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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 DA ADMINISTRAÇÃO

A estrutura Administrativa do Município de Santa Teresa é composta pelos seguintes órgãos 
e unidades administrativas:

Órgão /Unidade Administrativa

Gabinete do Prefeito
Procuradoria Jurídica
Unidade Central de Controle Interno
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 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

Ações Desenvolvidas

Durante o exercício de 2018, a Procuradoria desenvolveu inúmeros trabalhos voltados à 
defesa do Município ou à consultoria jurídica dos órgãos e entidades municipais.
Em juízo, impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade para evitar bloqueio de convênios 
perante  o  Estado  do  Espírito  Santo  para  recebimento  de  recursos,  considerando  que 
assumimos a administração com déficit financeiro, infringindo o disposto no art. 42 da LRF, 
LC  101/2000;  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 
2018,  elaboradas  pelo  menos  273  (duzentos  e  setenta  e  três)  peças  processuais  para 
atender os interesses do Município de Santa Teresa, sendo:

1. Cível
1.1 Contestações: 34 (trinta e quatro);
1.2 Recursos: 28 (vinte e oito);
1.3 Contrarrazões: 09 (nove);
1.4 Petições diversas: 93 (noventa e três);
1.5 Iniciais: 3 (três);

2. Tributário
         2.1 Execuções ajuizadas eletronicamente: 06 (seis).
         2.2 Petições 87 (oitenta e sete);

3. Trabalhista
        3.1 Contestações: 10 (dez);
        3.2 Recursos: 02 (dois);

4. ADI’s: 01 (um);

5. Pareceres administrativos: 936 (novecentos e trinta e seis);

6. Total de processos despachados/movimentados de próprio punho nos autos de processos 
administrativos: 2.685 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco).

Consultoria Legislativa
Durante  o ano de 2018 foram elaborados,  em atendimento  à  demanda encaminhada à 
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, além de minutas de Decretos.

Precatório
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O  Município  adotou  o  Regime  Especial  para  pagamento  de  precatórios,  na  forma 
preconizada na Emenda Constitucional nº 62. Em 2018, 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.

Curso sobre a Regularização Fundiária
A  procuradoria  participou  do  curso  de  Regularização  Fundiária,  representada  Pelo 
Procurador  Geral  Edinaldo  Rossi  e  o  procurador  João  Vinicius  Custodio  Tonini. 
Regularização Fundiária é um conceito aberto e amplo, o qual se relaciona com todos os 
mecanismos  e  institutos  que  promovem  a  adequação  e  a  conformação  de  um 
empreendimento imobiliário ao regramento posto. Neste curso foram abordados o Histórico 
legal e contextualização; Conceitos, princípios e metodologia; Lei Federal n. 13.465/17 – 
REURB – aspectos gerais; Modalidades e espécies de REURB - Reurb-S, Reurb-E e Reurb 
inominada; Procedimento da REURB – requerimento, classificação, elaboração do projeto 
de regularização fundiária dentre outros temas.
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3 – UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

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;
Apoio na Elaboração de Instruções Normativas dos diversos sistemas administrativos;
Cumprimento  ao  Plano  Anual  de  Auditoria  Interna  –  PAAI  2018,  que  compreende 
procedimentos e pontos de controle evidenciados na IN nº 43 do Tribunal de Contas do ES.

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

Tipo: Processo: Objeto
Adesão  Ata  Registro 
de Preço (Saúde)

0874/2018 Objeto: Aquisição de 2 (dois) Veículos utilitários de 
passeio
Fundamento  legal:  Decreto  nº  7.892,  de  23  de 
janeiro de 2013
Valor: R$ 94.206,80 (Noventa e quatro mil reais, 
duzentos e seis e oitenta centavos)

Termo de Adesão à Ata 
Registro  de  Preço  do 
SERP (Saúde)

8335/2018 Objeto:  Aquisição  de  medicamentos  para 
atendimento à população residente
no Município de Santa Teresa.
Fundamento Legal:
Valor: R$ 25.893,20 (Vinte e cinco mil, oitocentos 
e noventa e três reais e vinte centavos)

Carta Convite 4780/2017 Nº do processo: 4780/2017
Fornecedor: Construtora Padrão Ltda
Objeto:  Reforma  do  telhado,  reparos  do 
madeiramento, e outros serviço do CRAS.
Fundamento legal: Convite art. 22 § 3o
Valor:  R$ 57.188,56 (Cinquenta e sete mil  reais, 
cento e oitenta e oito e cinquenta e seis centavos)

Dispensa de Licitação 10.995/2018 Trata-se  de  uma  Dispensa  de  Licitação 
enquadrada no artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93 
e  refere-se à aquisição de peças e execução de 
serviços  destinados  a  manutenção  do  veículo 
placa  ODL-0335,  pertencente  a  Secretaria 
Municipal de Educação cuja finalidade do veículo 
é o transporte escolar.
Valor: R$  5.578,02  Aquisição  de  Peças  e  R$ 
3.055,00  Execução  de  Serviços  =  Total  dos 
Pagamentos R$ 8.633,02

Inexigibilidade  de 
Licitação

4597/2018 Fornecedor: HESIO ERNESTO DESTEFANI-ME
Objeto:  AULAS  SHOW  DE  GASTRONOMIA, 
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destinadas  ao  V  festival  Gastronômico  Santa 
Teresa Gourmet
Fundamento legal: Inexigibilidade - Art. 25 III
Valor: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)

Pregão  Presencial  nº 
008/2018

17054/2017 Objeto:  Contratação  de  empresa  que  forneça 
combustível  para  as  diversas  Secretarias  do 
Município no exercício de 2018.
Valor: R$ 4.126.283,00

Pregão  Presencial 
000047/2018

15997/2017 Fornecedor: Diversos
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 
Fundamento legal: Lei 10.520/2002; Lei 8.666/93 
Valor: R$ 274.879,00 (Duzentos e setenta e quatro 
mil, Oitocentos e setenta e nove reais).

Pregão  Presencial 
092/2016

7978/2016; 
9884/16; 
4098/17; 
4560/17; 
6522/17 
10337/17

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
COLIBRI
Objeto: TRANSPORTE ESCOLAR 
Fundamento legal: Lei 10.520/2002; Lei 8.666/93 
e Instrução Normativa nº 14/2014 versão 02.
Valor:  R$  2.105.676,97  (dois  milhões,  cento  e 
cinco  mil,  seiscentos  e  setenta  e  seis  reais  e 
noventa e sete centavos).

Análise  da 
conformidade da Folha 
de  Pagamento  do 
Pessoal  da 
Administração  Direta 
do  Poder  Executivo 
Municipal  de  Santa 
Teresa.

3029/2018 Os trabalhos de auditoria serão desenvolvidos ao 
longo do ano divididas em fases. Nesta primeira 
fase serão analisados os seguintes pontos:

- Acumulação de Cargos, Empregos ou Funções Pú-
blicas;

- Vale alimentação;
- Horas extras

auditoria  interna 
extraordinária 
CONVÊNIO  Nº 
033/2014

1676/2015 Objeto:  manutenção  das  atividades  da 
“ACOMAST”  realizadas  pelos  grupos  folclóricos 
existentes  na  sede:  Orchideenland  (adulto), 
Kindlich  Volkstanz  (infantil)  e  uma  banda  de 
música Der Fritz conforme estabelecido no Plano 
de Trabalho do Convênio.
Valor: R$ 11.700,00

Termo  de  Fomento  nº 
002/2017

9.095/2017
14.393/2017

objeto a realização da VI Feira do Café com Leite 
e Agroturismo no período de 20 a 24 de setembro 
de  2017,  no  Parque  de  Exposições  e  Eventos 
“Frei Estevão Corteletti”.

Valor: R$ 60.000,00
Termo  de  Fomento  nº 
001/2017

5.100/2017 
8.666/2017 
11.800/2017

Objeto a realização da XXVI Festa do Imigrante 
Italiano, contendo em sua programação atividades 
folclóricas, culturais e artísticas, atraindo turistas e 
desenvolvendo, de forma sustentável, a economia 
municipal.
Valor: R$ 110.000,00

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.
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Os  processos  se  encontram  publicado  no  site  oficial  do  Município: 
www.santateresa.es.gov.br na Aba Transparência – Portal da Controladoria – Auditorias.

1)Em relação  às  Inspeções,  foram selecionados  processos  por  amostragem referente  às 
Diárias de Servidores, Adiantamento de Viagens, e Instruções Normativas conforme abaixo:

Tipo: Processo: Objeto
Relatório  de  Inspeção 
na Instrução Normativa
nº 01/2014 – Versão 02 
-  do  Sistema  de 
Almoxarifado.
Relata  os 
procedimentos  de 
recebimento, 
estocagem, 
distribuição  e  controle 
de  materiais  de 
consumo.

