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INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo detalhar as ações realizadas no Município de
Santa Teresa, para atendimento dos programas, projetos e atividades aprovados na
no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual
e distribuídos nas diversas unidades administrativas.

Avalia a aplicação dos limites constitucionais com serviços de saúde e educação, os
índices apurados, bem como os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade
Fiscal e avalia também o cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Aponta as ações desenvolvidas nas diversas secretarias objetivando o
desenvolvimento do município, a manutenção dos serviços essenciais, a eficácia e a
eficiência na aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das exigências legais.
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1 - IDENTIFICAÇÃO Dos ÓRGÃOS E UNIDADES DAADMINISTRAÇÃO

Aestrutura Administrativa do Município de Santa Teresa e composta pelos seguintes
órgãos e unidades administrativas:

Órqão [Unidade Administrativa

Gabinete do Prefeito
Procuradoria Jurídica
Controladoria Interna
Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos
Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico
Secretaria Municipal de Esporte e lazer
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Secretaria Municipal de Transporte
Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Políticas Públicas
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2 - PROCURADORIAJURÍDICA MUNICIPAL

Ações Desenvolvidas

Durante o exercício de 2017, a Procuradoria desenvolveu inúmeros trabalhos
voltados a defesa do Município ou a consultoria jurídica dos órgãos e entidades
municipais.
Em juízo, impetrou mandado de segurança para garantia de certidões negativas
negadas pela Receita Federal; promovemos contestações, impugnações, apelações
e apresentou informações em defesa de seus interesses em ações ordinárias,
embargos à execução ou mandados de segurança impetrados contra atos de suas
autoridades. Interpôs recursos contra decisões de 1º e 2º graus, inclusive em
reclamações trabalhistas movidas por empregados de empresas que detinham
contrato com a municipalidade.
Na seara administrativa circularam por este setor aproximadamente 2.000 (dois mil)
processos administrativos para pareceres ou orientações. Foram, por exemplo, no
ano de 2017, elaboradas pelo menos 215 (duzentos e quinze) peças processuais
para atender os interesses do Município de Santa Teresa, sendo:
1) Cível

1.1 Contestações: 25 (vinte e cinco)
1.2 Recursos: 16 (dezesseis)
1.3 Contrarrazões: 07 (sete)
1.4 Petições diversas: 121 (cento e vinte e um)
1.5 Iniciais: 15(quinze)

2. Tributario
2.2 Execuções ajuizadas eletronicamente: 11 (onze)
2.3 Petições 112 (cento e doze)

3. Trabalhista
3.1 Contestações: 01 (um)
3.2 Recursos: 02 (dois)

4. Mandados de Segurança: 04 (quatro)

5. ADls: 04 (quatro)

Foram ajuizadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade pelo Prefeito Municipal, em
face de dispositivos da Lei Orgânica Municipal e de Leis Municipais, em virtude de
terem extrapolado a competência Legislativa, resultando em vícios formais e
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materias. Em referidas ações, foram concedidas medidas liminares de suspensão
dos dispositivos legais questionados.
Firmamos parceria com o Tribunal de Justiça, através Grupo de Trabalho de Ações
de Planejamento, Organização e Gestão Estratégica das Execuções Fiscais do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Juízo da Comarca de Santa
Teresa, e por meio desta parceria, foi desenvolvido um mutirão de atendimento
direcionado a todos os contribuintes com o apoio do Setor de Tributação e
Secretaria Municipal de Fazenda.
Através deste mutirão de conciliação, conseguimos até o presente momento
regularizar a situação fiscal de aproximadamente 34 (trinta e quatro) contribuintes
com um total estimado de R$ 136.505,28 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e
cinco reais e vinte e oito centavos).

Consultoria Legislativa
Durante o ano de 2017 foram elaborados, em atendimento a demanda encaminhada
a Procuradoria, Projetos de Lei e respectivas mensagens. Também, foram propostos
vetos parciais e vetos totais a projetos de Lei de iniciativa da Câmara Municipal e
sancionados Projetos Legislativos, alem de minutas de Decretos.

Precatório
O Município adotou o Regime Especial para pagamento de precatórios, na forma
preconizada na Emenda Constitucional nº 62. Em 2017, fora realizado o pagamento
de 01 (um) precatório, a constituição de um novo outro precatório e a solicitação de
uma nova constituição, resultando nos 03 (três) precatórios em face do Município.

Palestra Sobre Novas Regras para Convênios
Considerando a vigência da Lei 13.019/2014, que trata sobre convênios entre o
Poder Público e as entidades da sociedade civil, a Procuradoria do Município
promoveu uma palestra, objetivando esclarecer os servidores do Município de
Cariacica que atuam diretamente com a matéria sobre as mudanças significativas
trazidas pela nova Lei.
A palestra foi ministrada pelo Dra. Erika Helena Schineider Biasutti, que explicou de
forma geral os aspectos controvertidos da Lei, possibilitando que os servidores
tirassem suas dúvidas, contribuindo para excelência no serviço público, sempre
velando pela legalidade.

Gestão Orçamentária
A Gestão Orçamentária decorre da formulação de um planejamento, onde há a
definição de parâmetros e orientações, a fim de subsidiar os gestores de recursos na
implementação das diversas políticas públicas formuladas sempre com o objetivo de
atender as necessidades da população.
As bases orçamentárias da gestão de 2015 foram Iastreadas nos instrumentos
constitucionais e legais descritos a seguir:
D Plano Plurianual - PPA: instituído pela Lei nº 2426/2013, em 30 de Outubro de
2013, para o período de 2014-2017.
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D Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO: estabelecida pela Lei nº 2647/2016 de 28
de Junho de 2016.
D Lei Orçamentária Anual - LOA: orçamento aprovado em 17 de Julho de
2017, pela Lei nº 2679/2017.
O Orçamento de 2017 foi executado considerando as receitas nele arrecadadas e as
despesas nele legalmente empenhadas, escrituradas através das contas de controle
orçamentário.

Receita Orçamentária
As receitas orçamentárias da Prefeitura de Santa Teresa são arrecadadas em sua
maioria pela Secretaria de Fazenda. Entretanto, cada secretaria pode apresentar
ingressos orçamentários no decorrer de um exercício por motivos como a assinatura
de convênios ou contratos. Todavia, a Procuradoria Geral não arrecada receitas
orçamentárias e, por este motivo, não apresentou previsão de receitas
orçamentárias para 2017.

Despesa Orçamentária
O orçamento inicial foi fixado em R$ 242.800,00. A execução orçamentária da
despesa foi da seguinte forma:
Como não na arrecadação de receitas orçamentárias pela Procuradoria Geral, as
necessidades de recursos financeiros para se arcar com despesas orçamentárias
são suportadas por receitas extra orçamentárias de transferência vindas de outras
Unidades Gestoras.
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3 - CONTROLADORIA INTERNA

A Unidade Central de Controle Interno deste Município, realiza um conjunto de
atividades de controle exercidas no âmbito do Poder Executivo Municipal, de forma
integrada, compreendendo:

/ Auditorias;
Inspeções;

administrativos;

/
/ Apoio na Elaboração de

/
Instruções Normativas dos diversos sistemas

Cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna — PAAI 2017, que
compreende muitos procedimentos e pontos de controle evidenciados na IN
nº 40 do Tribunal de Contas do ES, alterada pela IN nº 43 de 05/12/2017.

1) Em relação as Auditorias, foram selecionados processos por amostragem
referente a Licitações, Dispensas, Inexigibilidades, Convênios e Patrimônio conforme
abaixo:

Prefeitura Municipal:
Tipo: Processo: Objeto

Pregão Presencial
13/2017

199/2017 e
211/2017

Contratação de empresa especializada no
fornecimento de Marmitas e refeições para
atender a diversas secretarias do município,
para o exercício de 2017
Valor: R$ 136.754,50

Pregão Presencia
18/2017

1563/2017 Contratação de empresa especializada na
locação de veículos tipo ônibus e van, para o
transporte de universitários que estudam nas
faculdades de Colatina (Unesc, Castelo
Branco e Unopar).
Valor: R$ 197.898,00
Empenho: R$ 98.949,00, referente a 50% do
valor Iicitado

Pregão Presencial
09/2017

161/2017 Contratação de empresa especializada no
fornecimento de Gêneros Alimentícios,
material descartavel, Agua e Gás de Cozinha
para atender aos Programas da Secretaria
Municipal de Assistência Social, para o
exercício de 2017.
Valor: R$ 113.580,27

Pregão Eletrônico
12/2017

1220/2017 Aquisição de material de beleza para atender
as necessidades do Centro de Referência de
Assistência Social — CRAS para a realização
das oficinas de embelezamento pessoal,
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tendo em vista a necessidade de uma oficina
completa, que possibilite aos usuários uma
melhor qualidade de aprendizado nas
oficinas.
Valor: R$ 10.674,08

Inexigibilidade de 78/2017 Aquisição de Passagens Rodoviárias
Licitação destinadas aos usuários do Programa de

Atendimento a População de Rua.
Valor: R$ R$ 2.211,00

Dispensa de 1032/2017 Referente a aquisição de peças destinadas a
Licitação reparos a serem efetuados nos veículos de

transporte escolar, considerando que os
veículos devem oferecer condições de
segurança e conforto para os alunos e
usuários, e considerando que os veículos
necessitam regularmente de manutenção a
fim de manter seu bom funcionamento.
Valor: R$ 17.439,08

Pregão Presencial 5430/2017 Contratação de empresa especializada em
49/2017 serviços de licença e uso de software de

sistemas para Gestão Pública.
Valor: R$ 325.000,00

Pregão Presencial 001411/2017 Referente a contratação de empresa para
27/2017 aquisição de pneus automotivos novos

destinados ao uso de toda frota do Município
no exercício de 2017.
Valor: R$ 268.908,00

Inexigibilidade de 002318/2017 Contratação de Serviço de Publicidade parao
Licitação dia internacional da mulher.

Valor: R$ 7.500,00
Obs.: Em fase de Sindicância.

Patrimônio Municipal 014122/2017 Patrimônio Imobiliario (Bens Móveis e
Imóveis)
Obs.: Em fase de Justificativas

Convênio de 13.206/2015 O Convênio teve como objetivo a contratação
Repasse Financeiro
nº 02/2016 entre o
Município e a
Associação
Pestalozzi de Santa
Teresa.

de uma equipe multiprofissional, tais como
auxiliares de serviços gerais (03), cozinheira
(01), professora de artesanato (01) e
professor de informática (01) para atender aos
alunos do Centro de Atendimento
Educacional Manoel Valetim, com vistas a
inclusão das pessoas com deficiência na rede
regular de ensino.
Valor: R$ 108.197,28

Convênio de
Repasse Financeiro
nº 17/2016 entre o

9535/2016 Repasse financeiro para a realização da XXV
Festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa
no valor de R$ 93.990,00.
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município e o Círculo
Trentino di Santa
Teresa.

Fundo Municipal de Saúde:Tipo: Processo: Objeto
Dispensa de 1542/2017 Referente a aquisição de Medicamentos em
Licitação caráter emergencial destinados a suprir a

demanda da Farmácia Básica Municipal, por
um período de aproximadamente três meses,
até que se fosse concluído o processo para
aquisição de medicamentos para o exercício
de 2017.
R$ 268.554,00

Dispensa de Licitação 8164/2017 Referente a aquisição de medicamentos para
suprir as necessidades da farmácia básica
para exercício financeiro de 2017.
R$ 132.400,80

Pregão Eletrônico 10623/2016 Aquisição de material médico hospitalar
117/2016 (insumos de insulina), para as Unidades

Básicas de Saúde.
R$ 64.190,00

Todas as Auditorias realizadas foram encaminhadas para conhecimento ou
justificativa dos servidores e secretários envolvidos e por fim, após todas os trâmites,
para conhecimento do Sr. Prefeito Municipal.

Com exceção dos processos 002318/2017 Inexigibilidade de Licitação, que se
encontra em fase de sindicância e o processo 014122/2017 que se encontra em fase
de justificativas, os demais processos se encontram publicado no site oficial do
Município: WWW.santateresa.es.qov.br na Aba Transparência — Portal da
Transparência — Controle Interno —Acesso Rápido —Auditorias e Inspeções.

2) Em relação as Inspeções, foram selecionados processos por amostragem
referente as Diárias de Servidores (realizado através de 2 inspeções no exercício),
Suprimento de Fundos eAdiantamento de Viagens conforme abaixo:

Prefeitura Municipal:Tipo: Processo: Objeto
Adiantamento de 009744/2017 Averiguar a regularidade da prestação deViagens contas, conforme legislação vigente e

normativos internos a respeito das
concessões de adiantamentos a servidores
de diversas secretarias do município.

Foram analisados 3 processos de adiantamento de viagens os quais geraram a
despesa no valor de: R$ 1.109,80.
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Tipo: Processo: Objeto
Diárias de 000509/17 Verificar o cumprimento da Instrução
Servidores da 000022/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Secretaria Municipal 005993/17 principalmente no que se refere aos requisitos
de Assistência Social 000021/17 para a solicitação da Diãria e posterior
(1ª Inspeção). 006003/17 Prestação de Contas das Diarias

006024/17
006137/17
005291/17
005490/17
000076/17
003913/17
004576/17
001794/17

Diárias de 003515/17 Verificar o cumprimento da Instrução
Servidores da 003781/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Secretaria Municipal 004362/17 principalmente no que se refere aos requisitos
de Administração (1ª 001577/17 para a solicitação da Diãria e posterior
Inspeção). 004794/17 Prestação de Contas das Diarias.

Diárias de 005586/17 Verificar o cumprimento da Instrução
Servidores da 002064/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Secretaria Municipal 004960/17 principalmente no que se refere aos requisitos
de Agricultura (1ª 004076/17 para a solicitação da Diãria e posterior
Inspeção). 004072/17 Prestação de Contas das Diarias.

001566/17
001295/17
005587/17
002891/17

Diárias de 003603/17 Verificaro cumprimento da Instrução
Servidores da 005060/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Secretaria Municipal principalmente no que se refere aos requisitos
de Articulação para a solicitação da Diãria e posterior
Institucional e Prestação de Contas das Diarias.Política (1ª
Inspeção).
Diárias de 006276/17 Verificar o cumprimento da Instrução
Servidores da 006275/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Unidade Central de 002000/17 principalmente no que se refere aos requisitos
Controle Interno (1ª para a solicitação da Diãria e posterior
Inspeção). Prestação de Contas das Diarias.
Diárias de 004855/17 Verificar o cumprimento da Instrução
Servidores da 003451/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Secretaria Municipal 001058/16 principalmente no que se refere aos requisitos
de Educação (1ª 013756/16 para a solicitação da Diãria e posterior
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Inspeção). 004467/17 Prestação de Contas das Diarias.
006328/17
006555/17
006168/17
005577/17
000904/17
013545/16

Diárias de 005522/17 Verificar o cumprimento da Instrução
Servidores da 004342/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Secretaria Municipal 006348/17 principalmente no que se refere aos requisitos
de Esportes e Laser 005141/17 para a solicitação da Diãria e posterior
(1ª Inspeção). Prestação de Contas das Diarias.
Diárias de 006506/17 Verificar o cumprimento da Instrução
Servidores da 006366/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Secretaria Municipal 006287/17 principalmente no que se refere aos requisitos
da Fazenda (1ª para a solicitação da Diãria e posterior
Inspeção). Prestação de Contas das Diarias.
Diárias de 005700/17 Verificaro cumprimento da Instrução
Servidores da 005699/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Secretaria Municipal 004890/17 principalmente no que se refere aos requisitos
do Gabinete (1ª 005388/17 para a solicitação da Diãria e posterior
Inspeção). 004787/17 Prestação de Contas das Diarias.

004828/17
005129/17
005030/17
003460/17
001971/17

Diárias de 001946/17 Verificar o cumprimento da Instrução
Servidores da 006357/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Procuradoria Jurídica 006354/17 principalmente no que se refere aos requisitos
(1ª Inspeção). para a solicitação da Diãria e posterior

Prestação de Contas das Diarias.
Diárias de 002847/17 Verificar o cumprimento da Instrução
Servidores da 005332/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Secretaria Municipal 005061/17 principalmente no que se refere aos requisitos
de Meio Ambiente 004394/17 para a solicitação da Diãria e posterior
(1ª Inspeção). Prestação de Contas das Diarias.
Diárias de 006403/17 Verificar o cumprimento da Instrução
Servidores da 006393/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Secretaria Municipal 005811/17 principalmente no que se refere aos requisitos
de Obras (1ª 004649/17 para a solicitação da Diãria e posterior
Inspeção). 006248/17 Prestação de Contas das Diarias.

005849/17
001808/17

Diárias de 006599/17 Verificar o cumprimento da Instrução
Servidores da 001346/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Secretaria Municipal 001341/17 principalmente no que se refere aos requisitos
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de Planejamento e 004140/17 para a solicitação da Diária e posterior
Assuntos Prestação de Contas das Diarias.
Estratégicos (1 ª
Inspeção).
Diárias de 006838/17 Verificaro cumprimento da Instrução
Servidores da 002667/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Secretaria Municipal 004375/17 principalmente no que se refere aos requisitos
de Transporte (1ª 006420/17 para a solicitação da Diária e posterior
Inspeção). 004119/17 Prestação de Contas das Diarias.

003075/17
Diárias de 002930/17 Verificaro cumprimento da Instrução
Servidores da 006937/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Secretaria Municipal 006062/17 principalmente no que se refere aos requisitos
de Turismo e Cultura 002932/17 para a solicitação da Diária e posterior
(1ª Inspeção). Prestação de Contas das Diarias.
Diárias de 005214/17 Verificar o cumprimento da Instrução
Servidores da 003780/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro,
Secretaria Municipal 005216/17 principalmente no que se refere aos requisitos
de Saúde (1ª 005215/17 para a solicitação da Diária e posterior
Inspeção). 004987/17 Prestação de Contas das Diarias.

006046/17
006028/17
004045/17
003844/17
002725/17
002726/17
002477/17
000579/17
000740/17
002196/17
001211/17
000138/17
003334/17
001828/17
000109/17
006211/17
004933/17

Esta primeira inspeção nos processos selecionados de Diárias das diversas
secretarias municipais contemplou o valor de R$ 14.475,00 em gastos com diárias e
nos demonstrou a necessidade de realizar a alteração na versão 01 da IN 02/2014
do Sistema Financeiro, que tem por finalidade disciplinar as rotinas e procedimentos
para requisição, concessão e pagamento de diárias para deslocamento dos
servidores da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES.

|. Permitir um melhor controle sobre os gastos com diárias no Município;
II. Garantir maior segurança e transparência no processo de autorização de

diárias.
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As maiores divergências encontradas, foram:
/ O prazo para a solicitação das diárias que normalmente não foram solicitadas

com antecedência mínima de 5 dias;
/ Falta de Assinatura do Prefeito Municipal autorizando a realização da Diária.
/ Falta de Comprovação da Realização da Diária, atraves de certificados ou

outros documentos que comprovem a participação do servidor.

Os processos com o relatório conclusivo de Inspeção em Diarias foi encaminhado
para cada Secretario (a) responsável para que houvesse adequação ao que
determina a norma vigente.

Também foi iniciado o processo de nova versão referente a Instrução Normativa
02/2014, a qual foi elaborada conforme Decreto nº 506/2017 de 07/11/2017.

Em um segundo momento, realizamos nova Inspeção em processos de diárias, com
o intuito de verificar se as orientações dadas anteriormente foram cumpridas. O valor
gasto com diarias nesses processos foi de R$ 6.560,00.

Tipo: Processo: Objeto
Diárias de Servidores 10669/17 Verificar o cumprimento da Instrução
da Secretaria 12933/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro —
Municipal de 12934/17 Versão 02 — Decreto: 506/2017, principalmente
Assistência Social 12767/17 no que se refere aos requisitos para a
(2ª Inspeção). 13034/17 solicitação da Diária, data do empenho,

pagamento das diárias e posterior Prestação
de Contas das Diarias conforme anexos II e III
da referida norma.

Diárias de Servidores 12939/17 Verificar o cumprimento da Instrução
da Secretaria 12619/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro —
Municipal de 12086/17 Versão 02 — Decreto: 506/2017, principalmente
Educação (2ª 11761/17 no que se refere aos requisitos para a
Inspeção). 12430/17 solicitação da Diária, data do empenho,

pagamento das diárias e posterior Prestação
de Contas das Diárias conforme anexos II e III
da referida norma.

Diárias de Servidores 12468/17 Verificar o cumprimento da Instrução
da Secretaria 11946/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro —
Municipal de 13279/17 Versão 02 — Decreto: 506/2017, principalmente
Administração e 12458/17 no que se refere aos requisitos para a
Recursos Humanos 12457/17 solicitação da Diária, data do empenho,
(2ª Inspeção). pagamento das diárias e posterior Prestação

de Contas das Diarias conforme anexos II e III
da referida norma.

Diárias de Servidores 13324/17 Verificar o cumprimento da Instrução
da Secretaria Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro —
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Municipal de
Articulação
Institucional e
Política (2ª
Inspeção).

Versão 02 — Decreto: 506/2017, principalmente
no que se refere aos requisitos para a
solicitação da Diãria, data do empenho,
pagamento das diárias e posterior Prestação
de Contas das Diarias conforme anexos II e III
da referida norma.

Diárias de Servidores 12380/17 Verificar o cumprimento da Instrução
do Gabinete (2ª 12534/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro —
Inspeção). Versão 02 — Decreto: 506/2017, principalmente

no que se refere aos requisitos para a
solicitação da Diãria, data do empenho,
pagamento das diárias e posterior Prestação
de Contas das Diarias conforme anexos II e III
da referida norma.

Diárias de Servidores 12591/17 Verificar o cumprimento da Instrução
da Secretaria 12162/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro —
Municipal de Versão 02 — Decreto: 506/2017, principalmente
Planejamento (2ª no que se refere aos requisitos para a
Inspeção). solicitação da Diãria, data do empenho,

pagamento das diárias e posterior Prestação
de Contas das Diarias conforme anexos II e III
da referida norma.

Diárias de Servidores 13078/17 Verificar o cumprimento da Instrução
da Secretaria 11080/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro —
Municipal de Turismo 12313/17 Versão 02 — Decreto: 506/2017, principalmente
(2ª Inspeção). 12352/17 no que se refere aos requisitos para a

solicitação da Diãria, data do empenho,
pagamento das diárias e posterior Prestação
de Contas das Diarias conforme anexos II e III
da referida norma.

Diárias de Servidores 12530/17 Verificar o cumprimento da Instrução
da Secretaria 11820/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro —
Municipal de 12455/17 Versão 02 — Decreto: 506/2017, principalmente
Agricultura (2ª 12529/17 no que se refere aos requisitos para a
Inspeção). 12661/17 solicitação da Diãria, data do empenho,

12567/17 pagamento das diárias e posterior Prestação
de Contas das Diarias conforme anexos II e III
da referida norma.

Diárias de Servidores 12381/17 Verificar o cumprimento da Instrução
da Secretaria 12528/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro —
Municipal de Versão 02 — Decreto: 506/2017, principalmente
Transportes (2ª no que se refere aos requisitos para a
Inspeção). solicitação da Diãria, data do empenho,

pagamento das diárias e posterior Prestação
de Contas das Diarias conforme anexos II e III
da referida norma.

Diárias de Servidores 9553/17 Verificar o cumprimento da Instrução
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da Secretaria 11.589/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema Financeiro —
Municipal da Saúde 12.890/17 Versão 02 — Decreto: 506/2017, principalmente
(2ª Inspeção). 12.967/17 no que se refere aos requisitos para a

12.578/17 solicitação da Diária, data do empenho,
12.891/17 pagamento das diárias e posterior Prestação
11.636/17 de Contas das Diarias conforme anexos II e III
12.250/17 da referida norma.

