Status: Em execução
Deputado Federal Odair
Cunha
Incremento do PAB – Custeio Piso Atenção Básica
Valor: R$ 300.000,00
Depositado em: 29/04/2020
Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde
Origem do recurso: Fundo
Nacional de Saúde – FNS
Status: Em execução
Deputado Federal Enéias
Reis/Marcela Álvaro
Incremento do PAB – Custeio Piso Atenção Básica
Valor: R$ 100.000,00
Depositado em: 28/04/2020
Beneficiário: Fundo Munici-

pal de Saúde –
Origem do Recurso: Fundo
Nacional de Saúde – FNS
Status: Em execução
Deputado Federal Lucas
Gonzalez
Incremento do PAB – Custeio Piso Atenção Básica
Valor: R$ 150.000,00
Depositado em: 28/04/2020
Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde
Origem do Recurso: Fundo
Nacional de Saúde – FNS
Status: Em execução
Portaria 99/2020 - Secretaria
Nacional de Assistência Social
Emenda Parlamentar
Beneficiário: Fundo Municipal de Assistência Social
Valor: R$ 200.000,00
Status: Recurso não depositado
Deputado Estadual Antônio
Carlos Arantes
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Objeto: Aquisição de 02 veículos de 5 lugares
Valor: R$ 110.000,00
Depositado em: 08/07/2020
Status: Em Execução
Resolução Secretaria de Estado de Saúde nº6822/2019
Transferência de recurso para
cirurgias eletivas
Valor R$ 115.000,00
Depositado em: 08/04/2020
Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde/ Instituto de São
Vicente de Paulo
Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional (Crédito
Extraordinário)
Valor: R$ 51.258,68
Depositado em: 30/03/2020
Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional (Crédito

SAÚDE
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Extraordinário)
Valor: R$ 28.305,00
Depositado em: 09/04/2020
Senador Rodrigo Pacheco
Indicação de Recurso Enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública – Covid-19
Valor: R$ 300.000,00
Status: Depositado em
14/07/2020
Recurso Integrante da Portaria 1.666/2020 Ministério da
Saúde
Deputado Marcelo Alvaro/
Deputado Professor Irineu
Indicação de Recurso Enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública – Covid-19
Valor: R$ 200.000,00
Status: Depositado em
14/07/2020
Recurso integrante da Por-
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taria: 1.666/2020 Ministério da
Saúde
Deputado Federal Zé Silva
Indicação de Recurso Enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública – Covid-19
Valor: R$ 200.000,00
Status: Depositado em
14/07/2020
Recurso Integrante da Portaria 1666/2020 Ministério da
Saúde
Deputado Estadual Cássio
Soares
Resolução SES/MG 7.097 DE
08/05/2020
Indicação de Recurso Enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública – Covid-19
Valor: R$215.000,00
Status: Depositado em
25/06/2020
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• Mutirões de Limpeza em
toda cidade, com retirada de
97 caminhões de entulhos, realizados nos meses de março,
maio e setembro.
• 04 Coletas de Pneus na
cidade com retirada aproximadamente de 04 toneladas
de pneus.
• Serviço de inspeção aérea
com drone em 80% da cidade, no trabalho de prevenção.
• Realização de 02 Lira sendo um em janeiro com percentual de infestação do Mosquito Aedes aegypti de 4,2%
e outro em novembro 0,9%.
• Realização de 05 ciclos
de tratamento focal domiciliar
em toda cidade.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

• Vedação de 100 Caixas d’
água pela cidade.
• Carreta do Outubro Rosa
– Campanha de Conscientização Contra o Câncer de
Mama
• Retorno de agendamento de Procedimentos Eletivos
em outubro.

Ações Realizadas no
Município
Combate e Prevenção
à Covid-19

• Instalação da Central da
Covid-19
• Minas Consciente: Retomando a economia do jeito

certo
• Barreira Sanitária nas entradas da cidade com aferição
de temperatura
• Desinfecção de unidades
de saúde e locais da cidade
com grande aglomeração
• Decretos de orientação
aos comerciantes e cidadãos
• Divulgação ampla
• Comunicados diários
• Boletins Municipais Diários
• Instalação do comitê de
enfrentamento à Covid-19
• Delivery de Livros
• Torneio Virtual de Xadrez
• Confecção de mais de
5.000 máscaras