010.645/2018 O objetivo através de levantamento é analisar o 
desempenho do controle das atividades do Setor 
inspecionado, através da análise de suas ativida-
des e funções, gerando informações que facilitem 
a tomada de decisão dos responsáveis pela su-
pervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, vi-
sando  solucionar  problemas  ou preveni-los  evi-
tando demandas desnecessárias e infrações ad-
ministrativas.

Relatório  de  Inspeção 
na Instrução Normativa 
–  Nº  01/2014  – 
VERSÃO 02 – Sistema 
de Contabilidade.
Relata  os 
procedimentos  de 
emissão,  liquidação  e 
pagamentos,  bem 
como  a  anulação  de 
empenho.

014.006/2018 O objetivo através de levantamento é analisar o 
desempenho do controle das atividades do Setor 
inspecionado, através da análise de suas ativida-
des e funções, gerando informações que facilitem 
a tomada de decisão dos responsáveis pela su-
pervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, vi-
sando  solucionar  problemas  ou preveni-los  evi-
tando demandas desnecessárias e infrações ad-
ministrativas.

Relatório  de  Inspeção 
na Instrução Normativa 
–  Nº  03/2018  – 
VERSÃO 01 – Sistema 
Financeiro.
Disciplina  os 
procedimentos  e 
rotinas  relativas  à 
concessão  de 
Adiantamento  para 
Viagens

11.191/2018
13.990/2018

O objetivo através de levantamento é analisar o 
desempenho do controle das atividades do Setor 
inspecionado, através da análise de suas ativida-
des e funções, gerando informações que facilitem 
a tomada de decisão dos responsáveis pela su-
pervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, vi-
sando  solucionar  problemas  ou preveni-los  evi-
tando demandas desnecessárias e infrações ad-
ministrativas.

Relatório  de  inspeção 
na Instrução Normativa
Nº  03/2014  –  versão 
02  –  do  sistema  de 
transporte.
Disciplina  os 
procedimentos  e 
rotinas  de  uso  e 
controle  da 
manutenção  de 
veículos  do  poder 
Executivo Municipal de 

016.140/2018 O objetivo através de levantamento é analisar o 
desempenho do controle das atividades do Setor 
inspecionado, através da análise de suas ativida-
des e funções, gerando informações que facilitem 
a tomada de decisão dos responsáveis pela su-
pervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, vi-
sando  solucionar  problemas  ou preveni-los  evi-
tando demandas desnecessárias e infrações ad-
ministrativas.
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Santa Teresa/ES.
Relatório  de  inspeção 
na instrução normativa 
nº  02/2014  versão  02 
do sistema de turismo 
e cultura.
Que  relata  os 
procedimentos sobre a 
permissão  de  uso  e 
regras de utilização do 
Parque de Exposições 
e  Eventos  “Frei 
Estevão  Eugênio 
Corteletti”,  localizado 
no Município de Santa 
Teresa – ES.

017.753/2018 O objetivo através de levantamento é analisar o 
desempenho do controle das atividades do Setor 
inspecionado, através da análise de suas ativida-
des e funções, gerando informações que facilitem 
a tomada de decisão dos responsáveis pela su-
pervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, vi-
sando  solucionar  problemas  ou preveni-los  evi-
tando demandas desnecessárias e infrações ad-
ministrativas.

Tipo: Processo: Objeto
Diárias  de  Servidores 
da Secretaria Municipal 
de  Assistência  Social 
(1ª Inspeção).

000509/17
000022/17
005993/17
000021/17
006003/17

Verificar  o cumprimento da Instrução Normativa 
nº 02/2014 do Sistema Financeiro, principalmente 
no que se refere aos requisitos para à solicitação 
da Diária  e posterior Prestação de Contas das 
Diárias

Diárias  de  Servidores 
das  Secretarias 
Municipais:
Assistência Social
Administração e RH
Agricultura
Articulação 

Institucional
Educação
Fazenda
Obras
Procuradoria
Turismo
Transporte
Gabinete
Planejamento
Saúde

10.977/2018
(Diárias 

Prefeitura)

10.978/2018
(Diárias 
Saúde)

Verificar  o cumprimento da Instrução Normativa 
nº 02/2014 – Versão 02 -do Sistema Financeiro, 
principalmente  no  que  se  refere  aos  requisitos 
para à solicitação da Diária  e posterior Prestação 
de Contas das Diárias.

Achados: Esta inspeção nos processos selecionados de Diárias das diversas secretarias 
municipais contemplou o valor de  R$ 11.565,00  e nos demonstrou uma grande melhora no 
controle interno das Unidades Administrativas do Município no que se refere às normas e 
procedimentos de acordo com a Instrução Normativa 02/2014 do Sistema Financeiro.

Notamos que em relação ao ano anterior, as secretarias se empenharam em seguir o que 
determina a Norma vigente, mantendo o prazo mínimo para solicitação da diária, anexando 
no processo de solicitação documento que comprove a motivação da diária, Apresentando 
comprovantes de participação no evento e na maioria deles, ocorrendo o pagamento anterior 
ao evento.
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Os casos em que foi descumprido algum artigo da norma foram comunicados ao Secretário 
da Pasta para ciência e solicitamos que sejam tomadas medidas para o atendimento da 
Instrução Normativa nº 02/2014 – versão 02 do Sistema Financeiro, visando o melhor controle 
nos gastos com as diárias dos servidores do Município.

As  secretarias  devem ter  em  seus  quadros  um servidor  responsável  pela  solicitação  de 
diárias até o momento da efetiva prestação de contas, pois observamos que os processos 
não estão seguindo um padrão normal para a sua concessão.

Orientamos  aos  Secretários,  gerentes  e  assessores  quanto  ao  procedimento  correto  em 
atendimento ao que determina a 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.

Todos  os  processos  se  encontram  publicado  no  site  oficial  do  Município: 
www.santateresa.es.gov.br na  Aba–  Portal  da  Transparência  –  Portal  da  Controladoria  –
Inspeção.

3) Em relação a Instruções Normativas dos diversos sistemas administrativos, esta UCCI apoiou e 
orientou a elaboração das IN’s abaixo relacionadas:

   Ações que foram definidas no PAAI 2018 – Plano Anual de Auditoria Interna da Prefeitura Muni-
cipal de Santa Teresa.

Ação a ser rea-
lizada

Prazo Descrição da ação Avaliação

Sistema  Finan-
ceiro - SFI

31/12/20
18

IN - 03/2018 versão 01 que dispõe sobre pro-
cedimentos, rotinas, critérios e normas para 
o Adiantamento para Viagens e a Prestação 
de Contas dos Recursos

Decreto  nº  03/2018 
de 14/06/2018

Sistema  Finan-
ceiro - SFI

31/12/20
18

IN  -  04/2018  versão  01  que  dispõe  sobre 
procedimentos  para  cumprir  a  observância 
da Ordem Cronológica de Pagamentos

Decreto 282/2018 de 
31/07/2018

Sistema  Tecno-
logia  da  Infor-
mação - STI

31/12/20
18

IN  -  02/2018  versão  01que  dispõe  sobre 
procedimentos  Padrões  adotado  para  a 
Segurança da Informação Decreto 108/2018 
de 02/04/2018.

Decreto 108/2018 de 
02/04/2018.

Sistema  Tecno-
logia  da  Infor-
mação - STI

31/12/20
18

IN  -  03/2018  versão  01  que  dispõe  sobre 
procedimentos  Padrões  adotado  para  a 
utilização de Software Original e a Proteção 
de Propriedade Intelectual

Decreto 108/2018 de 
02/04/2018.

Sistema de Meio 
Ambiente - SMA

31/12/20
18

IN  05/2018  versão  01  que  dispõe  sobre 
procedimentos  Padrões  adotado  para  a 
Educação Ambiental

Decreto 484/2018 de 
28/12/2018.

Sistema de Meio 
Ambiente - SMA

31/12/20
18

IN 04/2018 que dispõe sobre procedimentos 
do setor administrativo da Secretaria de Meio 
Ambiente

Decreto 484/2018 de 
28/12/2018.

Sistema de Meio 
Ambiente - SMA

31/12/20
18

IN 03/2018 que dispõe sobre procedimentos 
do  setor  técnico  da  Secretaria  de  Meio 
Ambiente

Decreto 484/2018 de 
28/12/2018.

Sistema de Meio 
Ambiente - SMA

31/12/20
18

IN 02/2018 que dispõe sobre procedimentos 
de Fiscalização Ambiental

Decreto 484/2018 de 
28/12/2018.
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Sistema de Pla-
nejamento e Or-
çamento - SPL

31/12/20
18

IN  09/2018  versão  01  que  dispõe  sobre 
Procedimentos  para  a  remessa  de 
informações do sistema do Geobras

Decreto 483/2018 de 
28/12/2018.

Sistema  de 
Controle 
Patrimonial  – 
SPA.