Quanto a solicitação da diária, muitos servidores não estão cumprindo o que
determina a Instrução Normativa, art. 8º, inciso I:

Segundo artigo 8º - Inciso I:
As solicitações de diárias deverão ser protocolizadas com antecedência mínima de
0—3 dias úteis da data da viagem. Havendo a necessidade de solicitar diárias em
caráter de urgência, fora do prazo estabelecido, deverá o sen/[dor juntar a solicitação
uma [ustificativa fundamentada.

Nesta segunda Inspeção detectamos que os processos de diárias estão sendo
solicitados contendo mais informações para sua caracterização e inclusive
acompanhadas de comprovantes de convites, e-mails, folders e inscrições que dão
mais veracidade a solicitação, conforme determina o art. 10º ê 1º:

Art. 10º - 5 1 º - O motivo da viagem deve ser preenchido de maneira clara e objetiva,
sendo comprovado pelo relatório de Diária (Anexo II) a ser entregue pelo sen/idor
depois de concluído sua missão ou participação no evento a chefe imediata, o qual
deverá ser remetido a Contabilidade para arquivamento no processo originário,
Hcando isento da apresentação do relatório de dián'a (anexo II) o Prefeito Municipal.

I.O relatório de diãria devera ser atestado por um membro responsavel pela
organização do evento, nos casos em que não ha comprovação de participação
atraves de certificados. (Ex. Reuniões), nesse caso o servidor deverá levar o Anexo II
no momento da viagem, para posteriormente no prazo estabelecido preenche-Io e
prestar contas junto ao processo que originou o pedido de diaria.

Porém, não está sendo informado no formulário se houve prestação de contas da
diária anterior em nenhum dos processos analisados, conforme determina o art. 10º 5
Sº:

& 3ª - Quanto à liberação de novo requen'mento de pedido de di án'a, este deverá ser
atestado pelo Secretário da Pasta' aiirmando que houve a devida prestação de
contas pelo sen/idor da diária anten'or conforme relatório de Diana (Anexo II -
Sen/idores em geral), ou Relatório de Viagem (Anexo III - Motoristas).

Tambem verificamos que as secretarias ainda estão utilizando o formulário antigo de
solicitação.
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Em alguns processos também não foi anexado comprovantes de participação no
evento atraves do preenchimento do relatório de diária que sera devidamente
atestado pela chefia imediata, conforme determina o art. 10º ê 2º da norma:

Art. 10º - 5 2ª - O Beneiiciário deve comprovar sua participação em eventos,
reuniões, cursos, palestras, etc., mediante apresentação de documentação que
evidencie sua participação, como certiiicados, listagem de frequência de todos os dias
e turnos do evento, crachás, atestados e relatório de diária (anexo II).

Orientamos que sejam alocados no processo, sempre que possível, documentos que
comprove o período de afastamento do servidor no evento, em detrimento da diária
solicitada, tais como: certificadosl listagem de frequência, crachás, atestados.
Não sendo possível, que seja preenchido o anexo II devidamente preenchido e
assinado para posterior alocação no processo de prestação de contas conforme
Instrução Normativa.

Tambem ficou demonstrado que em muitos processos os empenhos foram realizados
após a data da realização do evento, o que é vedado conforme artigo 60 da Lei
4.320/64.

De acordo com a Lei 4.320/64 — artigo 60 é vedado a realização de despesa sem
prévio empenho.

Praticamente todos os processos analisados tiveram seu pagamento posterior a data
da realização do evento, estando em desacordo com o art.79 do Estatuto do
servidores — Lei 1.800/2007:

Art. 79 — O Sen/idor que, a sen/iço, se afastar da sede em caráter eventual ou
transitório para outro ponto do território Naciona/, fará jus a passagens e dián'as, ªra
cobrir as despesas de pousadaI alimentação e locomoção.

Orientamos as secretarias que tenham em seu quadro de funcionários, servidor
responsavel pelo acompanhamento dos processos de diárias, desde a solicitação, e
posterior comprovação através dos relatórios e comprovantes de acordo com o
disposto no artigo 10º da Instrução Normativa.

Tipo: Processo: Secretaria Servidor Responsável
Suprimento de 001125/17 Educação Ronaldo Sergio Dondoni

Fundos
Suprimento de 000023/17 Assistência Iraci Pasquina Carlini CruzFundos Social
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Suprimento de 000344/17 Esportes e Gessoni Coelho LimaFundos Lazer
Suprimento de 000493/17 Obras Odair Antonio Scalzer

Fundos
Suprimento de 000787/17 Planejamento Cassiani Angeli

Fundos
Suprimento de 001039/17 Administração Vanessa Pizziolo Coqueto

Fundos
Suprimento de 000493/17 Fazenda Nelson ScheneiderFundos Dalmonech

A análise realizada por esta UCCI teve como principal objetivo verificar a aplicação
do uso do recurso financeiro destinado às despesas abrangidas pela Lei 1.607/2005
e por se tratar da primeira inspeção relacionada a este tema, explanar, opinar e
orientar aos servidores quanto ao uso devido do Suprimento de Fundos.

O valor gasto com suprimento de Fundos referente aos processos acima analisados
foi de R$ 8.008,00.

Verificamos que nas diversas Secretarias, em relação ao responsável pelo
Suprimento de Fundos, ainda ha muito que se caminhar para que os servidores
tenham o verdadeiro conhecimento e comprometimento com os referidos gastos,
uma vez que todas as inspeções tiveram itens citados e desconformes de acordo
com a Lei 1.607/2005.
Diante do Exposto, encaminhamos para as secretarias e servidores responsáveis
pelo Suprimento de Fundos os relatórios contendo a análise deste setor, solicitando
esclarecimentos e justificativas e contendo orientações para as adequações no que
determina a Lei 1.607/2005 (Concessão de Adiantamento a Servidor), que serão
objeto de monitoramento pela UCCI.

Tendo em vista a necessidade de orientar sobre a Lei 1607/2005, foi realizada uma
reunião no salão de reuniões da Prefeitura Municipal no dia 17/08/2017 com os
Secretários e Responsáveis pelo Suprimento de Fundos para tratar dos itens
relacionados a concessão de Adiantamento a Servidor, os quais já se encontram
orientados e informados sobre a referida Lei.

Enviamos o presente relatório do trabalho realizado pela Unidade Central de
Controle Interno para ciência do Senhor Prefeito Municipal.

Todos os processos se encontram publicado no site oficial do Município:
WWW.santateresa.es.qov.br na Aba Transparência — Portal da Transparência —
Controle Interno — Acesso Rápido — Auditorias e Inspeções ou Relatórios
(documentos).

.Já, em uma 2ª Inspeção em Suprimento de Fundos, foram analisados os processos
conforme abaixo:
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Tipo: Processo: Secretaria Servidor Responsável
Suprimento de 010680/17 Educação Ronaldo Sergio Dondoni

Fundos
Suprimento de 010751/17 Administração Vanessa Pizziolo Coqueto

Fundos

O valor gasto com suprimento de Fundos referente aos processos acima analisados
foi de R$ 1.032,90.

A análise realizada por esta UCCI teve como principal objetivo verificar a aplicação
do uso do recurso financeiro destinado às despesas abrangidas pela Lei 1607/2005
e por se tratar da primeira inspeção relacionada a este tema, explanar, opinar e
orientar aos servidores quanto ao uso devido do Suprimento de Fundos.

Após a analise observamos que nos referidos processos de Suprimento de Fundos
não houve informação prévia do setor competente sobre a regularidade dos
servidores, a fim de atender o art. 6º da Lei Municipal 1607/2005 que traz as
situações onde não poderá ser concedido o Suprimento de Fundos a...

Artigo 6º Não se concederá supn'mento de fundos:

//l - A responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha
prestado contas de sua aplicação;

A falta dessa informação está também em desacordo com o Art. 6º da Instrução
Normativa nº 01/2014 do Sistema Financeiro que diz que o servidor solicita o
suprimento de fundos, via processo, ao chefe imediato e este emite ao Secon (Setor
de Contabilidade) para regularidade do servidor, que encaminha ao ordenador de
despesa para sua autorização.

Orientamos que nas próximas solicitações de suprimentos, o processo seja
encaminhado ao Secon (Setor de Contabilidade), a fim de obedecer ao art. 6 da Lei
Municipal 1607/2005, e 0 artigos 6º da Instrução Normativa.

Verificamos que a Prestação de Contas analisada por esta Unidade Central de
Controle Interno, esta de acordo com a Lei Municipal de nº 1607/2005.

3) Em relação a Instruções Normativas dos diversos sistemas administrativos, esta

UCCI apoiou e orientou a elaboração das |le abaixo relacionadas:

Ações que foram definidas no PAAI 2017 — Plano Anual de Auditoria Interna da
Prefeitura Municipal de Santa Teresa.

Ação a ser Prazo Descrição da ação Avaliação
realizada

Sistema de 31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão AÇÃO CUMPRIDA
almoxarifado - 02 Dispõe sobre o Em 28/03/2017
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sal recebimento, registro, Decreto nº
armazenamento e 224/2017
distribuição de bens.

Sistema de 31/12/2017 O Município de Santaprevidência Teresa não possuiprópria sistema de previdência
própria

Sistema de 31/12/2017 IN - 05/2014 - Versão AÇÃO CUMPRIDA
controle interno- 02 Dispõe sobre o Em10/05/2017sci atendimento as Equipes Decreto nº

de Controle Externo. 284/2017
IN - 07/2014 - Versão
02 Dispõe sobre o
encaminhamento de AÇÃO CUMPRIDA
denúncia e comunicado Em 10/05/2017
de irregularidades ou Decreto nº
ilegalidades 284/2017

Sistema de 31/12/2017 IN - 03/2014 - Versão AÇÃO CUMPRIDA
planejamento, 02 Dispõe sobre Em 19/06/2017
orçamento e disciplinar a elaboração, Decreto nº
projetos — spl. aprovação e execução 351/2017

do PPA.
Sistema de 31/12/2017 IN - 13/2014 - Versão AÇAO CUMPRIDA
administração e 02 Dispõe sobre Em 31/07/2017recursos fornecimento, uso, Decreto nº
humanos/ guarda e conservação 395/2017medicina do de equipamentos de
trabalho - srh proteção individual.

IN - 14/2014 - Versão
02 Dispõe sobre os AÇÃO CUMPRIDA
procedimentos nos Em 31/07/2017
casos de acidente de Decreto nº
trabalho dos servidores. 395/2017

Sistema de Sistema que não IN - 01/2014 - Versão AÇÃO CUMPRIDA
esporte e lazer - constam nas 02 Dispõe sobre as Em 14/08/2017
sel resoluções rotinas e atividades da Decreto nº

227/2011 e Secretaria de Esporte e 409/2017
257/2013, mas Lazer
foram elaboradas
por serem unidades
executoras do
orçamento
municipal.

Sistema de 31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão AÇÃO CUMPRIDAcontrole 02 Dispõe sobre os Em 15/08/2017
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patrimoniaI - spa procedimentos para Decreto nº
registro e controle de 417/2017
bens imóveis

IN - 05/2014 - Versão AÇÃO CUMPRIDA
02 Dispõe sobre os Em 15/08/2017
procedimentos para a Decreto nº
desapropriação de bens 417/2017
imóveis
IN - 02/2014 - Versão
03 Dispõe sobre os
procedimentos para AÇÃO CUMPRIDA
registro e controle de Em 15/08/2017bens móveis Decreto nº
IN - 03/2014 - Versão 417/2017
03 Dispõe sobre os
procedimentos para
realização de AÇÃO CUMPRIDA
inventários anuais de Em 15/08/2017
bens móveis e imóveis Decreto nº

417/2017
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Sistema de
administração e
recursos
humanos/ setor
de recursos
humanos - srh

31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão
02 Dispõe sobre o
processamento da folha
de pagamento dos
servidores.

IN - 02/2014 - Versão
02 Dispõe sobre a
contratação de
servidores efetivos,
comissionados e
contratados.

IN - 03/2014 - Versão
02 Dispõe sobre a
concessão de ferias aos
servidores efetivos,
comissionados e
contratados.

IN - 04/2014 - Versão
02 Dispõe sobre a
concessão de licença
assiduidade, adicional
por tempo de serviço e
gratificação
assiduidade.

IN - 05/2014 - Versão
02 Dispõe sobre a
concessão de licença
sem vencimento,
remunerada, mandato
cIassista.

IN - 06/2014 - Versão
03 Dispõe sobre a
concessão de licença
para tratamento de
saúde.

IN - 07/2014 - Versão
02 Dispõe sobre a
concessão de ascensão
e promoção funcional.

IN - 08/2014 - Versão

AÇÃO CUMPRIDA
Em 17/08/2017Decreto nº
418/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 17/08/2017Decreto nº
418/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 17/08/2017Decreto nº
418/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 17/08/2017Decreto nº
418/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 17/08/2017Decreto nº
418/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 17/08/2017Decreto nº
418/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 17/08/2017Decreto nº
418/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 17/08/2017Decreto nº
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02 Dispõe sobre 418/2017
avaliação de
desempenho dos
servidores efetivos em
estágio probatório e AÇÃO CUMPRIDAestaveis. Em 17/08/2017Decreto nº
IN - 09/2014 - Versão 418/2017
02 Dispõe sobre
exoneração dos
servidores efetivos e
comissionados e da AÇÃO CUMPRIDA
rescisão de contrato. Em 17/08/2017
IN - 10/2014 - Versão Decreto nº
02 Dispõe sobre 418/2017
aposentadoria dos
servidores efetivos,
comissionados e
contratados.

Sistema de 31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão AÇÃO CUMPRIDA
saúde pública - 03 Dispõe sobre a Em 14/09/2017ssp distribuição de Decreto nº

medicamentos na 448/2017
Farmácia Básica.
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Sistema de
turismo e cultura
- stc

Sistema que nãoconstam nas
resoluções227/2011 e
257/2013, mas
foram elaboradas
por serem unidades
executoras do
orçamento
municipal.

IN - 05/2017 - Versão
01 Dispõe sobre as
rotinas e atividades do
Museu da Cultura e
Imigração ltaliana

AÇÃO CUMP RIDA
Em 14/09/201 7Decreto nº
449/2017

Sistema
financeiro - sfi

31/12/2017 IN - 02/2014 - Versão
02 Dispõe sobre as
rotinas e procedimentos
para requisição,
concessão e pagamento
de Diárias.

AÇAO CUMPRIDA
Em 07/11/2017Decreto nº
506/2017

Sistema de
educação - sed

31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão
02 Dispõe sobre as
rotinas e procedimentos
para aplicação recursos,
de qualquer origem,
destinados a aquisição
e distribuição de
gêneros para
Alimentação Escolar.

IN - 02/2014 - Versão
02 Dispõe sobre as
rotinas e procedimento
para regulamentação do
Transporte Escolar

AÇÃO CUMPRIDA
Em 07/11/2017Decreto nº
507/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 07/11/2017Decreto nº
507/2017

Sistema de
desenvolvimento
econômico
(agricultura) -
sde

31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão
02 Dispõe sobre as
rotinas e procedimentos
para auxnio as
Associações de
Produtores Rurais que
participam do Programa
de Aquisição de
Alimentos - PAA

IN - 02/2014 - Versão
02 Dispõe sobre as
rotinas e procedimento
para atendimento do

AÇÃO CUMPRIDA
Em 08/11/2017Decreto nº
509/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 08/11/2017Decreto nº
509/2017
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Programa de
Fortalecimento da
Agricultura Familiar -
PRONAF

Sistema de 31/12/2017 IN - 03/2015 - Versão AÇÃO CUMPRIDA
saúde pública - 02 Dispõe sobre as Em 08/11/2017ssp rotinas e procedimentos Decreto nº

da Vigilância Sanitária 511/2017

Sistema de 31/12/2017 IN - 06/2016 - Versão AÇÃO CUMPRIDA
saúde pública - 02 Dispõe sobre as Em 08/11/2017ssp rotinas e procedimentos Decreto nº

dos trabalhos da 512/2017
Atenção Primária a
Saúde

Sistema de 31/12/2017 IN - 02/2014 - Versão AÇÃO CUMPRIDA
planejamento, 02 Dispõe sobre as Em 14/11/2017
orçamento e rotinas e procedimentos Decreto nºprºjetos -8pl para celebração de 516/2017Convênios e

Instrumentos
Congêneres

Sistema de 31/12/2017 IN - 08/2017 - Versão AÇÃO CUMPRIDA
planejamento, 01 Dispõe sobre as Em 14/11/2017
orçamento e rotinas e procedimentos Decreto nº
projetos—spl para celebração de 517/2017

parcerias entre a
Administração Municipal
e as Organizações da
Sociedade Civil

Sistema de 31/12/2017 IN - 01/2015 - Versão AÇAO CUMPRIDA
tecnologia da 02 Dispõe sobre as Em 27/11/2017
informação -sti rotinas e procedimentos Decreto nº

padrões de controle a 537/2017
serem adotados para a
Manutenção e
Disponibilização da
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Documentação Tecnica
Sistema
contabilidade
sco

de 31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão
02 Dispõe sobre as
rotinas e procedimentos
para emissão,
liquidação, anulação e
cancelamento de
empenho, inscrição de
valores em Restos a
Pagar

IN - 03/2014 - Versão
02 Dispõe sobre os
procedimentos e
normas de geração e
consolidação dos
Demonstrativos
Contabeis.

IN - 06/2014 - Versão
02 Dispõe sobre os
procedimentos a serem
adotados quando da
geração e publicação
dos demonstrativos daLei de
Responsabilidade Fiscal
—LRF.

IN - 07/2014 - Versão
02 Dispõe sobre
disciplinar
procedimentos para o
registro e controle
contábil do Patrimônio.

AÇÃO CUMPRIDA
Em 15/12/2017Decreto nº
572/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 15/12/2017Decreto nº
572/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 15/12/2017Decreto nº
572/2017

AÇÃO CUMPRIDA
Em 15/12/2017Decreto nº
572/2017
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Sistema jurídico- 31/12/2017 IN - 01/2014 - Versão AÇÃO CUMPRIDAsju 02 Dispõe sobre as Em21/12/2017
rotinas de trabalho Decreto nº
objetivando os 577/2017
procedimentos de
controle dos Processos
Administrativos e
Judiciais.

IN - 02/2014 - Versão AÇÃO CUMPRIDA
02 Dispõe sobre os Em21/12/2017
procedimentos relativos Decreto nº
a Débitos Inscritos em 577/2017
Dívida Ativa e Não
Pagos atraves de
Execuções Judiciais ou
Protesto.

IN - 03/2014 - Versão
02 Dispõe sobre as AÇÃOCUMPRIDA
rotinas de trabalho Em 21/12/2017
objetivando os Decreto nº
procedimentos de 577/2017
controle para realizaçãode sindicâncias
Internas.

Sistema de Sistema que não IN - 01/2014 - Versão AÇÃOCUMPRIDA
turismo ecuItura constam nas 03 Dispõe sobre os Em 28/12/2017
-stc resoluções procedimentos da Decreto nº

227/2011 e Promoção e 590/2017
257/2013, mas Desenvolvimento do
foram elaboradas Turismo eda Cultura no
por serem unidades Município de Santa
executoras do Teresa
orçamento
municipal.

Sistema de Sistema que não IN - 03/2015 - Versão AÇAO CUMPRIDA
turismo ecuItura constam nas 02 Dispõe sobre os Em 28/12/2017
-stc resoluções procedimentos de Usoe Decreto nº

227/2011 e Permissão para 591/2017
257/2013, mas utilização dos serviços
foram elaboradas oferecidos pela
por serem unidades Biblioteca Pública
executoras do Municipal
orçamento
municipal.
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4) Em relação ao Plano Anual de Auditoria Interna 2017, que compreende muitos
procedimentos e pontos de controle evidenciados na IN nº 40 do Tribunal de Contas
do ES, esta Unidade Central de Controle Interno realizou procedimentos de controle
nos pontos a seguir:

Em relação as Contas de Governo do Município:

Instrumentos de Planejamento: PPA, LDO, LOA;
Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária;
Gestão Patrimonial;
Limites Constitucionais e Legais.

Em relação as Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura
Municipal:

Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária;
Gestão Patrimonial;
Demais Atos de Gestão.
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4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS
ESTRATEGICOS

A Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos ao iniciar as
atividades no ano de 2017 se deparou com a seguinte situação:

1. Perda de recursos de emendas parlamentares federais, por falta de
alimentação no SICONV, no valor de R$1.673.100,00, em dezembro/2015,
conforme planilha abaixo:

Nº DA OBJETO VALOR
PROPOSTA
038523/2016 CAMINHÃO COMPACTADOR DE R$ 250.000,00

LIXO

039233/2016 PATRULHA MECANIZADA: R$ 730.000,00
01 — PATROL
01 — RETROESCAVADEIRA
01 — CAMINHAO BASCULANTE

040061/2016 01 — VEICULO TIPO R$ 200.000,00
MICROONIBUS PARA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

035839/2016 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO R$493.100,00
MUNICIPIOTOTAL 1.673.100,00

2. Convênios executados em divergência ao projeto aprovado pelo Órgão
Concedente, sendo o pior deles o nº007/2016, cujo objeto e o asfalto e
rotatória da Vila Nova. Alem de ter sido executado de forma errada, hoje a
obra gera risco de vida aos moradores e a população que passa em seus
arredores. Podemos citar também os danos ambientais e sanitários devido ao
cemitério que fica em cima do talude. Toda essa situação implicará em
devolução de recursos próprios do Município a SEDURB.

3. O não compromisso do Gestor anterior, em deixar em caixa da PMST o valor
para cobrir as dívidas pactuadas no ano de 2016, gerando inscrição em restos
a pagar. Com essa situação o Município de Santa Teresa, estava
impossibilitado de pactuar novos convênios para recebimento de recursos
financeiros, receber parcelas e prorrogar convênios vigentes. Em tempos de
crise financeira isso e muito prejudicial ao Município, pois deixamos de captar
recursos dos Órgãos Estaduais e Federais. Para resolver a situação e não
perder recursos, foi conseguido uma Iiminarjudicial que permitiu o Município a
realizar os trâmites relativos aos convênios normalmente.
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As atividades de captação de recursos foram iniciadas e resultaram no exposto
abaixo:

1. Captação de recursos atraves de emendas parlamentares estaduais, com
pactuação de convênios, conforme tabela abaixo:

Emenda Parlamentar Valor Objeto Convênio
498 Dep. Luzia R$94.206,80 Aquisição de 02 (dois) 009/2017

Toledo Recurso veículos para dar suporte às
Estadual ações desenvolvidas nas

Unidades de Saúde da
FamHia, do Município.

813 Dep.Jose R$24.992,81 Aquisição de Uniformes e 018/2017
Carlos Nunes Recurso Materiais Esportivos para

Estadual dar suporte aos projetos
desenvolvidos pela
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer.

370 Dep. Dr. R$48.093,92 Construção de uma praça 001/2017
Rafael Concedente: composta por playground,
Favatto 47.000,00 área verde e um ponto de

Proponente: ônibus, no Bairro São
1.093,92 Lourenço.

456 Dep. Luzia R$48.603,30 Melhoria da ponte de 002/2017
Toledo Concedente: acesso a localidade de

30.000,00 Santa Lúcia.
Proponente:
18.603,30

TOTAL R$215.896,83

2. Captação de recursos atraves de emendas parlamentares federais, com
pactuação de contratos de repasse, conforme tabela abaixo:

Proposta Parlamentar Valor Objeto Contrato
25087/17 Ricardo R$304.200,00 Revitalização da Praça 847733/2017

Ferraço Concedente: Augusto Ruschi.
292.500,00
Proponente:
11.700,00

47164/17 Marcus R$178.500,00 Aquisição de veículo para 857781/2017
Vicente Concedente: Associação Pestalozzi.