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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COMUNICAÇÃO

• Respostas a munícipes na
página do Facebook e Whatsapp do município sempre
resolvendo as reivindicações
junto ao setor responsável ou
encaminhado para a ouvidoria.
• Criação da página do Facebook do município devido
a outra já existente ter sido
excluída por ser perfil particular, tendo essa nova em
comparação a antiga um aumento de mais de 200% nos
alcances de publicações e
mais de 100% nas curtidas de
matérias veiculadas.
• Criação do Instagram do
município alcançando mais
pessoas.
• Publicações nos meios
sociais rebatendo Fake News.
• Elaboração de artes mais
simples e textos mais curtos
para um melhor entendimento do leitor.
• Volta da transmissão do
Programa De Frente com o
Prefeito no Facebook com
participação do ouvinte.
• Reivindicações do programa de Frente com o Prefeito encaminhadas a ouvidoria e setores responsáveis
para solução.
• Padronização dos quadros de avisos da prefeitura e
publicação de decretos e leis
da administração.
• Criação de totens para
setores da administração.
• Criação de plaquinha nos

setores da prefeitura para
munícipes fazerem suas reivindicações na Ouvidoria.
• Criação de plaquinha de
conscientização do respeito
ao servidor público distribuído nos setores da prefeitura.
• Cobertura total dos eventos realizados pela administração com fotos e filmagens.
• Recuperação de som inutilizado por anos, diminuindo
a necessidade de aluguel.
•Criação do calendário
municipal com eventos da cidade e da administração publicado nos meios sociais.
• Produção de vídeo institucional a produtores do município melhorando suas vendas.
• Recuperação de vídeos
antigos do município das décadas de 30 e 40.
• Aumento no número de
postagens nas redes sociais.
• Maior agilidade na veiculação das matérias quanto a
administração.
• Diminuição de comentários negativos sobre a administração.
• Aquisição de som para
usar nas publicidades da administração evitando a contratação de carro de som.
• Galeria de prefeitos no
site da Prefeitura de Cássia
com digitalizações de foto
dos mesmos.
• Lista de ramais internos
para todos setores da pre-
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feitura com atualização frequente melhorando a comunicação interna.
• Criação de enquetes nas
redes sócias para ouvir a opinião dos munícipes em decisões a serem tomadas pela
administração.
• Criação do Boletim Epidemiológico da Dengue atualizado semanalmente.
• Informativo da prefeitura
com noticias da administração veiculado na Rádio Cultura FM durante a programação.
• Pronunciamentos oficiais
do Prefeito diretamente do
gabinete com informativos
para a população nos meios
de comunicação da prefeitura.
• Troca de diversos carimbos da administração que estavam sendo usado por décadas e encontravam-se em
estado de deterioração.
• Adequação das redes sociais de diversos setores da
prefeitura com o da administração evitando o desencontro de informações.
• Transmissão ao vivo de
atividades da administração
municipal nas redes sociais.
• Contato frequente com
rádios, jornais, tv’s , assessorias de órgãos governamentais e não governamentais e
assessores de comunicação
da região com troca de informações.
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SEGURANÇA DO TRABALHO
Equipamento de
Proteção Individual
(EPI)
Segundo o Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE),
na Norma Regulamentadora
6 (NR 6), da Portaria 3.214,
considera-se
Equipamento
de Proteção Individual (EPI),
todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado
à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e
a saúde no trabalho. Os EPIs
devem possuir Certificado
de Aprovação (CA) expedido pelo MTE, a definição de
uso em cada função é avaliada, descrita no Laudo Técnico
das Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT) e a correta
utilização é passada através de
treinamentos. Os investimentos em segurança do trabalho
fazem parte da política de valorização do funcionário, implementada pela atual administração.

Comissão Interna
de Prevenção de
Acidentes (CIPA)
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é
o maior órgão de representação dos trabalhadores, obrigatório pela Norma Regulamen-

tadora n°05, em companhias
com mais de 20 pessoas, cuja
principal tarefa é zelar por melhores condições no ambiente
de trabalho. Sua função é fiscalizar as condições laborais,
relatando os para os superiores possíveis riscos e cobrando a resolução dos problemas
encontrados, além disso, deve
acompanhar a implantação
dos programas de controle. É
um trabalho coletivo, em que
um grupo de colaboradores
será responsável por ouvir os
colegas e transformar essas
opiniões em ações concretas,
seu principal compromisso é
com os servidores. Por fim,
a CIPA é uma equipe essencial, ela cuida da segurança e
da saúde dos colegas e funciona como uma ponte entre
funcionários, Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do
Trabalho (SESMT) e especialmente com Prefeito Municipal. É uma ponte de diálogo
importante, que deve ser defendida e valorizada.