31/12/20
18

IN  07/2018  versão  01  –  Dispõe  sobre  os 
procedimentos e rotinas a serem observados 
sobre os Bens Intangíveis

Decreto 401/2018 de 
22/10/2018

Sistema de Saú-
de  Pública  - 
SSP

31/12/20
18

IN  02/2014  versão  02  que  dispõe  sobre  o 
Transporte Sanitário dos usuários do Sistema 
único de Saúde - SUS

Decreto 028/2018 de 
24/01/2018.

Sistema de Saú-
de  Pública  - 
SSP

31/12/20
18

IN 04/2016 versão 02 que dispõe sobre os 
Procedimentos  pertinentes  a  Média  e  Alta 
Complexidade

Decreto 088/2018 de 
15/03/2018.

Sistema  de 
Controle  Interno 
– SCI.

31/12/20
18

IN  03/2014  versão  02  –  Dispõe  sobre 
Procedimentos  para  a  Realização  de 
Auditorias  Internas  e  Inspeções  na 
Administração Pública.

Decreto:  355/2018 
de 13/09/2018.

Sistema Jurídico 
– SJU.

31/12/20
17

Foram  elaboradas  as  versões  02  das  IN’s 
01/2014,  02/2014  e  03/2014  IN  03-2014  - 
Realização de Sindicâncias Internas - Versão 
02;
IN  02-2014  -  Débitos  inscritos  em  Dívida 
Ativa - Versão 02;
IN  01-2014  -  Controle  de  Processos 
Administrativos - Versão 02.

Decreto nº 577/2017 
do dia 21/12/2017

Sistema de Tec-
nologia da Infor-
mação – STI.

31/12/20
18

Foi  elaborada  a  IN  01/2015(versão  02)  - 
Manutenção  e  Disponibilização  da 
Documentação Técnica - Versão 02;

Decreto 537/2017 de 
27/11/2017

Sistema de Pla-
nejamento e Or-
çamento – SPL,

31/12/20
18

Foi  elaborada  a  IN  02/2014  versão  03, 
referente Celebração de Convênios.

Decreto 058/2018 de 
20/02/2018

Sistema  de 
Saúde  Pública– 
SSP

31/12/20
18

Foi  elaborada  a  IN  08/2018  versão  01  – 
Dispõe  sobre  procedimentos  para  a 
realização  dos  trabalhos  do  setor  de 
Vigilância em Saúde e Ambiental,  conforme 
Decreto  nº  400/2017  de  22/10/2018  - 
Sistema de Saúde Pública– SSP,

Decreto nº 400/2017 
de 22/10/2018

Sistema  de 
Controle 
Patrimonial  – 
SPA,

31/12/20
18

Foram elaboradas:
-  Versão  04  da  IN  02/2014  -  Registro  e 
controle de bens móveis;
-  Versão  04  da  IN  03/2014  -  Inventários 
anuais  de  bens  patrimoniais  móveis  e 
imóveis;
- Versão 03 da IN 04/2014 - Baixa de Bens;
-  Versão  02  da  IN  06/2014  -  Cessão  ou 
permissão de uso de bens;

Decreto 401/2018 de 
22/10/2018,

Sistema  de 
Contratos  e 
Convênios  - 
SCC.

31/12/20
18

Foi  elaborada a  IN 02/2014 –  versão 03 – 
Aditamento de Contratos

Decreto nº 482/2018 
de 28/12/2018.

Sistema  de 31/12/20 Foi  elaborada a  IN 03/2014 –  versão 03 – Decreto nº 482/2018 
12
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Contratos  e 
Convênios  - 
SCC.

18 Rescisões de Contratos de 28/12/2018.

Sistema  de 
Recursos 
Humanos  - 
SRH.

31/12/20
18

Foi elaborada e versão 03 da IN 01/2014 – 
Processamento de Folha de Pagamento;

Decreto 485/2018 do 
dia 28/12/2018.

Sistema  de 
Recursos 
Humanos  - 
SRH.

31/12/20
18

Foi elaborada e versão 03 da IN 02/2014 – 
Contratação  de  Servidores  efetivos  e 
comissionados e DT’s.

Decreto 485/2018 do 
dia 28/12/2018.

Sistema  de 
Recursos 
Humanos  - 
SRH.

31/12/20
18

Foi elaborada e versão 03 da IN 09/2014 – 
Exoneração  dos  Servidores  efetivoe  s 
comissionados e da rescisão dos servidores 
contratados  em  regime  de  designação 
temporária.

Decreto 485/2018 do 
dia 28/12/2018.

4) Em relação ao Plano Anual de Auditoria Interna 2018, que compreende muitos procedimentos 
e pontos de controle evidenciados na IN nº 43 do Tribunal  de Contas do ES,  esta Unidade 
Central de Controle Interno realizou procedimentos de controle nos pontos a seguir:

Em relação às Contas de Governo do Município:

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

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

Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária;
Gestão Patrimonial;
Demais Atos de Gestão.

Também realizamos atendimento  ao Tribunal  de  Contas  do  ES,  juntamente  com a  secretaria 

Municipal da Fazenda e a Procuradoria Jurídica,  para atendimento a  Auditoria Temática em 

Receita Tributária (TCE).

Foi realizada no município pelo TCE-ES Auditoria Temática em Receita Tributária – Processo: 

1.321/2018 -  com o objetivo de fortalecer  a arrecadação tributária  própria e propor  ao gestor 

medidas para correção das falhas que prejudicam o sistema de arrecadação municipal utilizando 

para tanto um “Plano de Ação” junto ao Tribunal assumindo a obrigação de implantar medidas 

necessárias  para  correção  das  irregularidades  encontradas  e  estipulando  prazos  para  o 

cumprimento das ações. A auditoria foi realizada no período de fevereiro/2018 e o relatório foi 

elaborado em março/2018 contendo os achados de Auditoria.

Após os trabalhos realizados para implantação do Plano de Ação da Receita no Município, pela 

equipe  da  Secretaria  Municipal  da  Fazenda  através  dos  setores  de  Fiscalização  Tributária, 

13
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Cadastramento Urbano, Setor Tributário, TI e Procuradoria Jurídica, juntamente com a Unidade 

Central de Controle Interno, foram estudadas as situações (problemas) identificados pelo TCE 

através de Auditoria e foram propostas ações para atendimento as recomendações.

Desta forma, os setores envolvidos se comprometeram a seguir  um cronograma contendo as 

ações e os prazos a serem cumpridos.

14
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4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

A Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e  Assuntos  Estratégicos  realizou  as  seguintes 
atividades no exercício de 2018:

CAPTAÇÃO DE RECURSOS  
1.1 – Governo Estadual

Nº do Convê-
nio

Valor Objeto Processo

003/2018 R$499.580,11 Reforma do Ginásio de Esportes 
José Nilzo de Vargas Lima, no Bair-

ro Vila Nova.

80437150

024/2018 R$705.757,20 Contenção dos taludes no Bairro 
Vila Nova

81107676

027/2018 R$61.835,00
Concedente: 

50.000,00
Proponente: 
11.835,00

Aquisição  de  01  (um)  veículo  para 
dar suporte às ações desenvolvidas 
nas Unidades de Saúde da Família, 
deste município.

80982280

087/2018 R$899.578,22 Execução de contenção com cortina 
de solo grampeado,  na Rua IV,  no 
Bairro São Lourenço.

83153373

001/2018 R$6.176.043,41 Pavimentação  asfáltica  do  trecho 
que liga a localidade de Rio XV de 
Agosto ao Distrito de Vinte e Cinco 
de  Julho,  no  Município  de  Santa 
Teresa/ES.

83660950

- R$307.187,15 Reforma da EMEI Monteiro Lobato 82594430
- R$459.787,86

Concedente: 
R$379.071,00
Proponente: 
R$91.062,98

Reforma  e  Ampliação  da  EMEI 
Nonna Cizella.

83769781

o– Governo Federal
Proposta Parlamentar Contrato de 

Repasse
Valor Objeto

33898/18 Jorge Silva 872627/2018 R$147.300,00
Concedente: 
136.986,30
Proponente: 
10.313,70

Aquisição  de  equipamen-
tos agrícolas para o Muni-
cípio de Santa Teresa/ES 
(trator  25cv,  carroceria  e 
pulverizador).

35293/18 Givaldo Viei-
ra

869837/2018 R$252.649,88
Concedente: 
222.857,14
Proponente: 
29.792,74

Pavimentação  de  vias  no 
Município – Várzea Alegre

60214/2018 - - R$252.357,14
Concedente: 

Execução de obras de re-
abilitação urbana que visa 
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222.857,14
Proponente: 

2.500,00

a reforma e a adequação 
das calçadas nas ruas do 
centro da cidade de Santa 
Teresa/ES

64273/2018 - - R$1.143.990,23
Concedente: 
1.056.507,94
Proponente: 
87.482,29

Realização  de  ações  de 
infraestrutura  urbana  de 
contenção e estabilização 
de encostas,  na Sede do 
Município  de  Santa  Tere-
sa/ES.