178.000,00
Proponente:

500,00
83867/17 Marcus R$659.500,00 Construção da US 851353/2017

Vicente Concedente: Várzea Alegre.
666.162,00
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Proponente:
6.662,00

92616/17 R$962.137,00 Projeto Produtor de Agua 858667/2017
Concedente:
971.855,57
Proponente:

9.718,57
TOTAL 2.104.337,00

3. Foram cadastradas as seguintes propostas no SICONV.
Proposta Parlamentar Valor Objeto

25336/2017 Sergio R$300.000,00 Revitalização do Centro da cidade — 2ªVidigal etapa.
27922/2017 Marcus R$783.000,00 Aquisição de patrulha mecanizada (01

Vicente caminhão caçamba, 01 retroescavadeira e
01 motoniveIadora)

28412/2017 Sergio R$300.000,00 Aquisição de equipamentos agrícolas.
Vidigal

29915/2017 Rose de R$438.750,00 Aquisição de patrulha mecanizada (01
Freitas caminhão caçamba e 01 escavadeira)

37134/2017 Proposta R$252.500,00 Aquisição de equipamentos agrícolas.
Voluntária

54274/2017 Proposta R$150.000,00 Aquisição de 03 veículos para Secretaria
Voluntária de Assistência Social

68267/2017 Proposta R$110.235,52 Aquisição de equipamentos e veículo paraVoluntária o CRAS.
67919/2017 Proposta R$ 118.014,48 Aquisição de equipamentos e veículo para

Voluntária o Centro de Convivência do Idoso.
68563/2017 Proposta R$ 106.785,51 Aquisição de equipamentos e veículo para

Voluntária o Serviço de Acolhimento InstitucionaI
74078/2017 Proposta R$740.350,00 Pavimentação de vias no Município deVoluntária Santa Teresa.
76196/2017 Proposta R$134.802,00 PROINF — Mulheres

Voluntária

79873/2017 Proposta R$356.662,00 Aquisição de 01 escavadeira —
Voluntária sustentabilidade no campo

103247/2017 Proposta R$300.000,00 Pavimentação de vias no Município deVoluntária Santa Teresa.
TOTAL 4.091.099,51

4. Além das emendas parlamentares, foram apresentados ao Governo do
Estado, os seguintes projetos para captação de recursos.

Objeto Valor Estimado
Reforma e ampliação da 8ª Companhia Independente de Policia
Militar do Estado do Espírito Santo, com sede no Município de
Santa Teresa.

R$623.395,62
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Construção de um muro de contenção no Residencial São R$779.049,01
Lourenço.
Contenção de Rocha, bairro Centenario. (o projeto também será R$1.277.047,35
apresentado a Defesa Civil Nacional).
Apoio Financeiro para termino da Reforma da Delegacia da R$474.346,45
Polícia Civil de Santa Teresa, atraves de convênio.

VALOR TOTAL R$3.153.838,43
5. Solicitação de doaçãojunto ao Governo do Estado, conforme planilha abaixo:

Secretaria Objeto
SEAG 01 (um) trator 75 cv, com plaina dianteira, grade aradora e carreta

75 cv
SEAG . 02 pulverizadores com capacidade de 600 litros;

. 01 plaina traseira;

litros;
. 01 secador de cafe 120 sacos trifasico.

. 01 tanque resfriador de leite com capacidade de 1000

SEAG Vigas para construção/melhoria de 08 pontes, em locais
diferenciados e vãos variados para o Município de Santa Teresa.

SEAG 01 (uma) Motoniveladora e 01 (um) caminhão Truck com
Basculante

6. Com recursos próprios do Município já foram elaborados os seguintes
projetos:

Objeto Valor Estimado Status
Reforma do CRAS R$78.626,79 Obra Iniciada

Reforma do telhado da R$71.946,14 Processo em fase de licitação
Escola de Alto Várzea Alegre

Construção do campo de R$318.725,35 Obra Finalizada
Tabocas

Aquisição de material para R$57.275,54 Processo em fase de licitação
reforma das calçadas

(acessibilidade) do Centro
da cidade.

OBS. A execução será feita
com mão de obra própria do

Município.

7. Regulamentação da Lei nº13019/2014, para firmar convênios de repasse
financeiro com as Organizações da Sociedade Civil, atraves do decreto
nº308/2017.
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8. Elaboração do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico e
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMISBGRS) do Município de Santa
Teresa, sancionado atraves da Lei nº2.695/2017.

9. Reunião com a equipe do DER/ES para estudo do contorno a ser construído
no Município, no intuito de retirar o tráfego de caminhões pesados do Centro.

10.Elaboração do Plano Plurianual 2018-2021, em parceria com a Secretaria
Municipal da Fazenda, sancionado atraves da Lei nº2.690/2017.

11.Elaboração do Orçamento 2018, em parceria com a Secretaria Municipal da
Fazenda, sancionado atraves da Lei nº2.691/2017.

12.Retomada e conclusão dos serviços de pavimentação de vias no distrito de
Alto Santa Maria - contrato nº078/2016.

13.0rdem de Serviço dos serviços de pavimentação de 03 vias (Ruas: Aldevan
Fardin — São João de Petrópolis; Alberto Renock — Localidade da Penha; e
Juliano Zamprogno — Bairro São Lourenço), contrato nº050/2016.

14. Contratação do projeto para contenção dos taludes do Bairro Vila Nova
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5 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

A Secretaria Municipal da Fazenda, no exercício de 2017, empregou seus esforços
visando o aumento da arrecadação das receitas de competência do Município e o
acompanhamento da aplicação dos recursos para melhor eficiência dos serviços
públicos. Buscamos neste relatório reunir as informações acerca do cumprimento
das obrigações constitucionais e legais e evidenciar os resultados obtidos com as
ações desenvolvidas pelo município.

5.1 - LIMITES CONSTITUCIONAIS

I) Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde:

A Lei Complementar nº 141, que regulamenta o 5 Sº do art. 198 da
Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados
anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e
serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de
transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle
das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos
das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de
1993, determina no Artigo ?º, o percentual mínimo que os Municípios tem que
aplicar anualmente em despesas em ações e serviços públicos de saúde,
conforme abaixo:

”Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e
serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação
dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a
alínea ”b” do inciso I do caput e o 5 3º do art. 159, todos da Constituição Federa '.

Com base no que determina a Lei acima, o Município de Santa Teresa,
aplicou nestas ações um percentual de 20,52% das receitas arrecadadas com
impostos e transferências constitucionais e legais, estatuídos na Constituição
Federal.

II) Despesas em Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sob o nº 9394/1996, estabelece os
percentuais mínimos que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
devem aplicar na manutenção do desenvolvimento do ensino e valorização do
magistério, conforme demonstrativo abaixo:
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”Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas
respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos,
compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e
desenvolvimento do ensino público.”

Com base no que determina a Lei acima, o Município de Santa Teresa,
aplicou um percentual de 30,90% da receita de impostos e transferências
constitucionais e legais nas ações típicas de manutenção e desenvolvimento
do ensino.

Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério:

Já a Lei 9.424/96, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na
forma prevista no art. 60, é ?º, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e da outras providências, estatui em seu artigo ?º que diz:

”Art. 7º Os recursos do Fundo, incluída a complementação da União, quando for o
caso, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, assegurados,
pelos menos, 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos profissionais do
magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental
público.”

Neste contexto o Município de Santa Teresa, cumpriu com sua obrigatoriedade
legal e aplicou na valorização do Magistério o percentual de 70,37%, conforme
determina a legislação acima.

5.2 - LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

I) Transferências para o Poder Legislativo:

Quanto as transferências para o Poder Legislativo em conformidade com a EC
58/2009, que determina o valor do duodécimo, foi repassado impreterivelmente
dentro do prazo o montante de R$ 2.640.000,00 (dois milhões, seiscentos e
quarenta mil reais), que correspondeu a 6,88% do valor arrecadado em 2016
das receitas que servem de base para a transferência, atendendo o que
determina a legislação, conforme cálculo abaixo:

RECEITA DO EXERCICIO 2016 ARRECADAÇAOReceita Tributária 4.666.309,61Cota-Parte FPM 16.285.768,61Cota-Parte do ITR 59.563,79ICMS / Desoneração 133.223,40
Cota-Parte do ICMS 13.186.221,27Cota-Parte do IPVA 1.627.650,18
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Cota-Parte do ICMS /FUNDAP 866.221,23Cota-Parte IPI 425.624,00Cota-Parte da CIDE 51.843,84
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública 781.372,07Multas e Juros - IPTU 7.719,89Multa e Juros - ISS 27.387,69
Multa e Juros da Divida Ativa - IPTU 77.876,30
Multa e Juros da Dívida Ativa - ISS 10.281,07
Receita da Dívida Ativa Tributaria 139.221,50Total 38.346.284,45Percentual 6,88 % 2.640.000,00

II) Despesas com Pessoal:

A Lei Complementar nº 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências, dentre elas, as que determinam os limites
máximos com gastos com pessoal em cada ente da Federação, conforme
artigos abaixo:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa
total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação,
não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir
discriminados:

] - União: 50% (cinquenta por cento);

ll - Estados: 60% (sessenta por cento);

lll - Municípios: 60% (sessenta por cento).

Para os Municípios, do limite acima estabelecido de 60%, o artigo 20, desta
mesma Lei, determina a repartição do percentual conforme inciso III, abaixo:

lll - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do
Município, quando houver;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo

Diante do que foi acima exposto, informamos que o Poder Executivo e o
Poder Legislativo, atenderam o que determina a legislação, aplicando os
limites da receita corrente liquida. Sendo que, o Poder Executivo aplicou um
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percentual de 48,98 %, enquanto o Poder Legislativo aplicou um percentual
de 2,45 %, tendo consolidado um montante de 51,43 % para o Município.

III) Operações de Crédito:

Não houve no presente exercício financeiro a realização de operações de
credito, inclusive por antecipação de receita, dentre outros limites, conforme
estabelece a Lei Complementar nº 101/2000 — LRF — Lei de
Responsabilidade Fiscal.

IV) Dívida Consolidada:

O percentual da Dívida Consolidada Líquida em relação à Receita Corrente
Líquida foi de 2,69%, respeitando o limite definido por resolução do Senado
Federal de 120%.

5.3 — RETORNO DA DESPESA COM PESSOAL

Para o retorno da despesa total com pessoal que ultrapassou o Limite
Prudencial no exercício de 2016 foram adotados criterios de redução de
gastos com pessoal e decretado contingenciamento do orçamento anual
para adequação destas despesas ao limite estabelecido Lei de
Responsabilidade Fiscal.

5.4 - CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO:

Quanto às metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem todas
foram atingidas:

* Receita Total: A meta estabelecida foi de R$ 67.209.796,75. Uma vez que o
valor arrecadado foi de R$ 65.456.450,84, o município não atingiu a meta.

* Despesa Total: Foi definida uma meta de R$ 6720979675. O valor
executado foi de R$ 62.374.521,50 de modo que o município não atingiu a
meta.

* Receita Primária: A meta estabelecida foi de R$ 67.189.796,75. Tendo em
vista que o valor arrecadado foi de R$ 6500774633, o município não atingiu a
meta.

* Despesa Primária: Determinou-se uma meta de R$ 66.857.945,25. O valor
executado foi de R$ 62.250.330,63 de modo que o município não atingiu a
meta.

* Resultado Primário: A meta estabelecida foi de R$ 331.851,50. Uma vez que
o resultado apurado foi de R$ 2.757.413,70, o município atingiu a meta.
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* Resultado Nom'nal: Foi definida uma meta de R$ (97.211,54). Tendo em
vista que o resultado apurado foi de R$ (2.265.148,52), o município atingiu a
meta.

* Dívida Pública Consolidada: A meta estabelecida foi de R$ 2.151.449,10. O
valor apurado foi de R$ 1.642.921,13, de modo que o município atingiu a meta.

* Dívida Consolidada Líquida: Determinou-se uma meta de R$ (2.257.468,05).
Uma vez que o valor executado foi de R$ 0,00 o município atingiu a meta.

5.5 - RENÚNCIA FISCAL
Não ocorreu qualquer renúncia fiscal nO município nO exercício de 2017.

5.6 - PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA

Os programas constantes na Lei Orçamentária Anual — LOA nº 2657/2016,
foram estabelecidos em consonância com a LDO e O PPA, sendo executados
conforme quadros abaixo:

Relação de Programas Instituídos no PPA 2014/2017

Código Nome
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
0002 OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA
0003 DESENVOLVIMENTO AGROECONOMICO
0004 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
0005 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0006 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0007 INCENTIVO E FOMENTO AO TURISMO E CULTURA
0008 DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS
0009 BLOOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

E HOSPITALAR
0010 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
0011 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
0012 MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇAO DE INTERESSE

SOCML
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Nos programas acima relacionados foram contemplados na LOA/2017, os
projetos e atividades distribuídos nas diversas unidades administrativas,
excluído O Legislativo Municipal, onde podemos verificar as execuções,
conforme abaixo: 0 or

Executado icado R$
0 as

Prefeito Adm'nistrativaso 0
Defesa Civil Municipal

o as
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Jurídica Adn'inistrativas
Controladoria
Interna

Manutenção das Atividades
Adn'inistrativas

Atividade 179.819,98

Secretaria Munic.
de Planejamento e
Assuntos
Estratégicos

Manutenção das Atividades
Adn'inistrativas

Atividade 557.679,57

Manutenção do Fundo
Municipal de Habitação e
Interesse Social

Projeto 0,00

Secretaria Mun. da
Fazenda

Manutenção das Atividades
Adn'inistrativas

Atividade 1.815.033,91

Contrrburçao para formaçao
do Patrimônio do Servidor -
PASEP

At|V|dade 727.823,37

Parcelamento da Dívida
Fiscal e Previdenciária

Atividade 108.002,05

Programa de Modernização
da Adn'inistração Tributária

Atividade 0,00

Secretaria Munic.
de Adn'inistração e
Recursos
Humanos

Manutençao das At|V|dades
Adn'inistrativas

At|V|dade 3.893.046,69

Secretaria Mun. de
Agricultura e
Desenvolvimento
Econôn'ico

Manutenção das Atividades
Adn'inistrativas

Atividade 653.988,19

Manutenção de Veículos,
Máquinas e Equipamentos

Atividade 194.164,95

Incentivo ao
Desenvolvimento
Agropecuário

Atividade 197.300,00

Incentivo ao
Desenvolvimento
Econôn'ico

At|V|dade 12.999,99

Construção, Reforma e
Arrpliação de Obras
Destinadas a Agricultura

Atividade 1.150,00

Gestao Ceasa Noroeste At|V|dade 18.000,00
Revitalização de Nascentes Atividade 0,00
Manutenção do Conselho do
PRONAF

Atividade 57.048,82

Secretaria
Municipal de
Esportes e Lazer

Manutençao das At|V|dades
Adn'inistrativas

At|V|dade 484.053,88

Construção, Reforma e
Arrpliação de Unidades
Esportivas

Projeto 125.285,26

Secretaria
Municipal de
Educação

Manutençao do Programa
Nacional de Alimentação
Escolar

At|V|dade 276.153,22

Manutenção do Programa
Nacional de Alimentação
Escolar Creche

Atividade 71.294,71

Manutenção do Programa
Nacional de Alimentação
Escolar — Jovens e Adultos

Atividade 8.135,48

Manutenção do Programa
Nacional de Alimentação
Escolar — Pré-escola

Atividade 75.414,87

Manutenção do Programa
Nacional de Alimentação
Escolar —AEE

Atividade 5.277,43

Manutenção do Programa
Nacional de Alimentação
Escolar — Mais Educação

Atividade 15.161,30

Manutenção das Ativ. do
Salário Educação

Atividade 804.555,36

Manutençao do HJIJI: At|V|dade 7.589,49
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Manutenção do PNATE Atividade 219.549,13
Manutenção do Transporte
Escolar - SEDU

Atividade ><>< 1.380.836,91

Manutenção das Atividades
do Desenvolvimento do
Ensino - MDE

Atividade 2.762.923,25

Manutençao de Outros
Convênios — FNDE

At|V|dade 0,00

Manutenção do TransporteEscolaer
Atividade 1.070.194,50

Manutenção do Transporte
Escolar - FUNDEB

Atividade 538.085,38

Manutenção das Atividades
do Polo UAB

Atividade 119.919,48

Manutençao das At|V|dades
da educação de Jovens e
Adultos - EJA— 40 %

At|V|dade 81.724,65

Manutenção das Atividades
da educação de Jovens e
Adultos - EJA— 60 %

Atividade 175.127,24

Aquisição de Equipamentos
e Veículos do Transporte
Escolar

Projeto 469.210,00

Manutenção das Atividades
do Magistério — Ensino
Fundamental

Atividade 4.649.369,30

Manutenção do Ensino
Fundamental, PEJA e
Educação Especial

Atividade 2.760.398,58

Repasse de Recursos
Conselhos de Escolas —
PMDDE

At|V|dade 30.906,87

Manutenção das Atividades
do Magistério — Educação
Infantil

Atividade 2.623.547,85

Construçao, Reforma e
Arrpliação de Unidades
Educacionais

Prºjeto 0,00

Manutenção das Atividades
da Educação Infantil

Atividade 1.237.287,92

Convênio com a Sociedade
Pestalozzi

Atividade 108.197,28

Manutençao das At|V|dades
da Educação Especial
(40%)

At|V|dade 163.177,63

Manutenção das Atividades
da Educação Especial
(60%)

Atividade 162.305,34

Secretaria
Municipal
Obras
Infraestrutura

de
Extensao de Rede de
Ilun'inação Pública

Prºjeto 0,00

Pavimentação, Drenagem,
Reforma e Arrpliação de
Vias Públicas

Projeto 272.227,88

Construçao, Reforma e
Arrpliação de Encostas

Prºjeto 0,00

Manutenção das Atividades
Adn'inistrativas

Atividade 4.147.047,53

Manutenção de Veículos,
Maquinas e Equipamentos

Atividade 941.430,62

Manutenção dos Serviços
de Lirrpeza Pública

Atividade

><><><><

63.402,33

Manutençao dos SerVIços
de Ilun1nação Pública

At|V|dade 1.065.545,47

Construçao, Reforma e
Arrpliação de Pontes,
Galerias e Bueiros

Prºjeto 0,00

Construção, Reforma e Projeto 0,00
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Arrpliação de Prédios
Públicos

TransporteeDestinação de Atividade X 928.424,49
Resíduos Sólidos

Secretaria Manutençao das At|V|dades At|V|dade X 940.867,92
Municipal de Adn'inistrativas
Assistência Social

Manutenção das Atividades Atividade X 0,00
FUNCOOP

Manutenção Serviços Atividade X 19.144,18
Assistência Social através
do IGD SUAS
Manutençao dos Conselhos At|V|dade X 0,00
Municipais, Corritês e
Con'issões
Irrplantação e Manutenção Atividade X 0,00
Programa Econon'ia
Solidãria
SerVIço de ConVIvenCIa e At|V|dade X 144.766,31
Fortalecimento de Vínculos
Manutençao do Programa At|V|dade X 18.760,58
Primeira Infância no SUAS
Manutenção do Convênio Atividade X 88.662,28
com a Sociedade Pestalozzi
Manutenção do Serviço de Atividade X 170.828,32
Acolhimento Institucional
Manutenção do Conselho Atividade X 204.812,39
TutelarConstruçao, Reforma e Prºjeto X 0,00
Arrpliação de unidades de
Ação Social
Manutenção do Programa Atividade X 73.986,60
mcmr
Manutenção do Serviço de Atividade X 455.333,96
Proteção e Atendimento
Integral a Famúia —
CRAS/PAIF

Manutenção do Bolsa Atividade X 49.263,09
Famúia e CAD. Unico
Geração de En'prego e Atividade X 0,00
Renda
Manutenção do Programa Atividade X 0,00
Benefício Prestação
Continuada
BenefICIos Eventuais a At|V|dade X 159.287,27
Famúia em Situação de
Vulnerabilidade Social
Manutenção do Serviço de Atividade X 263.810,77
Proteção Social Especial
Média Corrplexidade
Manutençao das At|V|dades At|V|dade X 23.850,00
do Fundo da Infância e
Adolescência

Secretaria Manutenção das Atividades Atividade X 698.432,70
Municipal de Meio Adn'inistrativas
Arrbiente Construçao, Reforma e Prºjeto X 0,00

Arrpliação de Unidades de
Meio Arrbiente
Manutenção das Atividades Atividade X 0,00
do FUNDEMA

Manutenção das Sub-Bacia Atividade X 0,00
do Rio Santa Maria do Rio
Doce
Transporte e Destinaçao de At|V|dade X 61.417,20
Resíduos Sólidos

Secretaria Manutenção das Atividades Atividade X 974.360,49
Municipal de Adn'inistrativas
Turismo e Cultura
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Construção, Reforma e
Arrpliação de Obras
destinadas a Cultura

Projeto 0,00

Irrplantaçao do Polo de
Ecoturismo

Prºjeto 0,00

Manutençao das At|V|dades
Culturais e Turísticas

Prºjeto 406.117,53

Construção, Reforma e
Arrpliação de Obras
destinadas ao Turismo

Projeto 59.695,67

Secretaria
Municipal de
Transporte

Manutenção das Atividades
Adn'inistrativas

Atividade 482.304,95

Manutenção de Veículos,
Máquinas e Equipamentos

Atividade 504,88

Regularização de Trânsito
Municipal

Projeto 0,00

Secretaria
Municipal de
Articulação
Institucional e
Política

Manutenção das Atividades
Adn'inistrativas

Atividade 50.270,25

Secretaria
Municipal de
Saúde

Manutenção das Atividades
Adn'inistrativas

Atividade 2.457.358,81

Manutençao das At|V|dades
do Conselho Municipal de
Saúde

At|V|dade 0,00

Construção Reforma e
Arrpliação de Unidades de
Saúde — Sub Função 122

Projeto 0,00

Manutençao das At|V|dades
da Atenção Prirnãria a
Saúde PAB

At|V|dade 1.663.121,61

Manutenção das Atividades
do ESF

Atividade 2.163.543,98

Manutenção das Atividades
do PAC'S

Atividade 916.694,07

Construçao Reforma e
Arrpliação de Unidades de
Saúde — Sub Função 301

Prºjeto 0,00

Consórcio Intermunicipal de
Saúde — CIN POLINORTE

Atividade 694.663,05

Construção Reforma e
Arrpliação de Unidades de
Saúde — Sub Função 302

Projeto 0,00

Convenio Com Prestador de
Serviços Arrbulatoriais e
Hospitalares

At|V|dade 8.052.117,72

Manutenção das Atividadesde Média e Alta
Corrplexidade Arrbulatorial
e Hospitalar

Atividade 946.434,51

Manutenção das Atividades
de Assistência Farmacêutica

Atividade 665.789,23

Manutenção das Atividades
da Vigilância Sanitária

Atividade 97.074,70

Manutenção das Vigilâncias
Epiden'iológica e Arrbiental

Atividade 207.124,63

**TOTAL GERAL .................. 60.349.779,63
** TOTAL GERAL excluído os valores da Câm ara Municipal

Diante de todas as dificuldades conseguimos executar um percentual
89,79% das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual para o exercício
de 2017.
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Podemos afirmar ainda, que os projetos e atividades não executadas deram
lugar a outras ações de maior necessidade para resolução dos anseios da
sociedade, tanto na Saúde, Educação, Assistência Social e demais
investimentos e contas de custeio das diversas unidades administrativas.

5.7 - EVIDENCIAÇÃO DOS PRECATÓRIOS

Não foram recebidos precatórios para inclusão no orçamento do exercício de
2018.
Os precatórios inscritos no exercício de 2016 foram quitados conforme
demonstrativo abaixo e segundo as disposições contidas no art. 100 da
CRFB/88.