Investimento em
Segurança do
Trabalho
Foi contratada uma consultoria para adequação às
Normas Regulamentadoras,

Portaria 3.214/78, onde foi
realizado um planejamento
para disseminação da cultura
de segurança com formação
de um processo de melhoria
contínua, a fim de estabelecer um plano focado nos resultados críticos, melhoria na
comunicação, transparência
e confiança, com realização
de diversos treinamentos,
inspeção de segurança e elaboração dos laudos necessários: Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA),
Laudo Técnico das Condições
Ambientais do Trabalho (LTCAT), Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
dentre outros.

Medicina do
Trabalho
Está sendo realizado um
estudo longitudinal de todos
os trabalhadores, através de
consulta com o médico do trabalho para a devida avaliação,
solicitação de exames rotineiros da função e encaminhamento para especialistas, se
necessário, fazendo assim um
levantamento das condições
de saúde dos funcionários e
acompanhamento de doenças
descompensadas. Abordando
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o problema como um todo,
para que o servidor se sinta
acolhido, protegido, não apenas para diminuir os dias faltosos, mas sim para que o funcionário se sinta assistido, na
busca da origem da doença.

Medidas de
Prevenção da
COVID-19
Ressaltamos que seguimos
o Plano Estadual de Contingência (Programa Minas Consciente) juntamente com a Portaria Conjunta n°20 publicada
pelo Ministério da Economia/
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que estabelecem as medidas para prevenção, controle e mitigação
dos riscos de transmissão da
COVID-19 em ambientes de
trabalho.
Medidas Gerais Adotadas
1 – Orientação dos servidores com a indicação das
medidas necessárias para prevenção, formas de contágio e
controle, sinais e sintomas e
cuidados necessários para redução da transmissão do novo
coronavírus no ambiente de
trabalho e na comunidade.
2 – Realização de treinamento com protocolo de segurança adotado.
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3 – Exposição das medidas
de controle e prevenção em
local acessível.
4 – Identificação precoce e
afastamento dos trabalhadores com sinais e sintomas de
COVID-19.
5 – Reforço da etiqueta social e a higienização das mãos
com frequência com água e
sabão líquido, caso não seja
possível a lavagem as mãos,
utilizar sanitizante adequado
para as mãos, como o álcool
70%.
6 – Triagem na entrada do
turno de trabalho com medição de temperatura corporal
por infravermelho, antes que
os trabalhadores iniciem suas
atividades.
7 – Deve ser mantida distância mínima de um metro
entre os trabalhadores e entre
os trabalhadores e o público,
se o distanciamento físico de
ao menos um metro não puder ser implementado, deve-se manter o uso da máscara
de tecido.
8 – As máscaras são fornecidas para todos os trabalhadores e seu uso exigido em
ambientes compartilhados ou
naqueles em que haja contato
com outros trabalhadores ou
públicos.
9 – As máscaras devem
ser substituídas, no mínimo,
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a cada três horas de uso ou
quando estiverem sujas ou
úmidas.
10 – Os EPI e outros equipamentos de proteção não
podem ser compartilhados
entre trabalhadores durante
as atividades, os EPI e outros
equipamentos de proteção
que permitam higienização
somente poderão ser reutilizados após a higienização.
11 – Aumento da frequência de limpeza das instalações
sanitárias e refeitórios, disponibilização de pia com água e
sabonete líquido na entrada
do refeitório.
12 – Disponibilização de álcool em gel 70% e limitação
do número de servidores em
áreas comuns.
13 – Os motoristas devem
realizar a higienização dos veículos diariamente no início do
turno e antes do retorno das
frentes de trabalho, com álcool 70% líquido e pano multiuso.
14 – Ao embarcar no transporte de trabalhadores, o uso
de máscara é obrigatório,
manter a ventilação natural
dentro dos veículos através da
abertura das janelas.
15 – Higienização das ferramentas de uso comum, no início do turno com álcool 70%
líquido e pano multiuso.