36000.1825902/
01-800

Magno Malta - R$300.000,00 Custeio para o MAC

14491.9450001/
18-005

14491.9450001/
18-008

Sergio Vidi-
gal

- R$295.000,00 Aquisição de 01 pick up e 
equipamentos para as uni-
dades de saúde da família 
do Município.

14491.9450001/
18-007

Givaldo Viei-
ra

- R$242.000,00 Aquisição de 01 pick up e 
equipamentos para as uni-
dades de saúde da família 
do Município.

14491.9450001/
18-009

Lelo Coimbra - R$750.000,00 Construção da unidade de 
saúde da família do distri-
to de Alto Caldeirão

Prestação de contas dos convênios e contratos de repasses firmados realizadas no ano de 
2018:

Aquisição de 02 veículos para dar suporte às unidades básicas de saúde;
Pavimentação, drenagem e construção de rotatória no Bairro Vila Nova;
Aquisição de 01 (um) caminhão com carroceria;
Realização do 1º Festival “A ITÁLIA É AQUI - Semana da Itália no Brasil”, a ser rea-
lizado nos dias 30 a 31 de março e 01 de abril de 2018, na Praça Duque de Caxias, 
na Sede do Município de Santa Teresa – ES;
Aquisição de uniformes e materiais esportivos para dar suporte aos projetos desen-
volvidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Santa Teresa/ES
Pavimentação de ruas projetadas no distrito de Alto Santa Maria do Rio Doce;
Pavimentação de vias urbanas do Município de Santa Teresa;
Melhoria da ponte de acesso à localidade de Santa Lúcia, no Município de Santa 
Teresa;
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva – Quadra Itanhanga;
Aquisição de equipamentos permanentes – academias ao ar livre;

Continuidade dos trâmites nos seguintes projetos, junto à Caixa Econômica Federal:
a.Projeto  Produtor  de  Água,  proposta  nº92616/17,  contrato  de  repasse 
nº858667/2017.
b.Construção da Unidade de Saúde da Família da localidade de Várzea Alegre, con-
trato de repasse nº851353/2017;

2)Solicitação de doação junto ao Governo do Estado, através da SEAG e SESA:
Secretaria Objeto

SEAG 01 (uma) escavadeira hidráulica.
SEAG 01 (uma) pá carregadeira.
SEAG Vigas para construção/melhoria de 04 pontes, em locais diferenciados e vãos 

variados para o Município de Santa Teresa. (Rúdio, Gati e 02 pontes na estra-
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da da Serra da Boa Vista).
SEAG 125.000 mudas de pupunha
SESA 01 (uma) ambulância.

3)Com recursos próprios do Município já foram elaborados e fiscalizados pela equipe 
técnica da SMPE os seguintes projetos:

Objeto Valor Estimado
Reforma e ampliação da Usina de Triagem e Compostagem de Resí-

duos Sólidos Urbanos
R$354.528,96

Construção de cobertura metálica ao lado do campo de Lombardia R$98.291,09
Reforma do telhado do casarão que abriga a Associação de Moradores 

de São João de Petrópolis
R$51.972,65

Reforma do telhado do prédio da Prefeitura Municipal R$217.101,71
Construção da capela mortuária R$296.697,00

Construção de faixas elevadas no Centro da cidade R$70.796,43
Pavimentação de vias no distrito de Várzea Alegre, Jardim da Monta-

nha e Pedro Laures.
R$355.659,57

Contratação dos serviços de limpeza dos Rios Timbuí, São Pedro e 
São Lourenço – ano de 2018 e 2019

R$159.361,82

Demolição de rocha nos seguintes trechos: estrada de acesso ao distri-
to de Vinte e Cinco de Julho; estrada de acesso a comunidade de San-
ta Lúcia; trecho entre as distritos de Alto Caldeirão e Alto Santa Maria, 

próximo a cachoeira do Zanotti.

R$70.781,73

Contratação de mão-de-obra para pavimentação rural nas localidades 
de Aparecidinha e Vinte e Cinco de Julho – em execução

R$98.124,00

Além da captação de recursos, prestação de contas e elaboração de projetos Secretaria de 
Planejamento desenvolveu as seguintes atividades:

F)Capacitação sobre a Lei nº13019/2014 em parceria com a ESESP as organiza-
ções da sociedade civil e servidores municipais no inicio do ano de 2018, bem como 
orientamos cada uma a regularizar suas documentações de acordo com a lei.
G)Em continuidade as ações do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico e 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMISBGRS) do Município de Santa Teresa foi 
sancionada a Lei Municipal nº2724/2018 que autoriza o poder executivo a celebrar 
gestão associada, mediante celebração de convênio de cooperação com o Estado 
do Espírito Santo nos moldes do art. 241 da CF/88, a celebrar Contrato de Programa 
com a Companhia Espírito Santense de Ssaneamento, e a delegar a regulação e fis-
calização dos serviços à Agência de Regulação de Serviços Públicos – ARSP, nos 
termos das leis federais nº 11.445/07 e 11.107/05, e lei estadual nº 9.096/08, e dá ou-
tras providências; bem como elaborada a minuta do contrato de programa que será 
firmado com a CESAN.
H)Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, em parceria com a Secre-
taria Municipal da Fazenda, para o exercício de 2019, sancionada através da Lei 
nº2.716/2018. Trabalho iniciado e finalizado no mês de abril/2018.
I)Elaboração do Orçamento 2019, em parceria com a Secretaria Municipal da Fazen-
da, sancionado através da Lei nº2.726/2018.
J)Atuação em conjunto com a Coordenação de Defesa Civil Municipal em vistorias 
técnicas e emissão de laudos de áreas de risco.
K)Alimentou as informações no sistema GEOOBRAS do TCE/ES.
L)Avaliação e acompanhamento das parcerias firmadas pelo Município com as Orga-
nizações  da  Sociedade  Civil  através  das  comissões  instituídas  pela  portaria 
nº277/2018;
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M)Participação nas reuniões para a revisão do Plano Diretor Municipal;

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

A Secretaria  Municipal  da Fazenda,  no exercício  de 2018,  desenvolveu suas atividades 
visando  o  aumento  da  arrecadação,  a  melhoria  do  atendimento  e  satisfação  dos 
contribuintes,  o  desenvolvimento  econômico  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  §  3o 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 nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 
1993, determina no Artigo 7º, 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 servi-
ços 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 alí-
nea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal'.

Com base no que determina a Lei acima, o Município de Santa Teresa, apli -
cou nestas ações um percentual de 19,12% das receitas arrecadadas com im-
postos e transferências constitucionais e legais, estatuídos na Constituição Fe-
deral.

  

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

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sob o nº 9.394/1996, 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 res-
pectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, com-
preendidas 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  28,05% da  receita  de  impostos  e  transferências 
constitucionais e legais nas ações típicas de manutenção e desenvolvimento 
do ensino.

III) 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,  §  7º,  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais 
Transitórias, e dá outras providências, estatui em seu artigo 7º 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 67,86%, conforme 
determina a legislação acima.

5.2 - LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

I) Transferências para o Poder Legislativo:

Quanto  às  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$ 2.958.978,92 (dois milhões, novecentos e cinquenta e oito 
mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), que correspondeu a 
7,00%  do valor  arrecadado em 2017 das receitas que servem de base para a 
transferência, atendendo o que determina a legislação, conforme cálculo abaixo:

RECEITA DO EXERCÍCIO 2017 ARRECADAÇÃO
Receita Tributária 5.033.212,86
Cota-Parte FPM 18.295.274,64
Cota-Parte do ITR 71.693,61
ICMS / Desoneração 137.588,04
Cota-Parte do ICMS 14.423.273,14
Cota-Parte do IPVA 1.691.807,97
Cota-Parte do ICMS / FUNDAP 824.338,60
Cota-Parte IPI 371.351,00

19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
               ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Cota-Parte da CIDE 74.399,40
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública 1.132.824,36
Multas e Juros - IPTU 9.557,66
Multa e Juros - ISS 41.540,97
Multa e Juros da Divida Ativa - IPTU                            34.589,52
Multa e Juros da Dívida Ativa - ISS 9.063,73
Receita da Dívida Ativa Tributária 120.611,91
Total..................................... 42.271.127,41
Percentual 7,00 % 2.958.978,92

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 discrimina-
dos:

 I - União: 50% (cinquenta por cento);

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

 III - 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:

III - na esfera municipal:

 a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Municí-
pio, 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 Le-
gislativo, atenderam o que determina a legislação, aplicando os limites da receita cor-
rente liquida. Sendo que, o Poder Executivo aplicou um percentual de 43,11 %, en-
quanto o Poder Legislativo aplicou um percentual de 2,12 %, tendo consolidado um 
montante de 45,23 % para o Município.