Especificação Saldo Inscrição Pagamento Total
Anterior

Precatórios 715.176,06 4.241,53 719.417,59 0,00
TOTAL 715.176,06 4.241,53 719.417,59 0,00

5.8 - GASTOS COM PUBLICIDADE

Segue abaixo o montante de gastos com publicidade dos órgãos e entidades
do Município de Santa Teresa, entre publicidade de atos oficiais e divulgação
de eventos:

Item Credor Assunto Valor R$
01 Diário Oficial do Estado Sen/iço de publicidade de atos 20.968,39

oficiais do Município no Diário
Oficial do Estado

02 Imprensa Nacional Sen/iço de publicidade de atos 24.383,84
oficiais do Município no Diário
Oficial da União

03 S/AAGazeta Sen/iço de publicidade de atos 11.130,00
oficiais do Município no Jornal A
Gazeta

04 Wdeo Express Ltda Sen/iço de publicidade paraodia 08 7.500,00
de março — Dia Internacional da
Mulher

05 S/AA Gazeta Contratação de espaço para 7.990,00
publicidade da Cidade de Santa
TeresaTotal 71.972,23

5.9 ESTRATEGIAS PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

O Município de Santa Teresa, atraves da Procuradoria Geral, apresenta via
judicial os créditos fiscais, após inscrição em Dívida Ativa do Município e junto
com a devida notificação ao contribuinte, pessoa física ou jurídica detentores
das respectivas dívidas.
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PARECERES PRÉVIOS EMITIDOS PELO TCEES

O Município de Santa Teresa, sempre teve como prioridade o atendimento
das recomendações e determinações contidas nos Pareceres Previos
emitidos pelo TCEES.

DESEMPENHO DAARRECADAÇÃO

Considerando a analise do comportamento da Receita, podemos verificar que
a tendência de queda na arrecadação permaneceu como já acontecido nos
últimos exercícios devido a crise instalada em nosso país com reflexo grave
nas receitas dos municípios conforme quadro abaixo:

Especificação da Receita Receita Realizada DéficitReceita Prevista
Receitas Correntes 65.386.996,75 64.592.720,60 (794.276,15)
Receita de Capital 1.822.800,00 863.730,24 (959.069,76)
TOTAL 67.209.796,75 65.456.450,84 (1.753.345,91)

No entanto, podemos destacar o desempenho de arrecadação das receitas
de competência do Município como ISS, ITBI, IPTU e Taxas cujo valor
arrecadado ultrapassou em 3,45% a receita orçada para o exercício, fruto da
intensificação da fiscalização in loco, acompanhamento de processos de
abertura de empresas, atualização do cadastro dos imóveis do município,
notificação dos contribuintes devedores e demais medidas de combate a
sonegação.

POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA

Objetivando a recuperação dos créditos inscritos em Dívida Ativa, o município
manteve rotina administrativa para notificação dos contribuintes devedores,
encaminhamento das CDA'S para cobrança extrajudicial em Cartório de
Protesto de Títulos conforme Lei e convênio firmado com o IEPTB — Instituto
de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, encaminhamento dos débitos
para execução fiscal nos casos em que a cobrança extrajudicial não obteve
êxito e também foi promovida a Semana de Conciliação em parceria com o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo que esteve no Município intermediando
a negociação com contribuintes devedores.
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6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

O Programa da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
compreende um conjunto de iniciativas, dos diversos órgãos da administração
pública municipal, destinadas ao adequado funcionamento da maquina
administrativa e ao apoio, a gestão e a manutenção da atuação governamental.

Destina recursos para pagamento das despesas com pessoal, encargos
sociais, aquisição de bens e materiais de consumo, viagens, diarias, deslocamentos,
energia eletrica, agua e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados,
manutenção de equipamentos, e demais despesas.

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, responsável
pelos Sistemas Estruturantes de Administração Geral e de Recursos Humanos,
constitui-se em organização base, com capacidade normativa e orientadora
centralizada, da qual emanam grupos setoriais como unidades executivas. Tem
como principais áreas de gestão: de pessoas; do patrimônio municipal; de compras e
serviços; saúde ocupacional e perícia médica; arquivo; almoxarifado; contratos e
convênios; protocolo; etecnologia de informação.

Também e competência da SMAR manter a estrutura administrativa em
condições de efetivo cumprimento de suas atribuições e competências. Fiscalizar o
cumprimento dos princípios e das normas que norteiam a conduta da administração
pública quanto a legalidade, impessoalidade, economicidade, publicidade e
moralidade, atuando na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos,
contra atos e omissões cometidos pela administração pública.

No exercício de 2017 foram realizadas:
/ 154 licitações, (sendo 01 Convite; 05 Tomadas de Preços; 124 Pregões

Presenciais, 24 Pregões Eletrônicos); 179 Dispensa de Licitações; 36
Inexigibilidades de Licitações; 09 Adesão a Ata de Registro de Preço; 05
Chamadas Públicas;

/ 03 Processos Seletivos Simplificados: 01 para diversos cargos, 01 para
motoristas e 01 para Operadores de Tratores e Máquinas Pesadas.

Segue abaixo a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos:

Setor Administrativo - O Setor está localizado no Prédio da PMST no
segundo piso, funciona com 3 servidores, sendo 2 efetivos e 1 comissionado. Efetua
toda parte administrativa da SMAR.

Setor de RH - O Setor está localizado no Prédio da PMST no segundo piso,
funciona com 5 servidores efetivos.

Setor de Licitação - O Setor está localizado no Prédio da PMST no segundo
piso, funciona com 4 servidores efetivos, formado por 2 Comissões: Comissão de
Pregoeiro e Comissão de Licitação e Cadastro, tendo 1 Presidente de Licitação, 1
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PreSIdente de Cadastro de Fornecedores e 2 Pregoeiros. As Comissões são
formadas também pelos Membros da Licitação e Equipe de Apoio, sendo os
mesmos servidores do setor.

Setor de Contratos e Convênios - O Setor esta localizado no Prédio da
PMST no segundo piso, funciona com 2 servidores, sendo 1 efetivo e 1
comissionado.

Setor de Arquivo Geral - O Setor esta localizado no Prédio da PMST no
primeiro piso, sendo que existe outros dois locais que estão sendo usado atualmente
(um em cima do refeitório, no pátio da PMST e o outro na Rua Ricardo Pasolini -Vila
Anita), funciona com 1 servidor comissionado.

Setor de Patrimônio - O Setor esta localizado no Prédio da PMST no segundo
piso, funciona com 2 servidores efetivos.

Setor de Almoxarifado - O Setor esta localizado no Prédio da Oficina
Mecânica no segundo piso, funciona com 3 servidores, sendo 2 efetivos e 1
comissionado.

Setor de Medicina do Trabalho - O Setor esta localizado na Policlínica Santa
Teresa no primeiro piso, funciona com 3 servidores, sendo 2 efetivos e 1
comissionado.

Setor de TI - O Setor esta localizado no Prédio da PMST no segundo piso,
funciona com 3 servidores, sendo 1 efetivo e 2 comissionados.

Setor de Protocolo - O Setor esta localizado no Prédio da PMST no primeiro
piso, funciona com 2 servidores comissionados.
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7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta uma descrição de forma resumida das principais

ações e atividades realizadas na gestão do exercício de 2017, pela Secretaria

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico (SMAD), tendo como

Secretário, o Senhor, Jorge Faustino Tononi Natalli.

2. ESTRUTURAADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL

A SMAD possui em sua estrutura administrativa os seguintes cargos abaixo
relacionados na tabela 01:

SERVIDORES NUMERO DE
COMISSIONADOS SERVêDORE1 Secretario 01

2 Gerência de Estradas e Máquinas 01
3 Coordenação de Estradas e Máquinas 01
4 Assessoria de Desenvolvimento Agrícola 01
5 Coordenação de ApoioAgropecuãrio 01
6 Coordenação de Desenvolvimento Econômico 01
7 Assessoria do Agroturismo 01
8 Coordenação de Agroturismo 01

SERVIDORES EFETIVOS

9 Técnico em Turismo; 01
10 Técnico em Agropecuária; 0111 Operador de Maquinas 0312 Motorista 01
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SERVIDORES EM DESIGNAÇAO TEMPORARIA(DT)

13 Operador de Maquinas 0214 Motorista 01
Tabela 01: Cargos e número de servidores da SMAD.

As atribuições básicas da SMAD de acordo com art. 90, da Lei Municipal nº

1933/2008 são: o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das

atividades referentes a agricultura, pecuária, indústria, comércio, eletrificação

rural, telefonia ruraI, estradas municipais, reflorestamento e meio ambiente.

Dentre as principais atividades desenvolvidas durante o exercício de 2017 sob a

responsabilidade da SMAD, destacamos:

Atendimento aos produtores rurais por meio da patrulha mecanizada do

Programa de Atendimento da Agricultura Familiar (PRONAF MUNICIPAL)

em melhorias de estradas para facilitar o escoamento da produção bem

como potencializar o agroturismo, Construção de caixas secas e pequenas

barragens visando a captação e armazenamento de agua, beneficiamento

de produção agrícola (milho e feijão);

Apoio as Associações de Produtores Rurais na captação de recursos para

desenvolvimento de Projetos no âmbito do Programa Aquisição de Alimentos

(PAA)junto a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB);

Aprovação do Projeto “Produtor de Água na Sub-bacia do Rio Santa Maria

do Doce” junto aAgência Nacional de Águas (ANA);

Atividades de Educação Ambiental, revitalização de nascentes e plantio de

espécies nativas para recuperação de áreas degradadas;

Auxilio logístico, administrativo e operacional ao desenvolvimento e

atendimento ao PNAE;

Apoio na Realização do I seminario Regional de Compras Governamentais

da Agricultura Familiar, em conjunto com FOSEMAG, Vice Governadoria,

SEAG, INCAPER, OCB e UNICAFES.

Apoio administrativo e técnico para a construção de 05 (cinco) barragens do

Programa Estadual de barragens do Governo do Estado do ES;
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. Ap0io ao desenvoIVImento do assomatiwsmo/cooperatIVIsmo;

2.2 RESULTADOS

A SMAD tem trabalhado e vem buscando estrategias de desenvolvimento dos

projetos em conjunto com diversas parceiras visando realizar atividades perenes

que promovam melhores condições ao agricultor familiar e aos Munícipes de

forma geral, tendo em vista, a elaboração e execução dos seguintes projetos:

PAA, PNAE, PRONAF Municipal, Gestão de Recursos Hídricos Municipal,

participação no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Doce,

criação de políticas públicas solidárias, como a Horta Comunitaria Urbana

“Quintalle Della Citta”, participação na elaboração do Plano Municipal de

Saneamento Básico, bem como outras temporais descritas abaixo:

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2017 PELA SMAD:

3.1 PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS.

. Convênio de Cooperação Técnica nº 004/2017, Processo nº 2072/2017

com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão

Rural — INCAPER. Objeto: Cessão de espaço público, incluso despesas

de energia, agua, internet e limpeza, telefone fixo e móvel e combustível

(500 litros/mês);

. Termo de Fomento Nº 002/2017 firmado entre o Município de Santa
Teresa e a Associação de Criadores e Produtores de Gado de Leite do

Espírito Santo (ACPGLES) para a realização da 6ª (sexta) edição da Feira

“Cafe com Leite e Agroturismo” nos dias 20 a 24 de setembro de 2017.

Valor da Parceria R$ 60.000,00;
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Contrato de Repasse, Processo nº 02501002832201700 - Agência

Nacional de Águas (ANA) para execução do Projeto “Produtor de Água na

Sub-bacia do Rio Santa Maria do Doce, Santa Teresa-ES”. Valor de

repasse R$: 962.137,00 (novecentos e sessenta e dois mil, cento e trinta

e sete reais);

Formalização e protocolo de ofício para recebimento de uma Central de

Abastecimento Municipal. Equipamentos destinados ao Município de

Santa Teresa: 01 veículo utilitário (750 kg), 01 caminhão baú refrigerado (8

t), 01 balança (capacidade 20 kg), 01 balança (capacidade 300kg), 01

computador, 01 impressora multifuncional, 50 pallets, 200 monoblocos de

plastico, 01 freezer horizontal (420 L), 01 freezer vertical (560L), 500

caixas plásticas para transporte de hortifrutigranjeiros, 01 embaladora a

vácuo, 01 paleteira/empilhadeira eletrica. Valor total dos bens
R$ 300.830,00. Recursos provenientes do Contrato de repasse entre o

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e a Secretaria de Estado da

Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG). Processo nº

047189/2014. Valor total R$ 8.937.820,00. Objeto: Modernização das

centrais de recebimento e distribuição de produtos da agricultura familiar;

Contrato de Concessão de Uso nº 013/2017 com a Secretaria de Estado

da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca — SEAG. Objeto: uma

Retroescavadeira para atendimento aos produtores rurais envolvidos

direta e indiretamente na cadeia produtiva do agronegócio;

Contrato de Doação nº 119/2017 com a Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca — SEAG. Objeto: um

Veículo tipo Caminhão Toco Caçamba para atendimento aos produtores

rurais, atacadistas e varejistas envolvidos direta e indiretamente na cadeia

produtiva do agronegócio;
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3.2 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÓES DE BENS E

MATERIAL DE CONSUMO.

. Aquisição de um Veículo Caminhão com Carroceria de Madeira no valor

de R$ 125.300,00 (Cento e vinte e cinco mil e trezentos reais) referente ao

Contrato de Repasse nº 804786/2014 entre o Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Município de Santa Teresa;

Contrato de Rateio nº 002/2017, Processo nº 14284/2016, Rateio de

despesas do Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da

Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros (COINTER).

Valor total do repasse: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);

Contratação de Pessoa Jurídica (5º Termo Aditivo, Processo nº
11764/2016) para locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede

Administrativa da SMAD, atraves do Contrato de locação nº 002/20133

celebrado entre o Município de Santa Teresa e MITRA DIOCESANA DE

COLATINA. Valor global: R$ 27.392,40 (Vinte e sete mil trezentos e

noventa e dois reais e quarenta centavos);

Contratação mediante Ata de Registro de Preços nº 009/2017 de Pessoa

Jurídica (TRACVEL PEÇAS LTDA ME), Pregão Presencial nº 048/2017,

tendo como objeto 06 (seis) baterias de 100 amperes para trator agrícola

MASSEY FERGUSSON. Valor global R$ 3.109,80 (três mil cento e nove

reais e oitenta centavos);

Contratação mediante Ata de Registro de Preços nº 010/2017 de Pessoa

Jurídica (MAIS MÁQUINAS E TRATORES LTDA ME), Pregão Presencial

nº 048/2017, tendo como objeto 01 (um) Iãmina feixe molas. Valor global

R$ 836,34 (oitocentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos);

Aquisição de 10 (dez) baterias para manutenção dos veículos e máquinas,

Processo Nº 342/2017, pessoa jurídica TRACVEL PEÇAS LTDA ME,

Pregão Presencial Nº 000008/2017. Valor global: R$ 4.900,00 (quatro mil

e novecentos reais);
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Aquisição de 01 (um) embuchamento e 01 (um) jogo de dentes para

manutenção de Retroescavadeira JCB 3C RE03, Processo Nº
13002/2016. Valor global: R$ 3.665,32 (três mil seiscentos e sessenta e

cinco reais e trinta e dois centavos);

Contratação de Empresa para divulgação de audiência Pública (Carro de

Som), Processo Nº 14069/2017, Contrato com a empresa Ermita
Rodrigues dos Santos Dalmonech. Valor global: R$ 999,99 (novecentos e

noventa e nove reais e noventa e nove centavos);

Aquisição de 02 (dois) portões para o Centro de Treinamento em Várzea

Alegre, Processo Nº 4327/2017, Contrato com a empresa Industria e

Comercio Eliol LTDA EPP. Valor global: R$ 1.150,00 (hum mil cento e

cinquenta reais);

Aquisição de peças para manutenção da bomba injetora da
retroescavadeira CATERPILLAR CAT 416E 4X4. Processo Nº 7176/2017,

Contrato com a Empresa Vitor Bombas Diesel LTDA. Valor global:

R$ 2.035,00 (dois mil e trinta e cinco reais);

Contratação de serviço e peças para revisão de 100 horas da Pã
Carregadeira Modelo OJ630, Processo Nº 4003/2017, Contrato com a

empresa MK Maquinas e equipamentos LTDA ME. Valor global:
R$ 6.413,20 (seis mil quatrocentos e treze reais e cinte centavos);

Aquisição de peças para trator agrícola MF 2665, Processo Nº 2984/2017,

Empresa J Azevedo Tratores LTDA. Valor global: R$ 11.798,50 (onze mil

setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos);

Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira CAT 416E,

Processo Nº 4958/2017, Empresa Sotreq S A. Valor global: R$ 18.596,92

(dezoito mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos);

Aquisição de peças para manutenção de arado, Processo Nº 1300/2017,

Pregão presencial Nº02/2017. Contrato com a empresa TRACVEL PEÇAS

PARA TRATORES LTDA ME. Valor global: R$ 2.885,00 (dois mil
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oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos);

Aquisição de peça para manutenção do veículo FORD KA, Processo Nº

2057/2017 apensado ao Processo Nº 1300/2017, Pregão presencial

Nº02/2017. Contrato com a empresa TRACVEL PEÇAS PARA
TRATORES LTDA ME. Valor global: R$ 794,80 (setecentos e noventa e

quatro reais e oitenta centavos);

Aquisição de um amortecedor para manutenção do caminhão caçamba

ATEGO ano 2006, placa MQV 9254, Processo Nº 1311/2017, por meio de

dispensa Nº 020/2017, Contrato com a empresa Colatina Diesel. Valor

global R$ 1.800,00 ( hum mil e oitocentos reais);

Aquisição de Creme de Proteção Solar individual, Processo Nº
16/26/2017, empresa TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME,

Contrato Nº 057/2017. Valor global R$ 975,00 (novecentos e setenta e

cinco reais);

Contratação de empresa para prestação de serviço de exames
complementares, Processo Nº 5996/2017, Empresa Atlas Serviços

Médicos LTDA ME, Contrato Nº 063/2017. Valor global R$ 773,10

(Setecentos e setenta e três reais e dez centavos);

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
recarga de manutenção de extintores de incêndio, Processo Nº
1902/2017, empresa TECNO FAIRE COM. e SERV. DE EXTINTORES

EIRELI ME, Contrato 023/2017, Valor global R$ 478,35 (quatrocentos e

setenta e oito reais e trinta e cinco centavos);

Aquisição de serviço de revisão da bomba injetora, Processo Nº
7176/2017, empresa Vitor Bombas Diesel LTDA, Dispensa de Licitação Nº

073/2017, Valor Global R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais);

Contratação de serviço grafico, Processo Nº 1567/2017, Empresa
Alternativo Comercio e serviço LTDA ME, Contrato Nº 045/2017, Valor

global R$ 140,00 (cento e quarenta reais);
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Aquisição de peça para manutenção do caminhão IVECO pIaca OVH

1334, Processo 12069/2016, empresa TracveI Peças para Tratores LTDA

ME, pregão presencial Nº 131/2016, Vanr gIobaI R$ 1.430,00 (hum mil,

quatrocentos e trinta reais);

Contratação de aulas-Show de gastronomia para o IV Festival
gastronômico Santa Teresa Gourmet, Processo Nº 3563/2017, Contratado

Hesio Ernesto Destefani ME, Inexigibilidade Nº 011/2017. Vanr gIobaI

R$ 12.000,00 (doze mil reais);

Aquisição de pneus automotivos novo, Processo Nº 1411/2017, empresa

Miguel Pneus Auto Center LTDA ME, Contrato Nº046/2017. Valor

R$ 25.998,00 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e oito reais);

Aquisição de 09 (nove) baterias para manutenção de veículos e máquinas,

Processo Nº 342/2017, empresa TracveI peças para tratores LTDA ME,

Pregão presenciaI Nº 008/2017. Vanr gIobaI R$ 4.900,00 (quatro mil e

novecentos reais);

Aquisição de recarga de água mineral, Processo Nº 3230/2017, empresa

LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP, Contrato Nº 066/2017. Vanr gIobaI

R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais);

Aquisição de combustível Óleo DieseI, Processo Nº 12476/2016, empresa

Posto Canaã, Contrato Nº 130/2016. Vanr gIobaI R$ 66.240,00 (sessenta

e seis mil duzentas e quatro reais);

Aquisição de combustível gasoIina, Processo Nº 12476/2016, Empresa

Posto Dois Pinheiros LTDA, Contrato Nº 128/2016. Vanr gIobaI

R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais);

Aquisição de lanche, Processo Nº 1124/2017, Empresa Christian Mariano

Batista, Contrato Nº 071/2017. Valor Global 11,060,00 (onze mil e

sessenta reais);

Aquisição de marmitas e refeições, Processo Nº 199/2017, Empresa

Restaurante Manzzolin Di Fiore LTDA ME, Contrato Nº 035/2017. Valor
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global R$ 20.285,00 (doze mil duzentos e oitenta e cinco reais);

. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
tecnologia da informação para promover link de acesso a internet,

Processo Nº 2707/2017, Empresa ltacis Informatica LTDA ME, Contrato Nº

056/2017. Valor global R$ 1.1255,36 (hum mil quinhentos e trinta e seis

reais e trinta e seis centavos);

. Aquisição de pneus para motocicleta, Processo Nº 4009/2017, Empresa

Miguel Pneus Calvi ME, Dispensa de Licitação Nº 040/2017. Valor global

R$ 230,00 (duzentos e trinta reais);

. Aquisição de pneus para motocicleta, Processo Nº 4009/2017, Empresa

Leonan Dalmaschio, Dispensa de Licitação Nº 040/20117. Valor global

R$ 1.243,00 (hum mil duzentos e quarenta e três reais).

3.3 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF

MUNICIPAL)

A Patrulha mecanizada do PRONAF Municipal e composta por 10 (dez)

máquinas pesadas e agrícolas, 05 (cinco) caminhões e 05 (cinco) veículos

utilitários, conforme descritos na tabela 02. Esse Programa e mantido com

recursos dos próprios produtores rurais e com participação do Município no

abastecimento de combustível e gerenciamento técnico e administrativo.

O Programa e destinado ao atendimento aos produtores rurais do Município

visando o desenvolvimento dos setores produtivos da agricultura, assim como

propor mecanismos para o desenvolvimento sustentável local.

ITEM MAQUINA/EQUIPAMENTO QUANTIDADE
01 RETROESCAVADEIRA 03
02 PA CARREGADEIRA 01
03 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 01
04 CAMINHAO CAÇAMBA 02
05 CAMINHAO CARROCERIA 02

DE MADEIRA
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06 CAMINHÃO (SECADOR DE 01
CAFÉ MÓVEL)

07 VEICULO TIPO PICKUP 02
08 VEICULO UTILITARIO 03
09 TRATOR AGRICOLA 05
Tabela 02: Máquinas e veículos do Programa PRONAF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTATERESA
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A Tabela 03 apresenta o total de produtores rurais atendido em 2017, destacando

equipamento, horas/máquinas e valores totais.

Importante destacar

acumulação e reserva hídrica e diversas caixas
que foram construídas 06 pequenas barragens para

secas para captação,
armazenamento e infiltração de águas pluviais, além de diversas atividades como

aragem, gradagem, construção e limpeza de carreadores, terraplanagem para

construção de estruturas agrícolas, dentre outras.

Item Equipamento Quant. Quant. Valor total1
Produtores HORAS/MA

Q
01 RETROESCAVADEIRA 76 617,5 h R$ 27.621,50
02 PÁCARREGADEIRA 49 300,5 h R$ 31.660,00
03 ESCAVADEIRA HID RÁULICA 5 550 h R$ 38.500,00
04 TRATOR AGRÍCOLA (incluso 170 R$ 35.192,35

serviços de aragem, gradagem e
batedeira de cereais (milho e
feijão)).

05 CAMINHAO CAÇAMBA 2 181 h R$ 5.180,00
06 CAMINHAO CARROCERIA DE 11 1506 KM R$ 7.020,00

MADEIRA
VALOR TOTAL R$ 145.173,8

5

Tabela 03: Horas/máquinas e quantidade de produtores atendidos e valor

arrecadado. Legenda: h - horas, KM - quilômetro.

1 Valores de horas Máquinas Conforme Resolução nº 001/2017 do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustentável (CMDRS) e Decreto Municipal N“ 381/2017.

56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTATERESA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

da .!*:? . ' ,
“ªªa restará-5ª

3.4 APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

O Programa de Construção de Barragens Estaduais e desenvolvimento pela SEAG

e prevê investimentos de R$ 60 (sessenta) milhões, para a implantação de 60

reservatórios de agua de médio porte no interior do Estado até o ano de 2018.

O Município de Santa Teresa foi contemplado com 05 (cinco) barragens (tabela 04),

sendo duas em Rio Perdido, uma em Itanhangá, ambas no Distrito de Alto Santa

Maria e duas no Distrito de Vinte e Cinco de .Julho. A construção dessas barragens e

de grande importância para o Município, tendo em vista, a necessidade de
alternativas sustentáveis para minimizar os efeitos da seca nos períodos de
estiagem prolongada, vivenciada nos últimos anos. Os empreendimentos são de

usos múltiplos na agricultura e contribuirão com o desenvolvimento sustentado

regional, propiciando melhores qualidades de vida e de trabalho no meio rural.

A SMAD tem apoiado o desenvolvimento deste programa no Município com

atividades administrativas (licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes,

Iavraturas e registros de escrituras públicas, dentre outros) e técnicas (vistorias de

campo, analise de projetos, dentre outras).

ITEM LOCALIZAÇÃO AREA VOLUME VALOR DO
ALAGADA MAXIMO DE EMPREENDIMENTO

ACUMULAÇAO

01 ITANHANGA 3,69 ha 91.538 mª R$ 1.060.389,28

02 RIO PERDIDO | 1,87 ha 128.452 mª R$ 764.993,90

03 RIO PERDIDO II 3,60 ha 98.760 mª R$ 637.517,59

04 CABECEIRA 25 2,12 ha 70.302 mª ***
DE JULHO

05 AFLUENTE 25 2,26 ha 72.264 mª R$ 724.259,74
DE JULHO

TOTAL 461.316 m3 R$ 3.187.159,61
Tabela 04: Referências das barragens construídas no município pela SEAG.

57



'!:dª .*:ªª . ' ,
ªhi mªgra-ªl

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTATERESA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Legenda: m3 - metro cúbico, ha — hectare.
*** Na data de 18/01/2018 a SEAG aguarda período recursal, não sendo

possível informar valor da
obra.

3.5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS No CENTRO DE TREINAMENTO DE VÁRZEA

ALEGRE (CTVA)

Atualmente, o CTVA conta com uma Servidora que realiza atendimentos aos

produtores rurais e desenvolve várias atividades administrativas e técnicas no local.
Durante o ano de 2017 as atividades realizadas foram:

Recolhimento de notas fiscal e visto nos blocos de notas dos produtores
rurais;

Emissão de DUA para recolhimento de ICMS quando necessário;

Requerimento de novos blocos de notas fiscais;

AuxHio aos produtores rurais quanto a emissão de notas fiscais;

Realização de cadastro de usuarios de recursos hídricos de 39 (trinta e nove)

proprietarios durante a Campanha de Cadastramento desenvolvida pela

Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH);

Agendamentos do espaço do CTVA para realização de encontros do Centro

de Referência de Assistência Social (CRAS, sendo desenvolvidas reuniões

mensais do grupo de acompanhamento familiar);

Agendamentos do espaço do CTVA para o grupo da terceira idade e grupo de

Jovens Sementes da União para realização de encontros quinzenais.

3.6 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E REVITALIZAÇÃO DE
NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS

Segue nas tabelas 05 a 10, as atividades realizadas no âmbito da gestão ambiental

e de recursos hídricos, realizada de forma integrada, participativa e descentralizada,
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buscando mobilizar, cada vez mais, o poder público e sociedade civil, no alcance da

sustentabilidade, propiciando o desenvolvimento

equilibrar o bem estar social, econômico e ambiental.

local e regional de forma a

PALESTRAS

DATA LOCAL PÚBLICOALVO Nº
PARTICIPANTES

29/04/17 Igreja Católica De Grupo de Jovens e 16
Várzea Alegre catequizando

16/06/17 EMEI Benjamin Pais de alunos e 54Bortolini Professores
16/06/17 Vale S.A. Vitória-ES Funcionarios 20

08/08/17 IFES Campus Santa AlunoseProfessores 68
Teresa (ES)

08/11/17 Escola Santa Catarina Pastoral dos 200
Coroinhas

Tabela 05: Palestras com temas ambientais realizadas no exercício de 2017.

REFLORESTAMENTO COM MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS DA MATAATLÃNTICA

DATA LOCAL PÚBLICO ALVO Nº QUANT.
PARTICIPANT MUDAS

ES

29/05/17 Parque de Eventos Moradores locais 07 20
“Frei Estevão
Eugênio
Corteletti”, Bairro
Dois Pinheiros,
Santa Teresa-ES

22/06/17 Sitio Santa Alunos do 3º ano do 26 19
Teresinha Curso técnico de Meio
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Ambiente (IFES)

30/07/17 Escola Paulino Evento Épico de 90 04
Rocon - Alto Ciclistas
Caldeirão, Santa
Teresa-ES

05/06/201 Córrego dos Alunos da Associação 30 200
7 Espanhóis, Santa Pestalozzi de Santa

Teresa-ES Teresa, Servidores
Públicos Municipais,
CESAN, IDAF e
INCAPER

22/07/201 Córrego dos Funcionários da Vale 49 160
7 Espanhóis, Santa S.A

Teresa-ES

26/07/201 Sítio Bortolini - Alunos da Associação 15 50
7 São Lourenço, Pestalozzi de Santa

Santa Teresa-ES. Teresa

18/08/201 Ecovila Bom Alunos do 2º ano do 30 80
7 Destino - curso tecnico em Meio

Aparecidinha, Ambiente (IFES)
Santa Teresa-ES

19/08/201 Sítio Santa Luzia, Proprietários e 06 120
7 São Pedro, Santa funcionarios

Teresa-ES

22/09/201 Sítio das Cobras, Alunos da Associação 40 100
7 São Lourenço, Pestalozzi de Santa

Santa Teresa-ES. Teresa

30/09/201 Ecovila Bom Alunos e Professores 35 50
7 Destino - da Escola 1º Mundo,

Aparecidinha, Vitória-ES.
Santa Teresa-ES

07/10/201 IFES Campus Alunos e Professores 44 150
7 Colatina-ES do IFES Campus

Colatina.

14/10/201 Sítio Stange, Rio 5 Produtor rural Stange 04 110
7 de Novembro, efamnia

Santa Teresa-ES

60



'!:dª .“?ª . ' ,
“Iªm mªgra-5ª

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTATERESA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

19/11/201 Ecovila Bom Pastoral dos 15 110
7 Destino - Coroinhas

Aparecidinha,
Santa Teresa-ES

07/12/201 Propriedade do Sr. Professores e alunos 24 100
7 Kenio Zanotti, da 8ª série da Escola

Várzea Alegre, Sebastião, José
Santa Teres-ES Pivetta, Várzea

Alegre, Santa Teres-
ES.

14/12/201 Propriedade Do Sr. Sr. Zamprogno e 04 1307 Raones família
Zamprogno

TOTAL 412 1.383

Tabela 06: Reflorestamentos com espécies nativas realizados no exercício de 2017.

OFICINAS DE PRODUÇÃO E REPICAGEIVl DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS
MATA ATLAN TICA

DATA LOCAL PÚBLICO ALVO Nº
PARTICIPANT

ES

29/04/1 CTVA de Várzea Alegre Catequizando e 167 Grupo de jovens
03/05/1 IFES Campus de Santa Alunos do 1º ano do 327 Teresa Curso de Técnico de

MeioAmbiente

10/05/1 IFES Campus de Santa Alunos do 1º ano do 287 Teresa Curso Técnico
de Meio Ambiente

19/05/1 IFES Campus de Santa Alunos do 2º ano do 207 Teresa Curso Técnico de
Meio Ambiente
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24/06/1 Sitio Santa Luzia - Valão São Proprietários e 067 Pedro Funcionarios
28/06/1 Assoc. Pestalozzi De Santa Alunos Especiais da 157 Teresa Associação Pestalozzi
29/06/1 IFES Campus de Santa Alunos do 1º ano do 197 Teresa Curso Técnico

de Meio Ambiente

03/07/1 IFES Campus de Santa Alunos do 3º ano do 187 Teresa Curso Técnico
de Meio Ambiente

05/07/1 Assoc. Pestalozzi De Santa Alunos Especiais da 157 Teresa Associação Pestalozzi
16/08/1 IFES Campus de Santa Alunos do 1º ano do 327 Teresa Curso Técnico

de Meio Ambiente

01/09/1 IFES Campus de Santa Alunos do 1º ano do 327 Teresa Curso Técnico de
MeioAmbiente

30/09/1 Ecovila Bom Destino Alunos da Escola 1º 357 Mundo - Vitória-ES
19/10/1 Escola Sebastião José Alunos da 7ª série 24

7 Pivetta - Várzea Alegre Escola Sebastião
Pivetta

19/10/1 IFES Campus Santa Teresa Alunos do 1º ano do 327 Curso Técnico de
MeioAmbiente

10/11/1 IFES Campus Santa Teresa Alunos do 2º ano do 207 Curso Técnico de
MeioAmbiente

Tabela 07: Oficinas de reprodução de mudas nativas realizados no exercício de
2017.

62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTATERESA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

'!:dª .*:ªª . ' ,
ªhi mªgra-ªl

VISITAS TÉCNICAS

Data LOCAL PÚBLICO ALVO Nº PARTICIPANTES

22/07/17 Sítio Santa Teresinha, Alunos do 3º ano do Curso 26
São Pedro, Santa tecnico de Meio AmbienteTeresa. (IFES)

10/10/17 Sub-bacia do Santa Técnicos da SMAD e 04
Maria Do Doce, no em Técnico da ANA
Santa Teresa.

Tabela 08: visitas técnicas realizadas em 2017.

RECEBIMENTO DE MUDAS_NATIVAS (POR MEIO
DE DOAÇAO)

DATA PROVENIÉNCIA/DOAD QUANTIDAOR DE
19/07/1 Instituto Terra -Aimores 1500

7 (MG)
14/11/1 Viveiro da Prefeitura de 1300

7 Colatina
TOTAL 2800

Tabela 09: Recebimento de mudas (por doação) em 2017.

DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NATIVAS

DATA LOCAL P Ú B LICO ALVO Nº
PARTICIPANTE

S

28/05/17 Igreja Nossa Senhora Do Comunidade IocaI 200
Bom Parto -VárgeaAIegre, (durante a celebração da
Santa Teresa. missa)

06/06/17 EMEI Benjamin BortoIini Professores e pais de 200
alunos
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DOACÃO DE MUDAS NATIVAS

Produtores Rurais diversos 728 mudas
Tabela 10: Distribuição de mudas nativas realizadas em 2017.

3.7 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA o FORTALECIMENTO DA

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS

(COINTER)

O COINTER e composto por 16 (dezesseis) Municípios da Região Noroeste do

Espírito Santo e possui objetivo de fomentar o comércio e o agronegócio IocaI,

podendo atuar também em outras políticas públicas regionais que integram e
promovem o desenvolvimento regional.

O Município de Santa Teresa repassou em 2017, o valor de R$ 18.000,00 (dezoito

mil reais) ao COINTER, onde o mesmo viabilizou a comercialização de 1.629.870

KG de produtos hortifrutigranjeiros, totalizando um retorno financeiro de
R$ 2.677.019,68 (dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, dezenove reais e

sessenta e oito centos) aos produtores rurais do Município que comercializam seus

produtos na Ceasa Noroeste, fortalecendo a diversificação agrícola, o
desenvolvimento econômico e social.

No ano de 2017, o Consórcio ampIiou os seus serviços, dentre eles, destacamos as

orientações técnicas e jurídicas quanto a atualização e/ou criação das legislações da

inspeção municipal de produtos de origem animal, que visa fortalecer e desenvolver

as agroindústrias rurais familiares com relação a comercialização desses produtos,

tendo em vista, a ampliação de mercado, oportunizando atraves do Sistema

Unificado de Atenção a Sanidade Agroindustrial Familiar de Pequeno Porte

(SUSAF/ES).

O SUSAF/ES e um sistema para a equivalência entre o SIM e o serviço de inspeção

estadual (SIE), para as agroindústrias familiares de pequeno porte de produtos de

origem animal, ou seja, a comercialização desses produtores, antes restrita ao
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município, poderá se estender ao Estado, desde que o município tenha aderido ao
SUSAF-ES.

3.8 APOIO AS ASSOCIAÇOES DE PRODUTORES RURAIS NO AMBITO DO

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

Apoio as Associações do município para participação no âmbito do PAA, sendo os

projetos das seguintes associações:

. Associação de Produtores de Uva e Vinho Teresense -APRUVIT / CPR

ES/2017/02/0114 no valor de R$ 87.970,63 (oitenta e sete mil, novecentos e

setenta reais e sessenta e três centavos), repassados a 11 (onze)
agricultores familiares, e um montante de 13.189 kg (treze mil, cento e

oitenta e nove quilograma) de alimentos a serem distribuídos para
aproximadamente 100 (cem) famnias em situação de vulnerabilidade social

e insegurança alimentar.

. Associação de Produtores Rurais de Nossa Senhora Aparecida/CPR
ES/2017/02/0112 no valor de R$ 31.709,38 (trinta e um mil, setecentos e

nove reais e trinta e oito centavos), repassados a 4 (quatro) agricultores

familiares, e um montante de 16.783 kg (dezesseis mil e setecentos e
oitenta e três quilogramas) de alimentos a serem distribuídos para
aproximadamente 100 (cem) famnias em situação de vulnerabilidade social

e insegurança alimentar.

3.9 APOIO NA REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS

3.9.1 FESTIVAL DAS FLORES

A SMAD, juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em

parceria com o SEBRAE/ES, realizaram em 2017, duas edições do Festival
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e Flores de Santa Teresa, sendo a rimeira nos dias 26, 27 e 28 de maio e ad

segunda nos dias 10,11 e 12 de novembro, onde contou com a participação

de 12 produtores de flores, alem da participação da Associação de Produtores

de Artesanato e Agroindústria de Santa Teresa (APROAAST).

3.9.2 FEIRA SABORES DA TERRA

A Feira Sabores da Terra e um evento de entrada gratuita, organizado pela

Estância Turística do Espírito Santo, com o apoio da Secretaria de Trabalho,

Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES) e da Agência de
Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo

(ADERES) e de outros parceiros como o SEBRAE-ES e o Serviço Nacional

de Aprendizagem Rural (SENAR).

Em 2017, foram realizadas duas edições da Feira Sabores da Terra. A

primeira foi realizada de 18 a 20 de agosto e a segunda entre os dias 8 a 10

de dezembro, ambas foram realizadas na Praça do Papa, localizada em

Vitória — ES, onde expositores de diferentes regiões do ES apresentaram

seus produtos e serviços do agronegócio capixaba.

Nestas edições, a SMAD auxiliou e incentivou a Comunidade de São Marcos,

São José e São Valentim (Comunidade do Pé da Serra) com o intuito de

favorecer a divulgação dos produtos da agricultura familiar do Município e o

desenvolvimento do agroturismo da região do Vale do Canaã. A comunidade

pôde demonstrar algumas atividades realizadas no dia a dia, além de
comercializarem seus produtos artesanais, como: linguiça, embutidos de

porco, cachaça, queijos, doces, massas, fubá de milho, entre outros.

Participaram da Feira nas duas edições: 04 (quatro) produtores de flores, 05

(cinco) produtores da agroindústria e 01 (um) produtor orgãnico (com

certificação).

66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTATERESA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

da .!*:? . ' ,
“Iªm mªgra-5ª

3.9.3 SEMINÁRIOS REGIONAIS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA

AGRICU LTU RA FAMILIAR

Foram realizados 04 seminários, no período 20 a 27 de junho em 04

municípios do Estado: São Mateus, Santa Teresa, Cachoeiro de Itapemirim e

Barra de São Francisco, com a participação de 216 servidores destes
Municípios. Os temas abordados foram: PNAE, PAA, associativismo e

cooperativismo e fortalecimento da agricultura familiar.

Na oportunidade, o Município de Santa Teresa apoiou os demais Municípios

participantes de forma a estimular a ampliação do PNAE.

3.9.4 VI FEIRA CAFÉ COM LEITE E AGROTU RISMO

A “VI Feira Cafe com Leite e Agroturismo” foi realizada nos dias 20 a 24 de

setembro de 2017, se consolidando no calendário de eventos do Município de

Santa Teresa, com destaque no Estado do Espírito Santo, assim como,

abrangência em nível Nacional, apresentando públicos variados de técnicos,

turistas, expositores, produtores rurais das cadeias produtivas da
agropecuária e cafeicultura, assim como, para os Munícipes em geral.

É visto que, o evento fortalece as cadeias produtivas do Agronegócio do café

e do leite, com destaque para capacitações, trocas de experiências, negócios

e integração entre agentes e produtores rurais. Destaca-se também a

importância desse evento no desenvolvimento do Agroturismo local e das

Agroindústrias, como também, promoção do intercâmbio cientifico,

tecnológico, cultural eturístico do Município.

O Município realizou repasse no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

para apoio na realização deste evento, onde destacamos as principais

atividades e resultados: Apresentação de danças culturais com o Grupo de

danças Holandesas e Circolo Trentino di Santa Teresa; participação de 28

(vinte e oito) empresas da agroindústria e 10 (dez) empresas do setor agrícola
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e veterinario; Realização de palestras com temas voltados a pecuaria leiteira

e produção de cafe, minicursos (Capacitação de 76 (setenta e seis)
produtores rurais), exposição de flores, produtos artesanais e concursos de

queijos; Promoção dos serviços de hotelaria, restaurantes, lanchonetes e

bares; Realização do VI Concurso Estadual de Queijo Minas Padrão do

Espírito que visa o melhoramento da qualidade e produção do queijo
artesanal. Ao todo participaram 20 (vinte) produtores em duas categorias:

queijo minas padrão e queijo minas frescal; Prova e classificação de

cafés especiais que objetivou incentivar a produção de cafés especiais no

Município; Realização da 3ª etapa do Circuito Nacional da Raça Holandesa —

exposição ranqueada de criadores da Raça Holandesa no Brasil, com a

participação de produtores e 102 (cento e dois) animais dos Estados do

Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo,
lançamento do Projeto “Terras Sustentáveis” realizado no dia 22 de setembro

de 2017 pelo SEBRAE/SENAR, que tem por objetivo realizar assistência

técnica e gestão rural das propriedades e contempla atualmente cerca de 100

(cem) propriedades rurais, dentre outras atrações.

3.9.5 FESTIVAL GASTRONÓMICO SANTA TERESA GOURMET

O Festival Gastronômico Santa Teresa Gourmet tem na base de sua

concepção, a difusão da culinária local, com a influência dos costumes e

receitas trazidas pelos imigrantes europeus. Esta 3ª edição, realizada nos dias

13 a 23 de abril de 2017, valorizou a agroindústria e o agroturismo local, tendo

como principais atrações, a produção de açúcar mascavo, polenta e linguiça

fritas, alem da comercialização de diversos produtos oriundos da Agricultura
Familiar.

0 evento contou com a participação dos bares, restaurantes e demais
empreendimentos do trade turístico. Toda a abrangência do evento promoveu

o fortalecimento das políticas públicas desenvolvidas pela SMAD, por
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exemplo, geraçao de emprego e renda, fortaleCImento da agricultura familiar e

agroturismo, desenvolvimento econômico local, dentre outros.

4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Gestão Orçamentária decorre da formulação de um planejamento, onde há a

definição de parâmetros e orientações, a fim de subsidiar os gestores de

recursos na implementação das diversas políticas públicas formuladas sempre

com o objetivo de atender as necessidades da população.

4.1 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O orçamento inicial foi fixado em R$ 1.840.000,00 (Hum milhão, oitocentos e

quarenta mil reais), tendo sido alterado durante o exercício para R$ 1.888.393,73

(Hum milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e

setenta e três centavos).

A execução orçamentária da despesa foi de R$ 1.888.393,73 (Hum milhão,

oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e três

centavos), da seguinte forma:

Valores

Descnção

Despesa Autorizada R$ 1.888.393,73
Despesa Empenhada R$ 1.134.651,95
Despesa Liquidada R$ 1.134.651,95
Despesa Paga R$ 1.116.498,92
Restos a Pagar Processados R$ 18.153,03

Tabela 11: Execução orçamentária de 2017.
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8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Projetos:

Projeto “Espaço para o Esporte” com 92 alunos na modalidade futebol de
campo, na faixa etária de 9 a 17 anos (Sede).
Projeto “Campeões do Futuro” com 170 alunos, nas categorias masculina e
feminina, na modalidade futsal, na faixa etária de 7 a 15 anos (Sede).
Projeto “Campeões do Futuro” com 55 alunos, nas categorias masculina e
feminina, nas modalidades de futsal e vôlei, com a faixa etária de 8 a 17 anos
(Várzea Alegre).
Projeto “Espaço para o Esporte” com 50 alunos, em Santo Antônio do Canaã,
na modalidade futebol de campo, com a faixa etária de 8 a 17 anos.
Projeto “Campeões do Futuro” com 100 alunas participantes na ginastica
rítmica e balé, na faixa etária de 5 a 17 anos.
Projeto “Educarte” (Karate), na faixa etária de 5 a 17 anos, com 42 alunos já
inscritos — (Sede e Santo Antonio do Cannaã).
Projeto “Capoeira Cidadã”, com 30 alunos na faixa etária de 7 anos acima
(Sede).
Projeto “Vôlei na Praça”, com 40 alunos, na faixa etária de 10 a 17 anos
(Sede).

Eventos realizados

01

02
03.
04.
05
06
07
08
09
10
1 1

. Campeonato Centro Serrano Infantil.

. Campeonato Centro Serrano Juvenil.
Fase Municipal Jogos Escolares do Espirito Santo (Jees).
Fase Regional Jogos Escolares do Espirito Santo (Jees).

. Campeonato Municipal de Futebol de Campo.

. Campeonato Municipal de Futebol 7 categoria Principal.

. Campeonato Municipal de Futebol 7 Master 40 e 50 anos).

. Campeonato Municipal de Futsal de Empresas.

. Campeonato Municipal de Futsal, 1ª e 2ª divisão.

. Jogos Escolares de Santa Teresa — JEST.

. Etapa Campeonato Estadual de GP-TRIK.
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Participação em Eventos

1- Participação das Finais Gerais da CopaA Gazetinha (Stª Maria Jetiba).
2— Participação nas Final Estadual Jogos Escolares do Espirito Santo (Jees) em

Guarapari, nas categorias Infantil e Juvenil.

Apoio.
1. Participação de equipe de Santa Teresa na Copa Norte de futebol de

campo.
2. Participação de equipe de Santa Teresa no Campeonato centro serrano de

futebol de campo Adulto.
Construção do Campo de Tabocas.
Ampliação do Campo de Várzea Alegre.
Apoio ao Torneio de São Cristovão na Comunidade Tabocas.
Apoio ao Torneio de Futsal na Comunidade do Assentamento.
Apoio ao Campeonato de Bocha no Valão de São Pedro.Nºw.-ªpº
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9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Rede Municipal de Ensino conta com 21 Escolas, localizadas na zona rural e
urbana, atendendo, aproximadamente 3.286 alunos diariamente, assim distribuídos:
- Educação Infantil (Creche) = 380 alunos
- Educação Infantil (Pre-Escola) = 511 alunos
- Ensino Fundamental = 2.302 alunos
- EJA (Educação de Jovens e Adultos) = 93 alunos

Em atendimento a demanda acima, conta com o quadro de 308 profissionais do
magistério, em regime efetivo e designado temporario, alocados:
- Educação Infantil (Creche) = 58 profissionais
- Educação Infantil (Pre-Escola) = 42 profissionais
- Ensino Fundamental = 192 profissionais
- EJA (Educação de Jovens e Adultos) = 05 profissionais
- Educação Especial = 08 profissionais

Esclarecemos que o Município faz uso do transporte escolar (frota própria e
terceirizada) para atender ao aIunado residente na zona rural e urbana, distantes
das Escolas da rede municipal e da estadual (forma compartilhada). Para tanto,
possui 29 veículos próprios e 28 veículos terceirizados.