III) Operações de Crédito:

Não houve no presente exercício financeiro a realização de operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, dentre outros limites, conforme 
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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 (18,21%), respeitando o limite definido por resolução do Senado 
Federal de 120%.

5.3 – RETORNO DA DESPESA COM PESSOAL

Não foram necessárias ações para o retorno da despesa total com pessoal,  
pois o município não ultrapassou o Limite Prudencial  estabelecido Lei  de 
Responsabilidade Fiscal conforme demonstrado no item II da letra B.

5.4 - CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO:

Quanto às metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, as mesmas 
foram atingidas conforme abaixo:

* Receita Total: A meta estabelecida foi de R$ 75.243.995,00. Uma vez que o 
valor arrecadado foi de R$ 82.551.754,64, o município atingiu a meta.

* Despesa Total: Foi definida uma meta de R$ 75.243.995,00. O valor executa-
do foi de R$ 72.873.682,25 de modo que o município respeitou a meta estabele-
cida.

*  Receita Primária:  A meta estabelecida foi de R$ 74.618.435,00. Tendo em 
vista que o valor arrecadado foi de R$ 82.266.180,90, o município não só atin-
giu, como superou, a meta definida.

*  Despesa Primária:  Determinou-se uma meta de R$ 75.027.295,00. O valor 
executado foi de R$ 70.429.973,13, de modo que o município respeitou a meta 
estabelecida.

*  Resultado Primário:  A meta estabelecida foi de R$ (408.860,00). Uma vez 
que o resultado apurado foi de R$ 11.836.207,71, o município atingiu a meta.

*  Resultado Nominal:  Foi definida uma meta de R$ (100.565,34). Tendo em 
vista que o resultado apurado foi de R$ 12.573.732,16, o município atingiu a 
meta.

* Dívida Pública Consolidada: A meta estabelecida foi de R$ 1.180.000,00. O 
valor apurado foi de R$ 1.447.235,52, de modo que o município atingiu a meta.
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* Dívida Consolidada Líquida: Determinou-se uma meta de R$ (2.335.350,70). 
Uma vez que o valor executado foi de R$ (13.769.238,07), o município atingiu a 
meta.

       
5.5  - RENÚNCIA FISCAL

   Não ocorreu qualquer renúncia fiscal no município no exercício de 2018.

5.6- PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA

Os programas constantes na Lei Orçamentária Anual – LOA nº 2.691/2017, 
foram estabelecidos em consonância com a LDO e o PPA, sendo executados 
conforme quadros abaixo:

Relação de Programas Instituídos no PPA 2018/2021

Código Nome
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
0002 DEFESA CIVIL
0003 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
0005 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA
0006 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO MUNICÍPIO
0007 PROGRAMA  DE  ATENDIMENTO  À  AGRICULTURA  FAMILIAR  - 

PRONAF
0008 GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
0009 POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0010 OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA
0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
0016 APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

SUAS
0017 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
0020 FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
0026 GESTÃO AMBIENTAL
0036 PROGRAMA COMUNIDADE ESPORTIVA
0037 INCENTIVO E FOMENTO AO TURISMO E CULTURA
0041 ORDENAMENTO DO TRÂNSITO MUNICIPAL
0046 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
0047 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
0048 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
0056 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
0061 GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0062 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
0063 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0064 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0065 GESTÃO DO SUS
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Nos programas acima relacionados  foram contemplados na  LOA/2018,  os 
projetos  e  atividades  distribuídos  nas  diversas  unidades  administrativas, 
excluído  o  Legislativo  Municipal,  onde  podemos  verificar  as  execuções, 
conforme abaixo:

Unidade Identificação Tipo Executado Não 
Executado

Valor 
aplicado R$

Gabinete  do 
Prefeito

Ações  de  Prevenção  em 
Áreas de Risco

Projeto X 521.689,07

Manutenção  das  Ações  da 
Defesa Civil Municipal

Atividade X 26.047,17

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 666.783,46

Manutenção  das  Atividades 
dos Conselhos Municipais

Atividade X 0,00

Procuradoria 
Jurídica

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 378.116,53

Controladoria 
Interna

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 199.356,67

Secretaria  Munic. 
de Planejamento e 
Assuntos 
Estratégicos

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 675.385,38

Manutenção  do  Fundo 
Municipal  de  Habitação  e 
Interesse Social

Projeto X 0,00

Secretaria Mun. da 
Fazenda

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 1.248.975,58

Contribuição para  formação 
do Patrimônio do Servidor - 
PASEP

Atividade X 949.118,31

Modernização  da 
Administração Tributária

Atividade X 0,00

Manutenção  das  Ações  de 
Recuperação  e  Incremento 
da Arrecadação

Atividade X 97.547,50

Amortização e Encargos da 
Dívida  Pública  Interna  do 
Município

Atividade X 130.485,64

Secretaria  Munic. 
de Administração e 
Recursos 
Humanos 

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 4.237.616,28

Secretaria Mun. de 
Agricultura  e 
Desenvolvimento 
Econômico

Incentivo  à  Construção  de 
Barragens

Projeto X 3.611,25

Construção,  Reforma  e 
Ampliação  de  Obras 
Destinadas à Agricultura

Projeto X 21.353,98

Projeto Produtores de Água 
da Bacia do Rio Santa Maria 
do Doce

Projeto X

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 626.966,24

Atendimento  ao  Produtor 
Familiar – PRONAF

Atividade X 42.238,73

Incentivo  às  Técnicas 
Conservacionistas

Atividade X 223,12

Construção  de  Viveiro  e 
Produção de Mudas

Atividade X 0,00

Incentivo  à  Agricultura 
Orgânica e Agroecologia

Atividade X

Incentivo  à  Emissão  de 
Notas Fiscais

Atividade X

Geração  de  Emprego  e 
Renda

Atividade X

Hortas  Urbanas 
Comunitárias

Atividade X 1.871,82
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Manutenção  de  Veículos, 
Máquinas e Equipamentos

Atividade X 144.267,23

Apoio à Agroindústria Atividade X 0,00
Incentivo  à  Realização  da 
Feira  Café  com  Leite  e 
Agronegócio - ACPGLES

Atividade X 119.962,25

Apoio ao Agroturismo Atividade X 0,00
Fortalecimento  do 
Associativismo  e  do 
Cooperativismo

Atividade X 0,00

Gestão Ceasa Noroeste Atividade X 18.000,00
Incentivo  ao 
Desenvolvimento 
Agropecuário  e  à 
Diversificação Agrícola

Atividade X 24.000,00

Apoio à Psicultura Atividade X 0,00
Secretaria 
Municipal  de 
Esportes e Lazer

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 841.674,09

Construção,  Reforma  e 
Ampliação  de  Unidades  de 
Esporte e Lazer

Projeto X 461.933,47

Promoção  de  Eventos  de 
Práticas Esportivas

Atividade X 42.357,91

Secretaria 
Municipal  de 
Educação

Construção,  Reforma  e 
Ampliação das Unidades de 
Ensino

Projeto X 292.657,39

Manutenção  das  Unidades 
de Ensino

Atividade X 0,00

Manutenção  do  Programa 
Nacional  de  Alimentação 
Escolar  –  Ensino 
Fundamental

Atividade X 169.298,80

Manutenção  do  Programa 
Nacional  de  Alimentação 
Escolar Creche

Atividade X 90.069,84

Manutenção  do  Programa 
Nacional  de  Alimentação 
Escolar – EJA

Atividade X 9.575,24

Manutenção  do  Programa 
Nacional  de  Alimentação 
Escolar – Pré-escola

Atividade X 69.853,74

Manutenção  do  Programa 
Nacional  de  Alimentação 
Escolar – AEE

Atividade X 8.992,60

Manutenção  do  Programa 
Nacional  de  Alimentação 
Escolar – Mais Educação

Atividade X      8.318,00

Transferência  de  Recursos 
Financeiros para OSC

Atividade X 108.197,28

Manutenção do PDDE Atividade X 11.936,00
Manutenção  do  Transporte 
Escolar - PNATE

Atividade X 247.914,78

Manutenção  do  Transporte 
Escolar

Atividade X 1.421.173,47

Manutenção  do  Transporte 
Escolar - PETE

Atividade X 1.303.946,10

Manutenção  dos  Veículos 
do  Transporte  Escolar  – 
PNATE

Atividade X 0,00

Manutenção  dos  Veículos 
do  Transporte  Escolar  – 
PETE

Atividade X 0,00

Manutenção  dos  Veículos 
do Transporte Escolar 

Atividade X 596.918,64

Aquisição  de  Veículos  do 
Transporte Escolar

Atividade X 115.998,36

Manutenção  das  Atividades 
do  Desenvolvimento  do 
Ensino 

Atividade X 4.075.230,75

Manutenção  das  Atividades 
do Polo UAB

Atividade X 118.767,80
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Manutenção  das  Atividades 
Administrativas  e 
Pedagógicas – EJA

Atividade X 200.986,54

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas  e 
Pedagógicas  –  Ensino 
Fundamental

Atividade X 7.437.103,70

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas  e 
Pedagógicas  –  Educação 
Infantil

Atividade X 3.802.745,47

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas  e 
Pedagógicas –AEE

Atividade X 178.402,75

Manutenção  do  Programa 
Municipal Dinheiro Direto na 
Escola – PMDDE

Atividade X 38.243,85

Secretaria 
Municipal  de 
Obras  e 
Infraestrutura

Pavimentação,  Drenagem e 
Ampliação de Vias Públicas

Projeto X 580.909,10

Ampliação da Cobertura de 
Telefonia Móvel

Projeto        X 0,00

Regularização Fundiária Projeto         X 0,00
Construção,  Reforma  e 
Ampliação  de  Pontes, 
Galerias e Bueiro

Projeto X 117.235,51

Construção,  Reforma  e 
Ampliação  de  Prédios 
Públicos

Projeto X 343.825,67

Construção  e  Reforma  do 
Cemitério Municipal

Projeto X 416.697,00

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 4.458.942,01

Manutenção  de  Veículos, 
Maquinas e Equipamentos

Atividade X 1.151.655,89

Manutenção  dos  Serviços 
de Limpeza Pública

Atividade X 205.632,87

Destinação  de  Resíduos 
Sólidos

Atividade X 1.100.390,88

Manutenção  dos  Serviços 
de Iluminação Pública

Atividade X 1.186.344,45

Manutenção e Conservação 
de  Calçadas,  Acessos  e 
Vias Públicas

Atividade X 0,00

Secretaria 
Municipal  de 
Assistência Social

Construção,  Reforma  e 
Ampliação  de  Unidade  de 
Assistência Social

Projeto X 0,00

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 993.919,15

Manutenção  do  Serviço  de 
Benefício  à  Família  em 
situação  de  Vulnerabilidade 
Temporária

Atividade X 138.550,28

Manutenção  do  Índice  de 
Gestão  Descentralizada 
SUAS – IGDSUAS

Atividade X 12.368,59

Manutenção  do  Fundo  de 
Combate  à  Pobreza  – 
FUNCOOP

Atividade X 90.443,56

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas do Conselho 
Tutelar

Atividade X 193.339,34

Manutenção dos Conselhos 
Municipais,  Comitês  e 
Comissões  vinculados  à 
SMAS

Atividade X 0,00

Manutenção  das  Atividades 
do Acessuas Trabalho

Atividade X 129.142,47

Manutenção do CRAS/PAIF Atividade X 387.306,50
Manutenção  do  serviço  de 
Fortalecimento  de  Vínculos 

Atividade X 105.845,25
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de Crianças e Adolescentes 
– SCFV
Manutenção  do  Serviço  de 
Convivência  e 
Fortalecimento  de  Vínculos 
à Pessoa Idosa – SCFV

Atividade X 131.630,22

Manutenção  do  Serviço  de 
Convivência  e 
Fortalecimento  de  Vínculos 
na  faixa  etária  de  19  a  59 
anos

Atividade X 4.786,85

Manutenção  do  Programa 
Incluir – Bolsa Capixaba

Atividade X 29.825,79

Manutenção  do  Programa 
Bolsa Família/CAD. Único 

Atividade X 59.125,47

Manutenção  do  Programa 
Criança Feliz

Atividade X 85.672,29

Serviço  de  Atendimento 
Especializado  à  Família  e 
Indivíduos  –  PAEFI/  MSE/ 
Abordagem Especializada 

Atividade X 347.757,19

Manutenção  do  BPC  na 
Escola

Atividade X 0,00

Manutenção do Atendimento 
à  Pessoa  com  Deficiência 
através  de  Parceria  com  a 
Associação Pestalozzi

Atividade X 116.477,44

Manutenção  do  Serviço  de 
Acolhimento  Institucional 
para  Crianças  e 
Adolescentes

Atividade X 194.313,40

Manutenção  das  Atividades 
do  Fundo  da  Infância  e 
Adolescência

Atividade X 70.563,64

Secretaria 
Municipal  de  Meio 
Ambiente

Implantação  e  Manutenção 
do  Sistema  de  Coleta 
Seletiva de Resíduos

Projeto X 120.017,91

Construção,  Reforma  e 
Ampliação  de  Obras 
destinadas à SMMA

Projeto X 0,00

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 592.722,03

Incentivo  ao 
Reflorestamento

Atividade X 0,00

Transporte e Destinação de 
Resíduos Sólidos

Atividade X 61.417,20

Manutenção  das  Atividades 
de Educação Ambiental

Atividade X 0,00

Manutenção  das  Atividades 
do FUNDEMA

Atividade X 37.980,00

Secretaria 
Municipal  de 
Turismo e Cultura

Construção,  Reforma  e 
Ampliação  de  Obras 
destinadas  ao  Turismo  e 
Cultura

Projeto X 0,00

Construção,  Reforma  e 
Ampliação  de  Praças, 
Parques,  Jardins  e  Áreas 
Verdes

Projeto X 85.644,95

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 1.308.197,00

Incentivo ao Circolo Trentino 
di Santa Teresa – Festa do 
Imigrante

Atividade X 149.991,50

Manutenção  de  Praças, 
Parques,  Jardins  e  Áreas 
Verdes

Atividade X 8.227,80

Manutenção  das  Atividades 
de Educação Patrimonial

Atividade X 0,00

Manutenção  das  Atividades 
do Polo de Ecoturismo

Atividade X 0,00

Manutenção  das  atividades 
e  Eventos  Culturais  e 

Atividade X 304.854,86
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Turísticos
Secretaria 
Municipal  de 
Transporte

Construção,  Reforma  e 
Ampliação  de  Abrigos  de 
Transporte

Projeto X 0,00

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 464.892,03

Manutenção  de  Veículos, 
Máquinas e Equipamentos

Atividade X 35.797,36

Manutenção  das  Atividades 
de  Regularização  de 
Trânsito Municipal

Atividade X 690,00

Secretaria 
Municipal  de 
Articulação 
Institucional  e 
Política

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 65.823,60

Secretaria 
Municipal  de 
Saúde

Construção,  Reforma  e 
Ampliação  de  Unidades  de 
Saúde

Projeto X 36.374,67

Manutenção  das  Atividades 
Administrativas

Atividade X 2.651.712,49

Manutenção  das  Atividades 
do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde

Atividade X 681.608,69

Manutenção  dos  Serviços 
Ambulatoriais e Hospitalares 
com  Prestadores  de 
Serviços

Atividade X 7.596,436,73

Manutenção  das  Atividades 
do MAC

Atividade X 1.734.210,66

Manutenção  das  Atividades 
da Atenção Básica à Saúde

Atividade X 5.182.346,40

Manutenção  das  Atividades 
de Vigilância Epidemiológica 
e Ambiental

Atividade X 184.419,44

Manutenção  das  Atividades 
de Vigilância Sanitária 

Atividade X 115.480,58

Manutenção  das  Atividades 
de Assistência Farmacêutica 

Atividade X 408.909,92

Manutenção  das  Atividades 
da Gestão do SUS

Atividade X 0,00

Manutenção  do  Centro 
Regional  de  Especialidades 
Médicas

Atividade X 4.519.423,04

**TOTAL GERAL.................. 70.785.792,45
** TOTAL GERAL excluído os valores da Câmara Municipal

Mesmo diante  de  todas  as  dificuldades  foi  executado  um percentual  de 
97,73% das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual para o exercício 
de 2018. 

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

Foram recebidos  precatórios  para  inclusão  no  orçamento  do  exercício  de 
2019 conforme demonstrativo abaixo e segundo as disposições contidas no 
art. 100 da CRFB/88.

Especificação Saldo 
Anterior

Inscrição Pagamento Total
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Precatórios 0,00 131.064,97 0,00 131.064,97
TOTAL 0,00 131.064,97 0,00 131.064,97

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 no exercício de 2018:

Item Credor Assunto Valor R$
01 Diário Oficial do Estado do Espírito 

Santo
Serviço  de  publicidade  de 
atos oficiais do Município no 
Diário  Oficial  do  Estado  do 
ES

43.325,75

02 Imprensa Nacional Serviço  de  publicidade  de 
atos oficiais do Município no 
Diário Oficial da União

16.652,12

03 Metro Jornal Espírito Santo S/A Serviço  de  publicidade  de 
atos oficiais do Município no 
Jornal Metro

943,67

04 S/A A Gazeta Serviço  de  publicidade  de 
atos oficiais do Município no 
Jornal A Gazeta 

44.610,00

Total........................................ 105.531,54

 

5.9– ESTRATÉGIAS PARA A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS

O Município de Santa Teresa mantém rotina para inscrição anual dos débitos dos 
contribuintes  em Dívida  Ativa  e  inicia  a  cobrança  administrativa  por  meio  de 
notificação  ao  contribuinte.  Caso  a  notificação  não  surta  efeito,  o  débito  é 
encaminhado para protesto em Cartório e não sendo quitado, é iniciado processo 
de cobrança judicial ajuizado pela Procuradoria Geral. 