Atende tambem a rede municipal de ensino com o Programa de Alimentação Escolar
(PNAE) utilizando recursos do governo federal (FNDE) e por meio de recursos
próprios (governo municipal).

As Escolas da rede municipal que possuem Conselhos de Escolas são beneficiadas
pelo Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE, do governo federal e por meio do
Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola/PMDDE, desta Secretaria,
objetivando a manutenção da rede escolar, por meio de aquisição de material de
custeio e permanente.

PACTO NACIONAL PELAALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC)
. Formação continuada em serviço, por meio de um compromisso formal e

solidário assumido pelo Governo Federal, Distrito Federal, Estados e
Municípios, desde 2012;

. Tem como objetivo atender a Meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE),
que estabelece a obrigatoriedade de “alfabetizar todas as crianças, no
máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental”;
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Grupos contemplados: professores e coordenadores pedagógicos do 1º ao 3º
ano do Ensino Fundamental; professores da Pre-escola e coordenadores
pedagógicos da Educação Infantil;
Público participante: 19 profissionais da educação Infantil (pre-escola) e 46
profissionais do ciclo de Alfabetização.

AçãoALFA
Formação continuada em serviço desenvolvida em parceria com a Secretaria
de Estado de Educação por meio do Centro De Formação Dos Profissionais
De Educação Do Espírito Santo (CEFOPE);
Teve como objetivo atender a Meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE),
fundamentando as práticas dos profissionais que atuam no ciclo de
Alfabetização, a partir dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo de
suas trajetórias profissionais e acadêmicas, bem como promover a troca de
experiências e o diálogo entre pares;
Grupos contemplados: professores e pedagogos que atuam com as turmas
de 1ºs e 2ºs anos do Ensino Fundamental;
Público participante: 33 profissionais que atuam no ciclo de Alfabetização.

PACTO PELAAPRENDIZAGEM NO ESPÍRITO SANTO (PAES)
Iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, como regime de
colaboração entre as redes municipais e a rede estadual de ensino;
Tem como objetivo fortalecer a aprendizagem das crianças desde a Educação
Infantil até os anos finais do Ensino Fundamental. Apresenta os seguintes
eixos de atuação: fortalecimento da aprendizagem; apoio a gestão;
subvenção e suporte;
Assinatura do PAES: 16/11/2017.

PROGRAMA AGRINHO

Ações educativas do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) em
parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito
Santo (FAES) e a Secretaria Municipal de Educação;
O Programa visa despertar a consciência da cidadania e o acesso a
informações relativas a saúde, meio ambiente, empreendedorismo, trabalho e
consumo. O público-alvo participa de um Concurso envolvendo desenho,
produção de texto e experiência pedagógica;
Público participante: estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação Especial, a saber: 11 escolas, 25 professores e 278 estudantes.

PAPAI NOEL DOS CORREIOS
A Campanha Papai Noel dos Correios está vinculada a um dos objetivos do
Milênio estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) -
“Educação básica de qualidade para todos” e também a preceitos de
Responsabilidade Social Empresarial;
Tem por objetivo institucional estimular a doação de presentes de Natal a
crianças em situação de vulnerabilidade social e responder, por meio do envio
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de carta-resposta, aos remetentes das cartinhas endereçadas ao Papai Noel.
Com isso, é preservada a crença da criança e seu imaginário, pois o Papai
Noel procura responder a 100% das cartas selecionadas, conforme critérios
da campanha;
Público participante: no ano letivo de 2017 a EMEIEF Sebastião José Pivetta
foi a instituição contemplada com 178 alunos premiados: 78 alunos pelo
Correios e 102 pela escola.

PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FPE)
Em parceria com o Governo Federal, o programa consiste na oferta de cursos
de capacitação, em que os participantes conhecem os detalhes da execução
das ações e programas da area da educação, como a concepção, as
diretrizes, os principais objetivos, os agentes envolvidos, a operacionalização,
a prestação de contas e os mecanismos de controle social;
Tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade da gestão e
fortalecimento do controle social dos recursos públicos destinados a
educação estimulando a participação da sociedade nessas ações;
Em 2018 aconteceu a capacitação de nova formadora do município e três
ofertas de cursos, porém sem demanda para formação de turmas.

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0 Plano Municipal de Educação e um documento que orienta e planeja a
área educacional do município durante o período de dez anos. Nele, constam
as 20 metas e estratégias para serem cumpridas na educação brasileira,
como a destinação de 10% do PIB (Produto Interno Bruto) para o setor, o
aumento de matrículas em todos os níveis escolares e um padrão de
qualidade mínimo em todas as escolas do país. O PME de Santa
Teresa foi aprovado e transformado em lei municipal nº 2594/2015, em 24 de
Junho de 2016;
Monitoramento e avaliação: iniciou em junho de 2016, com momentos
formativos para o processo de monitoramento e avaliação dos planos
municipais de educação de todo o Brasil. No município de Santa Teresa, a
Secretaria Municipal de Educação reuniu integrantes da comissão técnica e
coordenadora do Plano Municipal de Educação para esclarecer o processo e
a responsabilidade da comissão coordenadora, com relatório parcial
elaborado até novembro de 2017.

FORMAÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Formação continuada em serviço promovida pela Secretaria Municipal de
Educação de Santa Teresa;
Teve como objetivo refletir e produzir materiais didáticos e pedagógicos que
favoreçam o desenvolvimento do aluno com deficiência, transtorno global do
desenvolvimento e altas habiIidades/superdotação, a partir das necessidades
específicas desses alunos com o objetivo de promover sua inclusão e
interação na sala de aula do ensino regular;
Público participante: profissionais que atuam na Educação Especial.
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FORMAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE
. Formação continuada em serviço em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz

(Fiocruz), o Instituto Nacional da Mata Atlântica, a Secretaria Municipal de
Educação de Santa Teresa e o Polo UAB de Santa Teresa com atividades que
abordaram as relações entre educação, saúde, meio ambiente e ciência,
apresentando também aos participantes como podem trabalhar com os
formatos projeto de ciências, produção de textoeprodução audiovisual em
sala de aula

. Teve como objetivo estimular educadores interessados em abordar as
temáticas de saúde e meio ambiente em sala de aula. Os temas e os
conteúdos curriculares das áreas de saúde e meio ambiente abordados nas
Oficinas Pedagógicas compreenderam um leque de possibilidades, a partir da
realidade local, regional e/ou nacional.

o Público participante: professores dos anos finais do Ensino Fundamental da
rede municipal e professores do Ensino Médio da rede estadual de ensino.

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO

. Atendimento especializado aos estudantes da rede municipal de ensino
promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Santa Teresa em
parceria com as Unidades de Ensino Municipais;

. Tem como objetivo atender as demandas dos estudantes que necessitam de
atendimento e acompanhamento psicológico.

FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
. Formação continuada em serviço promovida pela Secretaria Municipal de

Educação de Santa Teresa e Polo UAB de Santa Teresa — Centro de
Formação Continuada de Professores;

. Teve como objetivo a formação continuada em serviço, abordando tematicas
relevantes para esta modalidade de educação por meio de reflexão crítica e
participativa com foco na melhoria do processo educacional;

. Grupos contemplados: profissionais que atuam ou que tem interesse em atuar
na EJA;

. Público participante: Profissionais da Educação da Rede Municipal de Santa
Teresa.

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA MUNICIPAL (ADM)
. Avaliação diagnóstica dos estudantes do Ensino Fundamental promovida pela

Secretaria Municipal de Educação de Santa Teresa;
. Teve como objetivo Avaliar para: conhecer o nível atual de desempenho do

estudante; orientar o processo de ensino e de aprendizagem; tomar as
decisões que possibilitem promover melhores práticas para melhoria da
qualidade do processo educativo;

. Público participante: estudantes do 1º ao 5º anos e 9º ano do Ensino
Fundamental.
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FORUM UNDIME

Formação para gestor municipal e técnicos da Secretaria de Educação;
Tem como objetivo conhecer programas e sistemas específicos para a
Secretaria de Educação.

VISITAS AS ESCOLAS

Visitas as escolas do município para inspeção e orientação pedagógica,
objetivando a melhoria do ensino e atendimento as escolas da rede municipal.

AVALIAÇOES EXTERNAS

PAEBES
Avaliação diagnóstica dos estudantes do Ensino Fundamental em parceria
com a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) e o Centro de Políticas
Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora
(CAEd/UFJF);
Tem o objetivo de fornecer informações sobre o desempenho dos estudantes,
detalhando o percentual de acerto por descritor e a Categoria de
Desempenho em que o estudante estã alocado. Os dados possibilitam a
reflexão acerca das práticas pedagógicas realizadas em sala de aula;
Público participante: 1º ao 3º anos; 5º e 9º anos do Ensino Fundamental.

PROVA BRASIL

Aplicação da avaliação diagnóstica Prova Brasil, desenvolvida pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC);
Tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema
educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários
socioeconômicos. As médias de desempenho nessas avaliações subsidiam o
calculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ao lado das
taxas de aprovação nessas esferas;
Público participante: 5º e 9º anos do Ensino Fundamental.

PROJETOS EDUCACIONAIS

VIRE A PAGINA: AVIAGEM VAI COMEÇAR
Relaciona-se a necessidade de empreender maiores esforços para que os
estudantes vivenciem, na escola e na comunidade, momentos de leitura de
acordo com seus usos sociais;
Tem como objetivo despertar, incentivar e promover a leitura visando, na
comunidade escolar, a formação de leitores ativos e a qualidade do processo
de ensino e aprendizagem;
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Público participante: estudantes da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental da Rede Municipal de Educação de Santa Teresa.

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
O trabalho pedagógico voltado para a educação patrimonial representa uma
das possibilidades de trabalho interdisciplinar a partir da comunidade, da
história e cultura locais;
Tem como objetivo promover nas escolas da Rede Municipal um trabalho
voltado para o patrimônio cultural, visando fortalecer a relação dos estudantes
com os bens culturais materiais e imateriais como referência de memória e
identidade;
Público participante: estudantes do 4º, 5º e 6º ano do Ensino Fundamental
das escolas da Rede Municipal de Ensino, podendo ser ampliada para outras
series/anos a partir dos objetivos propostos para os diferentes conteúdos
curriculares.

OFICINA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
Ação empreendida em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura de Santa Teresa e o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
(APEES);
O objetivo da oficina foi propiciar experiências com a história e memória por
meio do levantamento dos arquivos familiares e sua importância para a
história local;
Público participante: estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental das
escolas EMEF Professor Ethevaldo Damazio e EMEIEF Paulino Rocon,
totalizando 57 estudantes e 4 profissionais da educação.

MATERIAIS DIDÁTICOS

SANTA TERESA: UMA HISTÓRIA PLU RAL

Material didático de História Local para o 4º ano do Ensino Fundamental,
produzido em 2016 por meio de um processo coletivo envolvendo
pesquisadores locais, pedagogos, professores de História e do 4º ano do
Ensino Fundamental;
O objetivo do Material Didático e subsidiar as práticas pedagógicas em sala
de aula, possibilitando a identificação dos estudantes com a cidade, seus
lugares, sua cultura, suas memórias e histórias;
0 Material Didático começou a ser utilizado pelas Unidades de Ensino em
2017, sendo revisado ao final do ano letivo 2017 em reunião pedagógica com
profissionais das diferentes Unidades de Ensino.

MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA-INGLES
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Material Didático produzido por professores da disciplina para estudantes do
6º ao 9º anos com o objetivo de dinamizar o processo de ensino e
aprendizagem.

ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS CURRICULARES
Visando um processo de ensino e aprendizagem de qualidade que atenda as
necessidades dos estudantes e um trabalho pedagógico na perspectiva de
Rede com conteúdos e objetivos comuns, foram produzidos Propostas
Curriculares para as disciplinas de Ensino Religioso e Educação Física dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. As demais disciplinas já possuem
propostas curriculares;
Considerando a implementação do Ensino Fundamental de 9 anos a partir do
ano de 2009, ocorreu em 2017 a elaboração da proposta curricular para o 9º
ano. É necessário explicitar que a adequação serie/ano foi gradativa e em
2018 teremos as primeiras turmas de 9º ano.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DADOS GERAIS

MUNICÍPIO: SANTA TERESA— ES

Porte Populacional: Pequeno Porte II

População censitária estimada ( IBGE/2017): 24 025.

Nome do Órgão gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social

Responsavel: Welder Zamprogno Ribeiro

Endereço do Órgão Gestor: Rua Darly Nerty Vervloete, 446, centro, Santa Teresa —

ES.

Telefone: (027) 3259 3895. Email: assistenciasociaI©santateresa.es.qov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Criado atraves da lei Municipal 2233/2011 de 25 de agosto de 2011.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CMAS.

Ato criação: Lei Municipal 2233/2011 de 25 de agosto de 2011. Capítulo 5, Artigo 18.

Endereço: Rua Darly Nerty Vervloet, 446, centro, Santa Teresa — ES.

Telefone: (027) 3259 3665.

Email: casadosconselhos©vahoocom.br, cmas©santateresa.es.qov.br
Nome da Presidente: Arnúbia Pezente.

Nome da Secretaria Executiva: Arnúbia Pezente.

Número total de membros: 10 Titulares e 10 suplentes.
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1 - APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão e o instrumento destinado a demonstração da execução dos

serviços socioassistenciais prestados no âmbito municipal durante o ano de 2017

pela Secretaria Municipal de Assistência Social. É um instrumento de gestão da

Política Nacional de Assistência Social estabelecido na Norma Operacional Básica

do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS).

Neste sentido, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e responsável

por gerenciar e desenvolver, por meio de Programas, Serviços e Projetos, a Política

de Assistência Social no Município de Santa Teresa, visando o enfrentamento da

Questão Social em suas diversas expressões, a garantia dos mínimos sociais, a

proteção a vida, o provimento de condições para reduzir os riscos sociais e prevenir

a incidência de agravos à vida em face das situações de vulnerabilidade.

A Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS possui o compromisso de

promover o caráter público da seguridade social, estabelecido na Constituição

Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS/1993) e pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004).

As ações desta Política encontram-se divididas em dois níveis de Proteção Social:

Básica e Especial, estando integradas entre si e com as outras Políticas Setoriais,

através das diversas Secretarias Municipais, e com Entidades Não-Governamentais

e da Sociedade Civil Organizada.

As atividades serão apresentadas conforme o nível de proteção social a que

pertence, relatando os eventos desenvolvidos no Município, bem como as ações

desenvolvidas pelos Conselhos Municipais relacionados a area de Assistência Social

(Conselho Municipal de Assistência Social) — CMASST, Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente — COMCAST, Conselho Municipal de

Segurança Alimentar — COMSEA, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da

Pessoa Idosa (CMDDIPI — ST).
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2 - DIAGNÓSTICO SÓCIO TERRITORIAL - 0 MUNICÍPIO E AASSISTÉNCIA.

O Município de Santa Teresa, em divisão territorial, datada de 15/07/1999, é

constituído de 6(seis) distritos: Santa Teresa, Alto Caldeirão, Alto Santa Maria, Santo

Antônio do Canaã, São João de Petrópolis e Vinte e Cinco de Julho. Assim

permanecendo em divisão territorial.

O município apresenta-se como uma cidade em constante transformação, com

intenso processo de urbanização, embora a maioria da população ainda prevaleça

no meio rural. O setor econômico e movimentado principalmente pelas atividades

agrícolas, com destaque para as atividades de turismo e comercio de produtos

artesanais. Dentre as principais atividades rurais de Santa Teresa, destacam-se o

café, horticultura, pecuaria, fruticultura e a silvicultura. O município teve significativo

crescimento econômico, havendo um crescimento de 57,09% no PIB entre os anos

de 2005 a 2009. Tal resultado e devido, principalmente, ao fortalecimento do setor

agrícola.

De acordo com o PIB per capita, Santa Teresa ainda se encontra bem aquém da

média estadual, com uma evolução de R$ 4.787,00 em 2002 para R$ 7.782,00, em

2005, enquanto o Espírito Santo teve uma ampliação do PIB per capita de R$

8.258,00 para R$ 13.846,00 no mesmo período. Tendo um crescimento de

17.013,65/ano 2015 (dados IBGE).

Santa Teresa foi a primeira colônia fundada por imigrantes italianos no Brasil e teve

sua história iniciada em 1874 e ainda hoje, a cultura continua ser um destaque

através das suas manifestações culturais, relacionadas a imigração italiana, sendo

destino turístico de muitos e também, escolhendo o município como residência,

buscando melhor qualidade de vida. Atualmente, sua população estimada em 2017 e

de 24.025 pessoas e do último censo (2010) de 21.823 habitantes (dados IBGE),

continuando a receber migrantes de várias regiões do Estado, assim, a população

continua crescer. Com 53,92% das pessoas residentes em área urbana e 46,08%
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em área rural. Alem disso, o município foi considerado, no ano de 2009, como o de

maior expectativa de vida no Estado do Espírito Santo.

No que tange a população ocupada, 45% recebem uma renda mensal de até um

(01) salário mínimo, 26% recebem de 01 (um) a 02 (dois) salários mínimos, 17,6%

entre 02 e 05 salários e somente 11,3% possuem rendimento superior a cinco

salários mínimos. Isto significa que a metade da população do município apresenta

perfil para os Programas Sociais do Governo Federal.

A Assistência Social e “direito do cidadão e dever do Estado, e Política de

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através

de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o

atendimento as necessidades básicas” (art. 1º da Lei 8.742/93 — LOAS). Com a

implantação da Política Nacional de Assistência Social aprovada em 2004, Santa

Teresa foi classificada como município de pequeno porte II, estando no nível de
Gestão Plena da Assistência Social.

O público usuário do SUAS e composto por cidadãos e grupos que se encontram em

situação de vulnerabilidade social, como famílias e indivíduos com perda ou

fragilidade de vínculos familiares, de pertencimento e sociabilidade; estigmatizadas

em termos étnicos, culturais e sexuais; pessoas com deficiência; excluídos pela

pobreza e, ou, no acesso as demais políticas públicas; usuarios de substâncias
psicoativas; vítimas de violência; com inserção precãria ou não inserção no mercado

de trabalho, entre outros (PNAS, 2004).

Para o atendimento deste público, a Secretaria organiza seus programas, projetos,

serviços e benefícios em dois níveis de proteção: Proteção Social Básica e Proteção

Social Especial.

2.1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio

do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos
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familiares e comunitários. Destina-se a população que vive em situação de

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário

ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos

afetivos — relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de

gênero ou por deficiências, dentre outras) (PNASl2004, p.33).

Os Serviços da Proteção Social Básica deverão ser ofertados no Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS), ou, quando na impossibilidade de serem

desenvolvidos nesse, referenciados e articulados com o mesmo.

2.1.1 - Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) consiste em um espaço físico

público e estatal onde são ofertados os Serviços de Proteção Social Básica, tais

como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à FamHia (PAIF), Programa

Incluir, Programa Bolsa FamHia, Programa Criança Feliz Capixaba, Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O espaço físico do CRAS e sede própria.

2.1.1.1 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/INCLUIR

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é oferecido no Centro

de Referência da Assistência Social (CRAS) juntamente com o Programa Capixaba

de Redução da Pobreza (INCLUIR) que promove a inclusão social, a cidadania e a

emancipação das famHias capixabas que se encontra em condições de extrema
vulnerabilidade socioeconômica.

O público atendido são FamHias em situação de extrema e de pobreza inscritas no

Cadastro Único — do Estado do Espírito Santo, beneficiárias do Programa Bolsa

Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), bem como as famHias que

atendem aos critérios de elegibilidade aos programas, mas que ainda não foram

contempladas, e pessoas com deficiência ou idosos que vivenciam situações de
vulnerabilidade social localizadas na zona Urbana e Rural.
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Tem como objetivo apoiar as famHias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o

acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, com
atividades diversas dispostas nos cadernos de orientação e Tipificação Nacional.

No total, durante o ano de 2017 foram oferecidas 12 oficinas, atendendo ao total de

155 participantes.

Atendimento: Os Atendimentos são realizados pela Assistente Social e Psicóloga, e

em alguns momentos, são realizados em conjunto por ambos profissionais. É
destinado ao acolhimento da família/indivíduo e suas demandas, a escuta,

orientações e encaminhamentos, definição de estratégias de prevenção de riscos e

ruptura de vínculos familiares e comunitários, e de minimização e, ou superação das

situações de vulnerabilidade social enfrentadas.
Atendimento no Centro de Referência da Assistência Social ano- 2017
Famílias em Famílias Famílias Famílias Novas Wsitas
situação de cadastradas no atendidas no Acompanhadas famílias domiciliaresextrema CRAS CRAS no PAIF inseridas em realizadaspobreza Acomp. no

PAIF

310 3.323 3.644,00 824 147 800
Demandas Atendidas:

Destacamos a seguir as principais demandas apresentadas pelos usuários nos
atendimentos psicossociais: Benefício de Prestação Continuada (BPC); Insegurança
Alimenta; Descumprimento de condicionalidades; Serviço de Convivência e
Fortalecimentos de Vínculos (SCFV); Acompanhamento Familiar; Descumprimento
de condicionalidades; Centro de Atendimentos Psicossocial (CAPS);
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Principais Demandas
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& Ins. Alimentar

Descumprimento

Beneficios eventuais

SCFV

Acomp. Familiar

PBF

CAPS

Figura 01: Principais Demandas atendidas no CRAS.

Origem da Demanda: Espontânea e Encaminhamentos da Rede Socioassistencial,

sendo: CREAS; Conselho Tutelar; Associação Pestalozzi; Secretaria Municipal de

Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

Sindicato dos Trabalhadores Rurais; SMAS, entre outros.

Abaixo relacionamos O quantitativo total de atendimentos realizados pelo CRAS
durante O exercício de 2017.

A PAIF/EQUIPEMES CADUNICO COMPLEMENTAR GERAL/ANOJANEIRO 144 72 216FEVEREIRO 131 60 191MARÇO 176 59 235ABRIL 125 57 182MAIO 121 107 228JUNHO 145 113 258JULHO 125 113 238AGOSTO 147 85 232SETEMBRO 120 83 203OUTUBRO 118 98 216NOVEMBRO 161 90 251DEZEMBRO 119 90 209TOTAL 1.632 1.027 2.659
Encaminhamentos à Rede de Serviços e outras Políticas Setoriais:
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O atendimento ao público usuário do CRAS fundamenta-se no respeito a
heterogeneidade, potencialidades, valores, crenças e identidades das famHias. O

serviço articula-se com as atividades e atenções prestadas as famílias nos demais

serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com os demais órgãos
do Sistema de Garantia de Direitos.

Encaminhamentos
1%

1% 2% . PEStaIOZZÍ
. Cad único

. CAPS

. CREAS

. SMAS

. Educaçãº

INSS

'àãê Ministério Público

Conselho Tutelar

NASF

Figura 02: Encam'nhamentos realizados CRAS

Encaminhamentos realizados à rede - Ano 2017

Total de encaminhamentos realizados no ano de referência QUANTITATIVOPESTALOZZI 06CADÚNICO 203CAPS 16CREAS 19SMAS 12EDUCAÇÃO 03INSS 07MINISTERIO PUBLICO 02
CONSELHOTUTELAR 03NASF 20

Acompanhamento Familiar:
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O acompanhamento e realizado através de ações executadas com as famílias

referenciadas no CRAS e inseridas nos serviços da Rede de Proteção Social Básica.

Visa identificar demandas, fortalecer os vínculos familiares e comunitários, a

construção de estratégias e o auxílio para a superação das situações de
vulnerabilidade social, encaminhamentos aos serviços da Rede Socioassistencial e

inserção nas outras Políticas Públicas, Atendimentos Psicossociais, Visitas
Domiciliares, entre outros.