5.10 – PARECERES PRÉVIOS EMITIDOS PELO TCEES
O Município de Santa Teresa, sempre teve como prioridade o atendimento das 
recomendações e determinações contidas nos Pareceres Prévios emitidos pelo 
TCEES;

5.11- DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO 

Considerando a análise do comportamento da Receita, podemos verificar que 
o município apresentou grande êxito na arrecadação o que ocorreu devido à 
implantação da Rede Cuidar no município que passou a receber e gerir os 
recursos, conforme quadro abaixo: 

Especificação  da 
Receita

Receita 
Prevista

Receita Realizada Déficit

Receitas Correntes 66.572.150,00 75.595.672,21 9.023.522,21
Receita de Capital 8.671.845,00 6.956.082,43 (1.715.762,57)
TOTAL 75.243.995,00 82.551.754,64 7.307.759,64
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5.12– POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
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. 

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 máquina administrativa e ao apoio à 
gestão e à manutenção da atuação governamental.

APOIO ADMINISTRATIVO

O  Setor  de  Apoio  Administrativo  da  Secretaria  Municipal  de  Administração  e 
Recursos Humanos é responsável pelo recebimento de documentações, correspondências, 
processos  administrativos,  bem  como,  pelo  encaminhamento  e  direcionamento  dos 
documentos e processos, orientação e atendimento ao público, além de realizar articulação 
entre diferentes seguimentos do Poder Público Municipal.

Deste  modo,  o  Setor  de  Apoio  Administrativo  é  responsável  pelo  controle  e 
elaboração  de  Ofícios,  Memorando/Circular,  Editais  e  Portarias,  de  acordo  com  a 
necessidade de cada Secretaria.

De maneira em geral foram expedidos:

- OFÍCIOS = 85;
- MEMORANDO/CIRCULAR = 05;
- PORTARIAS = 390;
- EDITAIS = 11;
- PROCESSOS SELETIVOS = 03;
- CONVOCAÇÕES = 31;
- DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2018 = R$ 4.183.357,92.

1) PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE BIÓLOGO
EDITAL: 07/06/2018 EDITAL/SMAR Nº 003/2018
HOMOLOGADO: 01/08/2018 DECRETO N° 283/2018
Processo Seletivo Simplificado
Biólogo – Nº do Processo e Ano: Nº 7200/2018
Contratação Temporária – SIM
Objetivo  do  Processo  Seletivo  para  contratação  de  Biólogo  e  informando  o  número  de 
vagas:  Para manutenção das atividades relacionadas ao cargo de Biólogo. Cadastro 
de Reserva.
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Nome  de  veículos  de  comunicação  utilizado  para  publicação  do  edital  de  abertura  do 
Processo Seletivo: Site da PMST, Quadro de avisos e DOM.
Informar data de publicação do Edital de abertura do Processo Seletivo: 08/06/2018.
Nome de veículos utilizado para a publicação do edital de homologação do resultado do 
Processo Seletivo: Site da PMST, Quadro de avisos e DOM.
Data de publicação do edital de homologação do resultado final do Processo Seletivo: Site 
da PMST, Quadro de avisos e DOM (25/07/2018).

2) PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE MOTORISTA
EDITAL: 25/05/2018 EDITAL/SMAR Nº 001/2018
HOMOLOGADO: 05/07/2018 DECRETO Nº 246/2018
Processo Seletivo Simplificado
Motorista – Nº do Processo e Ano: Nº 5953/2018
Contratação Temporária – SIM
Objetivo do Processo Seletivo para contratação de Motorista e informando o número de 
vagas:  Para  suprir  a  demanda de  todas  as  Secretarias  do  município.  Cadastro  de 
Reserva.
Nome  de  veículos  de  comunicação  utilizado  para  publicação  do  edital  de  abertura  do 
Processo seletivo: Site da PMST, Quadro de avisos e DOM.
Informar data de publicação do Edital de abertura do Processo seletivo: 25/05/2018.
Nome de veículos utilizado para a publicação do edital de homologação do resultado do 
Processo Seletivo: Site da PMST, Quadro de avisos e DOM.
Data de publicação do edital de homologação do resultado final do Processo seletivo: Site 
da PMST, Quadro de avisos e DOM (06/07/2018).

3)  PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  PARA  O  CARGO  DE  OPERADOR  DE 
MÁQUINA
EDITAL: 19/10/18 EDITAL/SMAR Nº 009/2018
HOMOLOGADO: Não foi informado.
Processo Seletivo Simplificado
Operadores de Máquinas – Nº do Processo e Ano: Nº 12787/18
Contratação Temporária – SIM
Objetivo do Processo Seletivo para contratação de Operador de Máquina e informando o 
número  de  vagas:  Suprir  a  demanda  de  Operador  de  Máquina  na  Secretaria  de 
Agricultura e Desenvolvimento e Secretaria de Obras e Infraestrutura.  Cadastro de 
Reserva.
Nome  de  veículos  de  comunicação  utilizado  para  publicação  do  edital  de  abertura  do 
Processo Seletivo: Site da PMST, Quadro de avisos e DOM.
Informar data de publicação do Edital de abertura do Processo Seletivo: 19/10/2018.
Nome de veículos utilizado para a publicação do edital de homologação do resultado do 
Processo Seletivo: Site da PMST, Quadro de avisos e DOM.
Data de publicação do edital de homologação do resultado final do Processo Seletivo: Não 
foi informado.

SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Contratação de serviço de backup externo para arquivamento seguro de informações 
da  administração  pública.  Esse  serviço  permite  o  backup  seguro  das  informações  do 
município fora do ambiente de TI, isso por que em caso de queima de equipamentos, perda 
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de informações, ou ataque de hackers os dados são salvos em ambiente seguro fora da 
prefeitura, permitindo sua recuperação. Janeiro 2018.

Setor de Tecnologia conforme orientação do Tribunal de contas estabelece 2 novas 
Instruções Normativas: Segurança da Informação estabelecido conforme modelo Prodest, e 
Responsabilidades sobre proteção intelectual de software. Ambas de extrema importância 
para  garantir  a  segurança  de  informações  sensíveis,  bem  como  responsabilidade  na 
aquisição de licença de software, evitando a ilegalidade em sua utilização, resguardando o 
município possíveis processos judiciais. Janeiro 2018.

Setor  de Tecnologia Inicia o desenvolvimento do próprio sistema de protocolo.  O 
Sistema de protocolo foi ligado junto ao serviço de eSic (Serviço de Acesso à Informação do 
Cidadão). O Sistema permite maior facilidade e flexibilidade na gestão de processos, além 
da economia de tempo e recursos unificando dois sistemas. Fevereiro de 2018.

Inicia em Fevereiro de 2018 a execução do serviço help-desk. Serviço de ajuda em 
primeira  instância,  profissionais  são  treinados  juntos  aos  fornecedores  de  software 
contratados pelo município.

Setor de tecnologia estabelece novos padrões de comunicação na infraestrutura de 
rede. Todos computadores são cadastrados, TI permite controlar o fluxo de dados e evitar 
utilização indevida de computadores na rede. Março 2018.

Setor  de tecnologia  realiza  a  interligação com novas tecnologias,  utilizando nova 
rede de dados VPN, permitindo maior velocidade e estabilidade para que setores externos e 
secretarias possam utilizar os programas de gestão pública. Abril 2018.

Setor de tecnologia se alinha com o Laboratório de Gestão e Inovação de Gestão 
pública do Espírito Santo(único laboratório do Brasil,  projeto sendo estendido ao governo 
federal) para desenvolvimento de projetos, estabelece novas rotinas para ampliar o acesso 
à tecnologia. Julho 2018.

Setor  de  tecnologia  submete  projeto  a  premiação  do  prêmio  inoves  ciclo  2018, 
projeto se encontra na fase final, Santa Teresa junto com Anchieta são os únicos municípios 
de pequeno porte a terem os projetos aprovados na fase final, concorrendo com prefeituras 
da Grande Vitória. Agosto 2018 - Dezembro 2018.

Setor  de  tecnologia  junto  a  contratação  de  empresa  especializada  realiza  a 
reestruturação  da  rede  dos  computadores  em  toda  sede  da  prefeitura,  bem  como 
servidores. A reestruturação permite melhorar a velocidade da rede em até 1000%, garantir 
alta disponibilidade de servidores e monitoramento automático, economia de R$ 150.000,00 
na contratação de soluções Microsoft. Previsão início Fevereiro de 2019, conclusão 
Novembro de 2019.