Dentre as atividades desenvolvidas, acontecem as reuniões de grupo:
Reuniões dos Grupos “Evoluir”,

Objetivos:

O grupo e formado por famHias em situação de vulnerabilidade social e em situação

de insegurança alimentar.

No ano de 2017 foram atendidas 331 famHias.

Grupo Evoluir 01 - Famílias beneficiárias de cestas básicas emergenciais:

Famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social que, em decorrência

de alguma e eventualidade, encontra-se em situação temporária de insegurança

alimentar. Pretende-se atender, em media, 15 famílias/indivíduos mensal com

concessão de Cesta Básica Emergencial. A Cesta Emergencial é concedida na

Secretaria Municipal de Assistência Social — SMAS.

Grupo Evoluir 02 - Famílias beneficiárias de cestas básicas continuadas:

Atenderã famHias e/ou indivíduos cuja situação de insegurança alimentar “tende” a

não ser temporaria. Pretende-se atender dois grupos de 15 famHias mensais, em um

período de 06 meses ou mais após avaliação.

Reuniões do Grupo “Gerar”:

Objetivos:

O grupo e formado por gestantes a partir do sétimo mês de gravidez, visando
fortalecer os vínculos familiares por meio da socialização e integração entre os

indivíduos. Prioriza o fortalecimento dos vínculos relacionais entre pais e filhos, em

especial, no que se refere aos primeiros vínculos. As reuniões são realizadas em um
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dia, divididas em dois módulos, com duração de 02 horas cada, onde são ofertadas

palestras socioeducativas e entregue o kit enxoval (AuxHio Natalidade). Foram 22

Famílias acompanhadas no grupo durante o ano de 2017.

Reuniões e Capacitações:

Realizadas com a equipe técnica e coordenação do CRAS em parceria com os

outros serviços da Assistência Social e Reunião de Rede Intersetorial, com o intuito

de promover a comunicação e o trabalho em equipe com a participação de todos na

construção, sobretudo, da execução e planejamento das ações 2017/2018 e demais

questões incidentes do cotidiano de trabalho e avaliar o desenvolvimento das

atividades desempenhadas. No ano de 2017 foram realizadas 51 reuniões.

2.1.1.2 — PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Programa Criança Feliz instituído pela Lei Municipal Nº 2678/2017 de 10 de junho

de 2017, sancionada pela Câmara Municipal de Santa Teresa, com inicio das

atividades em outubro de 2017. Com a finalidade de promover o desenvolvimento

integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto
de vida.

No ano de 2017 foram atendidas 80 famílias no Programa Criança Feliz.

Público: As famnias que participarão do Programa Criança Feliz, farão a adesão de

maneira voluntaria, verificando criterios de situação de vulnerabilidade social, em

virtude da pobreza e maior números de dependentes familiar. Serão atendidos 120

indivíduos e suas respectivas famHias, incluindo gestantes e crianças de até 03

anos, beneficiárias do Programa Bolsa Famnia (PBF), também crianças de até 06

anos, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

2.1.2 - SERVIÇO DE CONVIVÉNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU LOS —

SCFV.

Como forma de complementar o trabalho social desenvolvido pelo PAIF, o município

oferta no território de abrangência do CRAS, o Serviço de Convivência e

88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTATERESA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TMA farmª-ªª“

Fortalecimento de Vínculos para Crianças (SCFV) para Adolescentes, 16 anos acima

e Idosos.

Esses serviços pautam-se na defesa e afirmação de direitos, com caráter preventivo

e proativo, visando o desenvolvimento de capacidades e potencialidades que

promovam posturas emancipatórias para enfrentamento da vulnerabilidade social a

que estão expostos.

2.1.2.1 - Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vínculos - SCFV 06 a 17

anos.

O SCFV objetiva promover a convivência, a formação para a participação e

cidadania, 0 desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e

adolescentes, a partir dos interesses, das demandas e das potencialidades dessa
faixa etária.

As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas

como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção

social, conforme prevê a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
(Resolução CNAS nº 109/2009).

No ano de 2017 foram atendidos 79 crianças e adolescentes no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O espaço físico do SCFV e sede própria.

2.1.2.2 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (16 anos acima) -

Serviço de Orientação Sócioesportivo (SOSE)

O Projeto SOSE tem como foco ofertar e executar atividades sócioesportivos, com o

firme objetivo de incentivar e oportunizar as pessoas a prática de atividade física,

reforçando a construção da cidadania, dos valores éticos, do convívio social e
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Ressalta-se que o programa tem como propósito atender uma demanda alem da

sede do município, se expandindo para os distritos. Priorizando o público disposto
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na legislação do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo (SCFV) e

atendendo indivíduos da comunidade vulnerabilizada pelas condições
sócioassistenciais e de saúde.

No ano de 2017 foram atendidos 397 pessoas no Serviço de Orientação
Sócioesportivo.

2.1.2.3 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (60 anos

acima) - Programa de Atendimento à Pessoa Idosa

O Programa de Atendimento a Pessoa Idosa tem por foco o desenvolvimento de

atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no
desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos

familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.

Destina-se a manter as pessoas idosas ativas, participantes, integradas,
conhecedoras de seus direitos, por meio de atividades físicas, culturais, lúdicas, de

estímulo a criatividade e potencialidades. Estas ações são desenvolvidas no Serviço

de Convivência instalado no Município. O Programa possui atualmente 10 (dez)

grupos de convivência.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos — SFCV realizou oficinas no

Município de Santa Teresa, com o objetivo de fortalecer vínculos com a Comunidade

e oferecer atividades de lazer e entretenimento.

No ano de 2017 foram atendidos 390 indivíduos.

O espaço físico dos 10 (dez)grupos da Terceira Idade, ressalta-se que do grupo da

sede é próprio, outros cedidos e/ou Iocados.

2.1.3 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e um instrumento

que identifica e caracteriza as famHias de baixa renda, entendidas como aquelas que
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têm renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de
até três salários mínimos.

Permite tambem conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo

informações de todo o núcleo familiar, das características do domicHio, das formas

de acesso a serviços públicos essenciais e, também, dados de cada um dos
componentes da famHia. Com base nessas informações registradas no Cadastro

Único pelo município o Ministério do Desenvolvimento Social — MDS, seleciona de

forma automatizada, as famHias que serão incluídas no Programa Bolsa Famnia —
PBF e outros benefícios sociais.

No Município, o total de famHias inscritas no Cadastro Único no ano de 2017 era de

2.270 dentre as quais:

o 310 com renda per capita familiar de até R$ 85,00;

o 403 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00;

o 920 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;

o 637 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

0 Programa Bolsa Família (PBF) e um programa de transferência direta de renda

com condicionalidades, que beneficia famHias pobres e extremamente pobres,

inscritas no Cadastro Único contribuindo para a superação da condição de
vulnerabilidade social.

O PBF beneficiou, no ano de 2017, 719 famílias, representando uma cobertura de

62,5% da estimativa de famHias pobres no município.

No ano de 2017 foram realizados 2.430 atendimentos individuais referentes ao

Cadastro Único e ao Programa Bolsa Família.

Dentre esses, destacamos:

Atendimentos realizados no ano 2017

BENEFÍCIOS TOTAL
Inclusão Cadastro Único 191
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Atualização Cadastro Único 1253Wsita Domiciliar 326
Alíquota Previdência Social 40
Tarifa Socialde energia elétrica 160Carteira do Idoso 149
Descumprimento de Condicionalidade 283
Desligamento Voluntario 08

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O referido benefício integra a Política de Assistência Social, não contributivo,

previsto na Constituição Federal, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência

Social/LOAS —Lei 8742/93, pelo Estatuto do Idoso.

O BPC consiste no pagamento de um salário mínimo mensal às pessoas idosas

maiores de 65 anos de idade e pessoas com deficiência, incapacitadas para o

trabalho, cuja renda familiar por pessoa não ultrapasse o correspondente a % do
salário mínimo mensal.

O município proporciona informações qualificadas sobre o benefício, orienta e

encaminha os usuários por meio do CRAS.

Famílias cadastradas no CADUNICO e nos Programas de Transferência de
Renda -Ano: 2017

BENEFICIO QUANTITATIVO
Famílias de baixa renda- PernlCadastro Único 1.925

Familias cadastradas no Cadastro Unico 2.270
Estimativa de famílias pobres — perfil Bolsa Família 1.151

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 719

Famílias beneficiárias do Programa (INCLUIR) 27
Famílias deAgricultores Beneficiarias do Programa Bolsa,. 362
Familia

Famílias Assentadas da ReformaAgraria e Beneficiarias do 13
Programa Bolsa Família
Pessoas benefICIarias do Benetido de Prestacao -
Continuada-BPC
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.ldosos 153

. Pessoa(s) com deficiência 73

. Pessoa(s) com deficiência BPC na Escola 24

2.1.4 -AGÉNCIA DE TREINAMENTO LEONOR VERVLOET MAGALHÃES

Objetivo:

Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de

tecnologias industriais, contribuindo para o crescimento profissional e pessoal do

cidadão, por meios de cursos profissionalizantes e oficinas.

Todos os cursos são oferecidos a comunidade de forma gratuita.

Público Alvo: O Público da Agência FINDES e toda a população com mais de 16

anos, inclusive idosos e pessoas com necessidades especiais.

Alem disso, a agência FINDES foi instalada no município de Santa Teresa por meio

da Secretaria Municipal de Assistência Social, dessa forma, a Agência trabalha

grande parte dos usuários da rede da Assistência Social, tendo como critério básico

a inscrição no CadÚnico.

No ano de 2017 o FINDES ofertou 24 cursos, beneficiando 398 pessoas.

O espaço físico da Agência FINDES e Iocada.

2.2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

A Proteção Social Especial e a modalidade de atendimento assistencial destinada a

famHias e indivíduos que se encontra em situação de risco pessoal e social, por

ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de

substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua,

situação de trabalho infantil, entre outras.

A Proteção Social Especial se divide em 02 (dois) Níveis de Complexidade: Media e

Alta Complexidade.
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2.2.1 - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Os Serviços de Média Complexidade são aqueles que oferecem atendimentos as

famHias e indivíduos com direitos violados, cujo vínculo familiar e comunitário não

foram rompidos. Os Serviços devem ser ofertados no Centro de Referência

Especializado da Assistência Social (CREAS).

2.2.1.1 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) configura-se

em uma unidade pública e estatal, de prestação de serviços especializados e

continuados a famHias e indivíduos com seus direitos violados (negligência,

abandono, ameaças, maus tratos, violência físical psicológica & sexual, discriminação

social, entre outras).

No Município de Santa Teresa, o CREAS realiza os seguintes serviços: Serviço de

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço

Especializado de Abordagem Social de Rua, Serviço de Proteção Social a
Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida

(LA) e de Prestação de Serviços a Comunidade (PSC).

0 espaço físico do CREAS e sede própria.

2.2.1.1.1 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e

Indivíduos (PAEFI)

Serviço responsavel pelo atendimento e acompanhamento de famHias e indivíduos

em situação de violação de direitos, visando contribuir com o fortalecimento da

famnia no desempenho de sua função protetiva; processar a inclusão das famílias no

sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades;
contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos

usuarios; contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da

famHia; contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos;

prevenir a reincidência de violações de direitos.
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Assim a Equipe Técnica do PAEFVCREAS deste município, atendeu no ano de

2017 244 famílias com direitos violados, por meio de suas equipes de referência,

famnias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de seus

direitos, em conformidade com as demandas identificadas no município, inclusive

realizando 03 atendimentos a pessoa em situação de rua e 150 atendimentos a

flutuante/migrante que utiliza, momentaneamente, as ruas como espaço de moradia.

Desta forma, os atendimentos do CREAS totalizam 397 famílias em
acompanhamento no ano de 2017.

ATENDIMENTOS REALIZADOS 2017

15%

. Mulheres

. Crianças/ Adolescentes

. Idosos

. Pessoa com deficiência

. MSE

. Pessoa em situação de rua

Figura 03: Atendimentos Realizados pelo HAEFVCREAS
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DEMANDAS ATENDIDAS PELO PAEFI/CREAS

. Mulheres

. Crianças/ adolescentes

. Idosos

. Pessoa com Deficiência

IMSE

Figura 04: Demandas atendidas pelo PAEFVCREAS

No ano de 2017 foram realizadas 52 reuniões, 14 eventos e capacitações.

Encaminhamentos à Rede de Serviços Socioassistenciais e outras Políticas
Públicas:

CRAS, CAPS, Conselho Tutelar, SMAS, Defensoria Pública, Ministério Público,

Notificação/SINAM, Cartório de Registro/Emissão de Documentos, Agência Findes.
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ENCAMINHAMENTOS 2017

>= CRAS

ª! Saúde CAPS 1 / outros

16º

[ Á) Conselho Tutelar/contrarrefe rência
SMAS

Defensoria Público

Ministério Público

Notificação/ SINAM

40% Cartório de registro/Emissão de
documentos
Agência Findes

Figura 05: Encam'nhamentos realizados pelo HAEFVCREAS

2.2.1.1.2 — Serviço Especializado de Abordagem Social de Rua

Este serviço visa à aproximação, o estabelecimento de diálogo e a escuta
respeitosa, visando conhecer as pessoas que se encontram em situação de rua, sua

procedência, situação física e mental, criação de vínculo e de confiança buscando

negociar a saída das ruas e a concessão de passagens de transporte rodoviário que

possibilite o retorno para o local de origem.

O serviço funciona no espaço físico do CREAS, onde recebe apoio técnico dos

outros profissionais e dispõe dos equipamentos necessários para a realização das

atividades além da abordagem aos migrantes e munícipes em situação de rua.
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Atendimentos Realizados 2017

25%

. Migra ntes/Flutuantes

. Pessoas em Situação de Rua

Figura 06: Pessoas atendidas pela Abordagem Social PAEFI/CREAS

Atendimentos/Abordagem/flutuantes:

Tais intervenções objetivam identificar e conhecer a pessoa, sua origem e motivos

pelos quais se encontra em situação de rua. Em muitos casos, os usuários não
possuem documentação e são oriundos de outros Municípios e Estados, que vêm

em busca de trabalho. A abordagem visa ainda o cadastramento dos indivíduos e a

negociação para a saída das ruas, mediante a oferta de concessão de passagens ou

outros encaminhamentos, quando possível.
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Demanda Abordagem Social

' Migra ntes/FIutuantes

l Pessoas em Situação de Rua

Figura 07: Demandas atendidas pela Abordagem Social PAEFI/CREAS

Segundo o CREAS, no ano de 2017 foram realizadas 620 abordagens, sendo 471

Migrantes/flutuantes e 149 pessoas em situação de rua.

Concessão de Passagens:

A concessão do benefício é executada mediante atendimento/abordagem e

cadastramento dos usuários, no intuito de proporcionar o retorno para o local de

origem ou outro Município de acesso. Em 2017 foram concedidas 120 passagens.

2.2.1.1.3 -Ado|escentes em Cumprimento de Medida em Meio Aberto Liberdade

Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)

O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a

adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto,

determinadas judicialmente, contribuindo para o acesso a direitos e novos valores.

No ano de 2017 foram atendidos 03 adolescentes.

2.2.1.2 - CONSELHO TUTELAR
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E um órgão permanente e autônomo, que tem como competência garantir os direitos

das crianças e adolescentes de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Realiza atendimento/averiguação de denúncias, visitas domiciliares,
acompanhamento e outros. Atende crianças e adolescentes violadas de seus

direitos, que se encontra em situação de negligência, maus tratos, abuso e outras

situações de risco. E é vinculado administrativamente a Prefeitura através da SMAS.

O espaço físico do Conselho Tutelar e sede própria.

2.2.2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade são aqueles que

garantem proteção integral (moradia, alimentação, higiene, trabalho protegido) as

famHias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de
ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitario.

2.2.2.1 - Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na

modalidade abrigo “Manoel Valentim”

0 Serviço Institucional “Manoel Valentim” e um serviço de execução direta do Poder

Municipal e destina-se a abrigar temporariamente crianças e adolescentes com

idade entre 00 a 17 anos, que, por ordem judicial, foram retiradas de seu núcleo

familiar. A casa possui, atualmente, capacidade para abrigar 10 (dez) crianças, e ou

adolescentes com conforto e segurança. No ano de 2017 foram atendidos 06
acolhimentos de crianças e adolescentes.

Reintegração Familiar:

No ano de 2017, 05 crianças foram reintegradas as famnia de origem e 01 para

famnia extensa. O retorno ao grupo familiar foi possibilitado pelo trabalho de

acompanhamento realizado pela equipe, em parceria com a Rede de Serviços
Socioassistenciais.
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O espaço físico do Serviço de Acolhimento Institucional e sede própria.

2.3 - PLANTÃO SOCIAL

O Plantão Social desenvolve atendimentos sociais, concessão de benefícios

eventuais (cestas básicas, auxílios natalidade e funeral), encaminhamentos,
orientações diversas, entre outras ações.

Concessão de Benefícios Eventuais:

A Concessão de Benefícios Eventuais no Plantão Social tem sido realizada mediante

atendimento social e encaminhamentos dos outros Serviços Socioassistenciais.

Atualmente, são concedidos os benefícios eventuais de auxnio natalidade, funeral e

cesta básica.

Famílias Beneficiadas com Cesta Básica:

Atendidas prioritariamente pela Equipe do PAIF, recebem acompanhamento familiar

atraves de atendimentos psicossociais, encaminhamentos para serviços diversos,

visitas domiciliares e inserção em oficinas motivacionais.

Famílias Beneficiadas com Auxílio Natalidade:

Também são atendidas prioritariamente pelo PAIF e recebem o mesmo
acompanhamento das famHias referenciadas no Centro de Referência da Assistência

Social (CRAS), atraves de grupos, atendimentos psicossociais, entre outros.

Famílias Beneficiadas com Auxílio Funeral:

O auxnio e destinado ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade

social e que não possuem meios de custear as despesas referentes ao falecimento

de um familiar. São custeadas despesas com urnas e serviços funerários
(transporte). Os atendimentos são realizados no Plantão Social da Secretaria
Municipal de Assistência Social.

Benefícios Eventuais —Ano: 2017
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BENEFÍCIOS TOTAL
Pessoas Beneficiariasdo Auxílio Natalidade 41
Pessoas BeneficiariasdoAuxílio Funeral 45
Cesta Básica Alimentar 720

Articulação com outros Programas da SMAS:

No intuito de efetivar a garantia dos direitos socioassistenciais das famílias, bem

como para inseri-las nos Serviços da Rede de Serviços do SUAS (Sistema Único de

Assistência Social), o Plantão Social vem se articulando com os outros Programas

da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dessa forma, as famnias e indivíduos que comparecem para atendimento no Plantão

Social são orientados acerca da importância de estarem inseridos na rede, e são

encaminhados, conforme o nível de vulnerabilidade social em que se encontram,

para o CRAS ou para o CREAS, bem como para os outros Programas e Serviços da

Rede socioassistencial.

Em 2017, a SMAS planejou ações com vista a melhoria da qualidade dos serviços

através da constituição de espaços de debates por meio de reuniões e encontros

com as equipes de profissionais que constituem a rede SUAS, tendo como linha

central o reordenamento dos serviços socioassistenciais.

2.4 — PARCERIAS:

. Associação Pestalozzi de Santa Teresa — ES - Fundada em 26 de novembro

de 1991, com Estatuto adequado de “Sociedade” para “Associação” em 22 de

dezembro de 2003. Tem por finalidade o estatuto, a assistência, o tratamento e a

educação de crianças, adolescentes e adultos que necessitam de assistência

psicopedagógicos, médica, odontológica e de reabilitação.

A Associação não tem fins econômicos nem lucrativos e não distribui resultados,

dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma

forma ou pretexto.
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E uma Entidade Filantrópica, com diretoria própria e se pauta em princípios

democráticos de gestão compartilhada. Tem como missão: Promover, executar e

apoiar ações que contribuam para inclusão social das pessoas com deficiências.

. Associação São Vicente de Paula - Tem por finalidade desenvolver atividades

com crianças até 06 (seis) anos de idade, familiares e comunidade, fortalecendo

vínculos e a prevenção a ocorrência de situações de risco social.

A entidade oferece Cesta Básica para famHias, Leites para bebês, Doação de

roupas, Calçados, Medicações, Exames medicos, Aluguel, dentre outros.

No ano de 2017 foram realizados 256 atendimentos, com o Programa de Aquisição
de Alimentos.

3 - CONTROLE SOCIAL

O Controle Social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988,

enquanto instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão

político-administrativo-financeira e tecnico-operativa, com caráter democrático e

descentralizado (PNAS/2004, p.51 ).

Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Teresa (CMASST)

Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Santa Teresa (COMSEA)

. Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Santa

Teresa (COMCAST)

. Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDIPI —

ST)

4— FINANCIAMENTO
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A Seguridade Social, segundo a Constituição Federal de 1988, Artigo 195, deve ser

financiada por toda a sociedade, mediante recursos provenientes dos Orçamentos

da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e das Contribuições Sociais. Sendo a

Assistência componente da Seguridade Social, os três entes federados têm
responsabilidade no seu financiamento.

No Município de Santa Teresa, as ações da area da Assistência Social têm sido

financiadas por Recursos federais, estaduais e municipais, sendo os recursos

federais e estaduais repassados, de forma fundo a fundo.

Orçamento previsto para a area de assistência social no ano de 2017 representa

4,94% do orçamento total da Prefeitura Municipal que corresponde a R$
3.324.793,29. Além deste, temos os recursos provenientes do Fundo Nacional de
Assistência Social — FNAS / Governo Federal e Fundo Estadual de Assistência

Social- FEAS/Governo do Estado, sendo um grande avanço no que diz respeito a

financeirização de ações nesta política setorial. Quanto a parte financeira, esta será

melhor abordada pela Secretaria Municipal de Fazenda.

5 -AÇÓES DE GESTÃO E MONITORAMENTO REALIZADAS PELASECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS)

Os eventos realizados no ano de 2017 pela SMAS contaram com a parceria dos

Programas, Serviços e Projetos da Rede, bem como as outras Secretarias

Municipais.

A SMAS planejou ações com vista a melhoraria da qualidade dos serviços através

da constituição de espaços de debates por meio de reuniões e encontros com as

equipes de profissionais que constituem a rede SUAS, tendo como linha central o

reordenamento dos serviços socioassistenciais com o intuito de aperfeiçoar o

atendimento, ampliar o conhecimento e discussões sobre a Política de Assistência
Social. No ano de 2017 foram realizadas 90 reuniões.

NESTE ANO DE 2017 ENFATIZAMOS:

. A implantação do projeto SOSE, como acima exposto.
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. Organização interna da gestão.

. Iniciado obra de reforma do telhado do CRAS.

. Participação efetiva do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
através dos grupos da Terceira Idade no Festival Gastronômico “Cozinha das
Nonas”

. 24 cursos de qualificação profissional atraves da Agencia FINDES parceria
SENAI. Qualificando para o mercado de trabalho 398 usuários.

o Demanda dos serviços: PAIF/INCLUIR/CRIANÇA FELIZ/BOLSAFAMÍLIA/
CADUNICO/PAEFVMSE/ABRIGO, atendidas e acompanhadas.

6 - CONSIDERAÇÓES FINAIS

A secretaria de Assistência Social de Santa Teresa - ES procura desenvolver ações

concretas e consistentes para as famHias que se encontram em situação de
vulnerabilidade social. Dessa forma, os serviços tem como objetivo a emancipação e

a melhoria da qualidade de vida de famílias e indivíduos, contribuindo de forma

significativa no resgate da cidadania e da autoestima dos usuários. Para isso e,

também em concordância com a NOB/SUAS (Resolução n. 33, de 12 de dezembro

de 2012) alterada pela Resolução nº 20, de 13 de dezembro de 2013 e Tipificação

Nacional, e fundamental que a Vigilância Socioassistencial seja implantada para

continuar agindo na prevenção das situações de risco ou violações de direito em
âmbito local.

Este relatório de gestão e um instrumento fundamental para a construção de uma

política planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e

riscos sociais identificados. Dessa forma, o processo de construção deste relatório

constitui-se enquanto espaço político de interlocução entre a gestão e sociedade

civil na definição de metas e prioridades para o atendimento das necessidades
levantadas.

No município de Santa Teresa - ES, pode-se verificar que o órgão gestor da
Assistência Social vem se empenhando para atender aos requisitos e
responsabilidades da Gestão Basica, visando ampliar a qualidade dos serviços

prestados a população usuária, tendo como fundamento os seguintes princípios: a

ampla divulgação dos serviços programas, projetos e benefícios socioassistenciais,
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dos recursos oferecidos e dos critérios de concessão; a cooperação, articulação e

integração entre os órgãos da rede socioassistencial governamental e não-
governamental, bem como os órgãos da rede de políticas públicas intersetoriais no

desenvolvimento das ações; a universalização dos direitos sociais e o respeito a

dignidade humana e ao direito a benefícios e serviços de qualidade.

Para tanto, enfatizamos para concluir, que as ações/atividades desenvolvidas pelos

Serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, foram realizadas
satisfatoriamente no ano de 2017. Os desafios enfrentados foram numerosos, mas

que serviram de aprendizado para a realização de um trabalho continuado, voltado

para as famílias/indivíduos em situação de vulnerabilidade social de nosso
município.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0 presente documento apresenta uma descrição sintetica das principais ações e

atividades realizadas na gestão no ano de 2017, pela Secretaria Municipal de Meio

Ambiente — SMMA, Prefeitura Municipal de Santa Teresa, tendo como Secretário o

Senhor Santo Pereira de Melo.

ESTRUTU RAADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL

Em função da mudança governamental ocorrida no final do exercício de 2016/2017,

algumas mudanças ocorreram na Secretaria Municipal de Meio Ambiente para uma

melhor gestão e melhor atendimento as demandas que surgem no dia a dia. Tendo

como atribuições básicas as atividades inerentes a:

. Promoção e coordenação de estudos e propostas para a formulação da

política urbana do Município com o objetivo de assegurar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana em

articulação com os órgãos e entidades afins;

. Planejamento, promoção, desenvolvimento e execução da política pública

ambiental do Município, em consonância e articulado com os sistemas

Estadual e Federal de Meio Ambiente;

. Planejamento e monitoramento do crescimento do Município de Santa Teresa,

disciplinando e controlando a ocupação e o uso do solo no Município, de

forma a garantir o seu desenvolvimento sustentável;

o Planejamento, coordenação e supervisão do desenvolvimento de projetos de

urbanização;

. Analise e aprovação dos processos e projetos particulares e públicos para

licenciamento de parcelamentos e edificações e para licenciamento para

localização e funcionamento de atividades produtivas, bem como concessão

dos respectivos alvarás de licença;
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Fiscalização das posturas urbanísticas, bem como articulação e coordenação

das equipes multidisciplinares, compostas de fiscais e de outros profissionais

de varias Secretarias, na realização de trabalhos conjuntos e inspeções, que

envolvam o exercício de diversas modalidades do poder de polícia
administrativa do Município;

Fiscalização da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das

normas edilícias do Município;

Atualização permanente do Cadastro Técnico do Município, em articulação

com a Secretaria Municipal de Finanças;

Prestação de apoio técnico e administrativo aos Conselhos Municipais
vinculados a Secretaria;

Planejamento, coordenação, execução e controle de atividades que visem a

proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;

Promoção e execução de atividades necessárias ao desenvolvimento e a

implementação da educação ambiental no Município, inclusive nas escolas da

rede municipal, em conjunto com outras Secretarias Municipais;

Planejamento, organização e execução de campanhas permanentes de

sensibilização popular quanto as questões ambientais, articulando-se com as

demais Secretarias Municipais;

Atuação integrada com os demais órgãos ambientais da União e do Estado,

visando a implementação da política nacional de meio ambiente, segundo a

competência do Município ou mediante delegação, por intermédio de
convênio, das outras unidades federativas;

Adoção de medidas e ações voltadas a preservação, recuperação e defesa

dos recursos naturais do Município, buscando auxílio e suporte técnico ou de

pessoal nas demais secretarias municipais, segundo a area de competência

de cada uma, para que as ações sejam desenvolvidas de forma integrada;

Licenciamento da localização, construção, instalação, modificação, ampliação

e operação de empreendimentos ou atividades consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras e/ou capazes, sob qualquer forma, de causar

degradação ambiental;
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Execução da fiscalização das atividades industriais, comerciais e de
prestação de serviços, bem como do uso de recursos ambientais pelo poder

público e pelo particular, seja pessoa física ou jurídica, no âmbito de sua

competência; Administração do parque municipal do Município;

Incentivo das associações, cooperativas, empresas e outras organizações

que mobilize capital e propiciem a ampliação e diversificação do mercado

local de empregos;

Identificação de fontes para captação de recursos voltados para o
desenvolvimento econômico do município, em articulação com a Secretaria

Municipal de Gestão e Planejamento;

Na sua Estrutura Organizacional a SMMA e formada pelos seguintes setores e

departamentos:

Gabinete do Secretario;

Departamento de Gestora de Projetos de Engenharia Ambiental;

Departamento de Coordenação da Usina de Triagem e Compostagem de

Resíduos Sólidos Urbanos;

Coordenação de Educação Ambiental e Coordenação Ambiental;

Departamento de Licenciamento;

Departamento de Fiscalização Ambiental;

Departamento de Assessoria Jurídica Ambiental;

Setor Administrativo.

0 presente relatório vem apresentar as principais atividades exercidas nesta
secretaria no ano de 2017:

- Legislações encaminhadas para aprovação: 03
- Anuências Emitidas: 27

- Número de Pareceres Emitidos: 78

- Número de Notas Técnicas Emitidas: 34

- Número de Relatórios Emitidos: 112
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- Número de Licenças Emitidas: 38

- Número de Notificações emitidas: 47
- Número de Termo de Advertência Emitido: 20

- Número de processos Ministério Público atendido: 46

- Emissão de CNDA: 49

- Número de Cadastro Tecnico Realizado: 05

- Número de Ofícios Emitidos: 319

- Número de Memorandos Emitidos: 82

- Vistorias Realizadas: 263

- Outros documentos administrativos emitidos: 257

-Termo de Referencia: 10

- Processos Arquivados: 262

-Aguardando Documentação: 58

LISTA DE AN EXOS

ANEXO I - Relatório das atividades desenvolvidas no ano de 2017 (Setor de
Fiscalização);

ANEXO II - Relatório das atividades desenvolvidas no ano de 2017 (Setor Tecnico);

ANEXO III — Relatório das atividades desenvolvidas no ano de 2017 (Usina de

Triagem de Resíduos Sólidos de Santa Teresa);

ANEXO IV — Prestação de contas do ano de 2017;

ANEXO V - Prestação de contas do ano de 2017 (suprimento de fundo).
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ANEXO I - Relatório das atividades desenvolvidas no ano de 2017 (Setor de
Fiscalização);

Este Relatório apresenta as principais atividades desenvolvidas pelo Setor de
Fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santa Teresa/ES no ano
de 2017, no intuito de contribuir para a análise de prestação de contas, sendo
composto pelas servidoras Ana Paula da Silva Dupke (Fiscal), Luana Aparecida
Zanotti (Fiscal) e Mateus Pivetta Sipolatti (Coordenador Ambiental).

A seguir expõe-se o resumo das principais ações realizadas em 2017:
o Atendimento de denúncias referentes a processos oriundos do Ministério

Público, IDAF, Fórum e IEMA.

. Acompanhamento de condicionantes, PRAD e TAC;

. Emissão de CNDA, Termo de Advertência, memorandos e Notificações;

. Elaboração de relatórios de fiscalização, assim como notas técnicas;

o Atendimento a consultores e proprietários notificados;

. Atendimento de denúncias anônimas referentes à realização das atividades

degradadoras;

. Realização de vistoria ”in loco,?

. Elaboração de minutas de ofícios;

. Acompanhamento dos prazos referentes a notificações e ofícios;

ANEXO II - Relatório das atividades desenvolvidas no ano de 2017 (Setor

Técnico)

Este Relatório apresenta as principais atividades desenvolvidas pelo Setor
Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santa Teresa/ES no ano de
2017, no intuito de contribuir para a análise de prestação de contas, sendo composto
pelas servidoras Eloara Luppe Gobbi (Bióloga), Mora Guisolfi Menegassi
(Engenheira Ambiental) e Mayara Couto de Lima (Técnica em Meio Ambiente).

A seguir expõe-se o resumo das principais ações realizadas em 2017:
. Análise e pareceres referente a processos de licenciamento ambiental,

consulta prévia, carta de anuência, inclusão cadastral, análise de PRADls;

. Elaboração de relatórios técnicos, assim como notas técnicas;
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. Atendimento a consultores, realização de enquadramento em processo de

licenciamento ambiental;

. Realização de vistoria ”in loco”;

. Elaboração de ofícios;

. Participação em conselhos ambientais;

. Acompanhamento e relatório de condicionantes.

ANEXO III — Relatório das atividades desenvolvidas no ano de 2017 (Usina de

Triagem de Resíduos Sólidos de Santa Teresa)

Dentre as atividades realizadas pela coordenação da Usina de Triagem de Resíduos
sólidos de Santa Teresa no ano referencia de 2017, se destacam as seguintes
listadas a baixo:

- Manejo diário e organização da distribuição de resíduos no pátio de triagem
- Manejo diario da distribuição dos resíduos úmidos (rejeitos)
- Supervisionar diariamente o processo de triagem dos resíduos sólidos
- Monitoramento diário dos volumes diarios triados (media de 1.100kg dia) de lixo
seco.
- Monitoramento diário dos volumes descartados para aterro sanitário (media de 10
toneladas dia)
- Fiscalização mensal da prestação de contas bem como dos trabalhos realizados
pela Cooperativa de catadores - COOPAAST.
- Fiscalização mensal da prestação de contas da prestadora de serviços de
transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos (RSU) — Ambiental Coleta
SA.

- Controle diário dos descartes dos rejeitos para aterro sanitário junto da empresa
terceirizada
- Fiscalização mensal da prestação de contas bem como atendimento dos serviços
de coleta e destinação final dos resíduos sólidos de saúde (RSS) — Condoeste.
- Supervisionar a frequência e regularidade do ponto dos catadores
- Emissão das certidões negativas de débitos tributários, bem como atestar as notas
fiscais para pagamento dos referidos serviços prestados. Dar continuidade aos
processos de pagamentos. Fiscal dos referidos contratos listados acima.
- Supervisionar diariamente a frequência e regularidade do ponto da servidora braçal
disponível na unidade.
- Auxilio diário na limpeza e organização das vias e pãtios da unidade de triagem
- Apoio ao funcionamento e na continuidade dos serviços reciclagem dos resíduos
sólidos junto aos catadores; exemplos: abastecimento de maquina, reparos de
maquina, consertos de pneus, auxilio em situações de imprevistos bem como
emergenciais.
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- Auxiliar tecnica e juridicamente ao cumprimento das condicionantes do TCA Ie II —
Termo de Compromisso Ambiental, firmado entre a prefeitura, ministerio publico e
lema, quando necessário e relacionado a unidade em questão.
* Aproveita-se para salientar que as atividades do cargo em questão são quase que
em sua maioria rotineira salvo alguns imprevistos.

ANEXO IV - PRESTAÇÃO DE CONTAS DOANO DE 2017

FAVORECIDO

COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE
SANTA TERESA

PÚBLICOS

BATISTA

MAZZOLIN DI FIORE

PINHEIROS

DE OLIVEIRA

EQUIPAMENTOS DOS SERVIDORES
EXTINTORES

EIRELE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES

CENTER

CALVI ME

CATADORAS

ÁREA DE SAÚDE

U RBAN OS

. Obs.: Os valores acima constantes são aproximados.
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ANEXO V - PRESTAÇÃO DE CONTAS DOANO DE 2017 (SUPRIMENTO DE
FUNDO)

VALOR (R$)ITEM Nº DO
CHEQUE

Nº DA NOTA
OU RECIBO

NOME DO FAVORECIDO DATA J US TI FICATIVA

R$145,0001 000001 00801 SPM COMERCIAL
ELETRICA LTDA - ME

07/04/2017 Serviço de instalação de
fechadura (materiais de

SALA DO SECRETÁRIO.

expediente). — TROCA
DE FECHADURA DA

CANCELAD O

R$148,0002 000002 1443 SUPERMERCADOS
DALMASCHIO LTDA-

EPP

11/04/2017 Aquisiçao de 02 (duas)
águas sanitárias Qboa,

03 (três) Álcool
coperalcool tradicional,
01 (um) balde,06 (seis)
cloros Iertoof, 06 (seis)
papel higiênico carinho
plus, 01 (um) sabão em
pó OMO, 01 (um) veja
multiuso. (materiais de

higiene e limpeza) —
PRODUTOS

UTILIZADOS NA
LIMPEZA DA
SECRETARIA

MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E PARA

HIGIENE DOS
SERVIDORES DA

MESMA.

R$120,0003 000004 000000179 X NET LANHOUSE LTDA
ME

11/04/2017 Aquisição de 02 (dois)
cart. TonerHP. (materiais

de expediente) —
UTILIZADOS PARA
IMPRESSÃO DE
DOCUMENTOS
EMITIDOS PELA

SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO

AMBIENTE.
04 000005 000000577 CARLOS EDUARDO

PASSOS — ME
12/04/2017 Aquisição de 01 (um)

Switch mini multilaser.
(materiais de expediente)

— EQUIPAMENTO
UTILIZADO PARA

ADIÇÃO DE MAIS UM
CABO DE INTERNET

PARA NOVA
SERVIDORA.

R$55,00

05 000006 021494 GRAFICA SAO GERALDO
LTDA

12/04/2017 Aquisição de 04 (quatro)
carimbos automáticos e

01 (um) carimbo
madeira. (materiais de

expediente) —
MATERIAIS

UTILIZADOS POR
SERVIDORES NOVOS,

VISTO QUE NA

R$140,00
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SECRETARIA NAO
HAVIA NENHUM

CARIMBO DEIXADO
PELOS ANTIGOS

SERVIDORES.
06 000007 000000253 AUTO PEÇAS

GUANABARA LTDA EPP
25/04/2017 Aquisiçao de 01 (um)

palheta do Iimpadorgol,
01 (um) palheta do

limpador Montana e 01
(um) palheta dio limpador

Montana. (peças para
veículos e semoventes)—

PEÇAS UTILIZADAS
NOS DOIS VEÍCULOS
PARA LocomoçÃo
DOS SERVIDORES.

R$150,00

07 000008 000000135 RJ MOTOS LTDA ME 25/04/2017 Aquisição de 01 (um) kit
trans titan e 01 (um)

Patin hamp. (peças para
veículos e semoventes)—
PEÇAS UTILIZADAS NA
MOTO PARA SEVIÇOS
DA USINA DE TRIAGEM
E COMPOSTAGEM DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

URBANOS.

R$ 113,00

08 000009 000000205 LUCIO NASCIMENTO ME 04/05/2017 Aquisição de 01 (um)
banner. (materiais de

expediente) — MATERIAL
UTILIZADO EM

PALESTRAS
OFERTADAS PELA

SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO

AMBIENTE.

R$ 148,00

09 000010 000000511 IMPACTO SERICOS
GERAIS LTDA ME

04/05/2017 Aquisiçao de papelA4 p/
cópia ool jato diversos e

papelA4 cópia preta
diversos. (impressões e
encadernações) — CÓPIA

E IMPRESSAO DE
PLANO DIRETOR

MUNICIPAL (PDM) E
MAPAS, VISTO QUE A

PREFEITURA
RACIONAVA

IMPRESSÓES.

R$ 121,30

TOTAL 1.140,30
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Eixo Políticas Públicas — Turismo:

Esfera Municipal:
Árvore Símbolo - Lei Nº 2.441/13;
Ave Símbolo - Lei Nº 2.433/13;
Rua do Lazer - Uso e Funcionamento - Lei Nº 2.473/14;
Reestruturação do COMTUR e criação do FUMTUR — Lei Nº 2.574/15;
Atualização da Taxa de Uso do Parque de Exposições — Lei Complementar
Nº 013/2017;
Dia Municipal da Ecologia - Lei Nº 2.626/15;
Implantação do Selo de Qualidade Turística — Lei Nº 2.652/16;
Plano Municipal de Turismo 2016-2026 - Lei Nº 2.658/16;
Tabela de táxi para eventos: Decretos Nº 352/14, 210/15, 146/16 e 312/17;
Proibição de Carro de som em Logradouros Públicos: Decretos nº 188/16 e
228/16.

Esfera Estadual:
Capital Capixaba do Jazz e do Blues - Lei Nº 10038/2013;
Capital Capixaba da Cultura ltaliana - Lei Nº 10378/2015;
Capital Capixaba da Gastronomia ltaliana-...............
2º lugar no Programa de Avaliação Turística do Espírito Santo de 2014.

Esfera Federal:
Adesão ao Programa de Regionalização do Mtur — 2016;
CADASTUR — 90 empreendimentos devidamente cadastrados;
Categorização do MTur: Categoria C.
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ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO:

O orçamento Municipal para a Secretaria estã fixado em R$1.321.522,97 (Um

Milhão Trezentos e Vinte e Um Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e

Sete Centavos) em 2017, deste valor, R$1.092.215,29 (Um Milhão Noventa e

Dois Mil Duzentos e Quinze Reais e Vinte e Nove Centavos) e destinado a

manutenção das Atividades Administrativas, R$36.000,00 (Trinta e Seis Mil

Reais) e destinado a Construção, Reforma eAmpIiação de Obras Destinadas

a Cultura, R$178.207,68 (Cento e Setenta e Oito Mil Duzentos e Sete Reais e

Sessenta e Oito Centavos) e destinado a Manutenção das Atividades
Culturais e Turísticas, R$11.756,52 (Onze Mil Setecentos e Cinquenta e Seis

Reais e Cinquenta e Dois Centavos) destinados a Construção, Reforma e

Ampliação de Obras Destinadas ao Turismo e R$3.343,48 (Três Mil Trezentos

e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos) destinados a
Implantação e Manutenção do Polo de Ecoturismo.

O Orçamento supra citado foi distribuído de acordo com as atividades

descritas abaixo;

Eixo Políticas Públicas — Cultura:

' Manutenção das Atividade do Conselho Municipal de Cultura;
' Inicio do Processo de Tombamento da Igreja Matriz;
' Resgate do Projeto de Musicalização;

Eixo Infraestrutura:
' Manutenção da Galeria Cultural Virgínia Gasparini Tamanini;
' Manutenção do Sistema de Combate a Incêndio do Parque de Exposições;
' Manutenção do Projeto Paisagístico Florescer;
' Manutenção do Mirante do Vale do Canaã;
' Manutenção do Museu da Cultura e da Imigração Italiana em Santa Teresa;
' Manutenção da Praça Duque de Caxias;
' Inicio do Projeto de Revitalização da Praça Augusto Ruschi;
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Número Imóvel
01 Casa da Cultura
02 Polo de Agroturismo
03 Casa Lambert
04 Biblioteca Municipal de Santa Teresa
05 Museu da Cultura e da Imigração Italiana de Santa Teresa
06 Portal
07 Parque de Exposições Frei Estevão Eugênio Corteletti
08 Praça Domingos Martins
09 Praça Augusto Rusch
10 Praça Primo Sãncio
11 Horto Mercado Municipal

Eixo Qualificação:
' SEBRAE

— Inicio da estruturação do circuito turístico Santa Lúcia/ Encantado;

' SMTC

— Projeto de Educação Patrimonial;

Eixo Eventos:
' Parceria com a Rua do Lazer do Encantos de Natal em 2017;
' Festa de Emancipação Política de Santa Teresa em 2017;
' Jornada do Patrimônio Cultural de Santa Teresa em 2017;
' Ampliação do evento Santa Teresa Gourmet em 2017;
' Realização do Intest — Intercambio Internacional de Teatro de Santa Teresa

em 2017;
' Ampliação do Festival das Flores em três edições 2017;
' Manutenção dos eventos: Carnaval de Patrimônio, Caminho do Imigrante,

Festa da Uva e do Vinho, Festa do Imigrante Italiano, Festival de Sanfonas e
Concertinas, Santa Teresa Jazz & Bossa;

' Ampliação do Evento da etapa de Montain Bike;
' Realização do Caminho dos Imigrantes;
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' Realizaçao do Caminho do Colibri;
' Apoio a realização do SIMBIOMA;
' Apoio a realização de Corpus Christi;
' Apoio a Festa de Santo Antônio do Canaã;
' Apoio a Festa de São João de Petrópolis;
' Apoio ao Festival de Música de Inverno;
' Apoio ao Carnaval de Rua de Santo Antônio do Canaã;
' Apoio ao Carnaval de Rua de Santa Teresa;

Eixo Promoção:
' Manutenção em implantação de redes sociais: Facebook, Instagram e TWitter;
' Instituição do Calendário de Eventos Municipal a partir de 2017;
º Desenvolvimento da Marca e Mapa Turísticos de Santa Teresa em 2015;

Eixo Gestão Compartilhada:
' Manutenção do Santa Teresa Convention & Visitors Bureau;
' Manutenção do Fórum Municipal de Turismo e Cultura;
' Apoio ao Imigrantes Convention & Visitors Bureu;
' Conselhos Municipais de Turismo e de Cultura e Patrimônio Histórico e

Artístico em atividade;

Eixo Patrimônio Cultural:
' Elaboração do Inventário do Patrimônio Natural de Santa Teresa;
' Inicio do Processo de Tombamento do Patrimônio Histórico de Santa Teresa;
' Comprovação documental em parceria com oArquivo Público do ES de Santa

Teresa ser a primeira cidade colonizada por imigrante italianos do Brasil.

Eixo Cultura:
' Manutenção da Oficina de Teatro nos anos de 2017;

Eixo Agroturismo:
' Fortalecimento do Circuito Caravaggio;
' Fortalecimento do Circuito Colibris;

Considerando os eixos desenvolvidos evidenciamos os seguintes resultados:
- Sensibilização dos jovens estudantes de nível médio, no que diz respeito a
educação patrimonial;
- Manutenção e resgate das atividades culturais;
- Divulgação turística do município de Santa Teresa;
- Apoio e acompanhamento ao desenvolvimento dos circuitos turísticos;
- Incentivo ao aumento da taxa de ocupação dos leitos da rede hoteleira;
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- Incentivo a movimentação econômica dos micro empresarios;
- Melhoria no paisagismo das praças e jardins do município;
- Incentivo a divulgação e comercialização da agro indústria e artesanato em Santa
Teresa;
- Incentivo de divulgação das bandas musicais do Município de Santa Teresa;
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Ações Desenvolvidas

Adequação da metodologia utilizada para abastecimento da frota da
Prefeitura Municipal De Santa Teresa, seguindo a instrução normativa do

decreto 055/2014. Foi implantado um sistema organizacional através de

requisições emitidas pela Secretaria de Transportes para liberação do

abastecimento, assim como, a emissão do cupom fiscal que é gerado no

posto e assinado pelo motorista;

Controle de abastecimento de todas as secretarias e veículos por meio de

relatórios gerados pelo sistema de frotas da E&L;

Implementação do Sistema de Rastreamento que permite verificar a
localização exata e velocidade de 30 veículos da frota da PMST via satélite

através de GPS;

Legalização da frota de veículos de transporte escolar, que estava irregular.

Todos os veículos passaram por vistorias e fiscalização do DETRAN;

Adequação da cidade a nova sinalização viária, que gerou consequentemente

o ordenamento do trânsito com sinalização para deficientes físicos e idosos;

Listagem dos veículos usados a serem leiloados;

Construção de um lavador de carros legalizado ambientalmente para limpeza
dos veículos da frota da PMST.
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