Recursos Financeiros

Objeto Nº Contrato

Contratação  de  empresa  para  fornecimento  de  portal  de 
acesso a informação. 001/2018

Empresa:
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Ágape Consultoria
Valor global do contrato: R$ 23.200,000

Objeto Nº Contrato

Contratação  de  empresa  para  manutenção  portal 
institucional  do município e serviço de hospedagem de sites

062/2017

Empresa:

A. M Pereira  MTW
Valor global do contrato: R$ 7.900,00

Objeto Nº Contrato

Licença Software de gestão pública 060/2017

Empresa:

E&L Produções de Software
Valor global do contrato: R$ 270.823,04

Objeto Nº Contrato

Contratação  de  profissional  para  prestação  de  serviço  de 
programação de software

006/2018
Empresa:

Domicio Ribon

Valor global do contrato: R$ 19.740,00

Objeto Nº Contrato

Contratação  de  profissional  para  prestação  de  serviço  de 
suporte técnico (help-desk).

007/2018
Empresa:

Everton Messias Santos Sena

Valor global do contrato: R$ 12.000,00

Objeto Nº Contrato

Contratação de empresa para serviço de armazenamento e 
backup em nuvem.

003/2018
Empresa:

Suporte.ES

32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
               ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Valor global do contrato: R$ 738,00

Objeto Nº Contrato

Contratação  de  Empresa  fornecimento  de  internet  banda 
larga.

056/2017
Empresa:

Itasis Informática

Valor global do contrato: R$ 49.785,60

SETOR DE RECURSOS HUMANOS

No exercício de 2018, este Setor de Recursos Humanos desenvolveu atividades que 
acarretaram  em  mudanças  nas  rotinas  administrativas  nos  processos  de  admissão  e 
rescisão dos servidores, recadastramento de todos os servidores, para a atualização das 
suas  informações  pessoais  e  trabalhistas,  a  fim  de  ser  reparar  para  a  implantação  do 
sistema  do  eSocial.  Para  tal,  ressalta-se  a  importância  das  ações  desenvolvidas  pela 
Comissão  nomeada  pela  Portaria/CGAB/nº  156/2018,  para  a  realização  de  estudos  e 
análise dos procedimentos para a implantação do sistema do eSocial no município de Santa 
Teresa,  processo  nº  4783/2018,  que  foram  essenciais  para  o  desenvolvimento  das 
atividades supracitadas.

Além dos avanços relatado, dentre todas as mudanças ocorridas neste exercício, 
destacamos:

Acréscimo de 01 (um) servidor  no setor  para o atendimento dos servidores,  agilizando 
procedimentos como: requerimentos, contracheques, declarações e afins.
Alteração da base de cálculo dos adicionais de insalubridade e periculosidade sob o salário 
mínimo, através da Lei Municipal nº 2.707/2018, para os servidores para aquele que possuir 
salário base menor que o mesmo, gerando acréscimos na remuneração.
Alteração da base de cálculo das horas-extras sob a remuneração total do servidor (salário 
base, adicionais e afins), através das orientações contidas no processo nº 3029/2018 pela 
Unidade Central de Controle Interno e Procuradoria Jurídica Municipal, gerando acréscimos 
na remuneração.
Concessão de vale alimentação aos Conselheiros Tutelares, através da Lei Municipal nº 
2.721/2018.

SETOR DE LICITAÇÃO

O  Setor  de  Licitação  trabalhou  sempre  em  busca  de  maior  agilidade  nos 
procedimentos de compras e contratações de serviços para o Município de Santa Teresa-
ES. Onde foi verificado alguns entraves nos trâmites dos processos e na sua formalização.
Dessa forma, iniciamos um trabalho de conscientização com os servidores responsáveis 
pela elaboração do Termo de Referência e na solicitação de orçamentos, de cada secretaria. 
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Trabalho  este  que  começou  com  uma  reunião  técnica  para  elaboração  de  Termo  de 
Referência e orçamentos, onde foi disponibilizado Termo de Referência de aquisição e de 
serviço  padronizado,  os  quais  deverão  ser  seguidos.  Também  foi  disponibilizado  um 
checklist para todas as modalidades de licitações com todos os documentos necessários 
para dar início ao processo de contratação. Outra medida realizada pelo Setor de Licitação e 
Contratos foi o início de padronização dos itens de serviço e de aquisição.

Para o exercício de 2019 estamos preparando as licitações conjuntas com todas as 
Secretarias para produtos e serviços em comum.

PROCESSOS LICITATÓRIOS – ANO DE 2018

- PREGÕES = 150;
- DISPENSA = 80;
- INEXIGIBILIDADE = 35;
- TOMADA DE PREÇO = 26;
- CHAMAMENTO PÚBLICO = 12;
- DISPENDA DE CHAMAMENTO PÚBLICO = 05.

SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

O  Setor  de  Contratos  e  Convênios,  por  ser  tratar  de  um  setor  fim  dentro  da 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, foi realizado ao máximo para 
agilizar os andamentos dos processos. Com a conscientização das Secretarias envolvidas 
obtivemos  evolução  nos  trâmites  dos  processos,  uma  vez  que  as  Secretarias  estão 
acompanhando os andamentos dos processos, havendo um comprometimento maior por 
parte das mesmas.

Outro ponto importante que tivemos no decorrer da Gestão, foi a implantação da Lei 
Federal 13.019/2014, que se referencia sobre as OSC’s. Tivemos a parceria da Secretaria 
Municipal  de  Planejamento  e  Assuntos  Estratégicos,  que  foi  fundamental  para 
prosseguimos, hoje estamos adaptados a Nova Legislação.

Durante o exercício de 2018 foi formalizado diversos tipos de Contratos, conforme relação 
abaixo:

TIPO DE CONTRATO QUANTITATIVO DE 
CONTRATOS

ADMINISTRATIVO 411

FORNECIMENTO 129

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 105

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45

TERMO DE REPASSE 12

TERMO DE FOMENTO 06

ACORDO DE COOPERAÇÃO 05

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO 04

CONTRATO DE COMODATO 02
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RATEIO 02

TERMO DE COLABORAÇÃO 02

CONTRATO DE LOCAÇÃO 01

EMERGENCIAL ADMINISTRATIVO 01

SETOR DE PATRIMÔNIO

Construir  e  nomear  comissão  para  avaliação  de  bens  patrimoniais  conforme  a 
Portaria 341/2017;

Solicitar a formação de comissão para informar inventário das Secretarias dos Bens 
Móveis em 2018;

Atendendo as solicitações do processo nº 14360/2017, de 30/10/2017, para acerto 
no  saldo  de  Conta  Obras  em  andamento  no  relatório  de  Bens  Imóveis  do  Balanço 
Patrimonial da Prefeitura e na Conta Outros Bens Imóveis do Fundo Municipal de Saúde, 
para as devidas contas de “Obras Concluídas”;

Bens que foram localizados dentro dos processos de “Bens Não Localizados nos 
Inventários – anos anteriores”, e ajustados conforme sua localização e situação – continua 
em andamento;

Bens localizados fora de seus locais de origem e transferidos, nos processos em 
andamento  de  “Bens  Não Localizados nos Inventários”,  fazendo os  ajustes  necessários 
conforme seus históricos – continua em andamento;

Arrumação no Almoxarifado de Bens Inservíveis para melhor visualização dos bens e 
atender os interesses do Leilão em 2018;

Recolhimento de bens, solicitados pelas Secretarias, para o “Almoxarifado de Bens 
Inservíveis”;

Apoio administrativo e suporte do “Leilão de Bens Móveis – Veículos e Máquinas” 
que foi realizado em 2018;
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7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

I.APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta uma descrição de forma resumida das principais ações e 

atividades  realizadas  na  gestão  do  exercício  de  2018  pela  Secretaria  Municipal  de 

Agricultura e Desenvolvimento Econômico (SMAD), tendo como Secretário,  o Senhor 

Jorge Faustino Tononi Natalli.

ESTRUTURA  ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL

A  SMAD  possui  em  sua  estrutura  administrativa  os  seguintes  cargos  abaixo 

relacionados na tabela 01:

Tabela 01: Cargos e número de servidores da SMAD.

   SERVIDORES COMISSIONADOS

1 Secretário

2 Gerência de Estradas e Máquinas

3 Coordenação de Estradas e Máquinas

4 Assessoria de Desenvolvimento Agrícola

5 Coordenação de Apoio Agropecuário

6 Coordenação de Desenvolvimento Econômico
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7 Assessoria do Agroturismo

8 Coordenação de Agroturismo

SERVIDORES EFETIVOS

9 Técnico em Turismo;

10 Técnico em Agropecuária;

11 Operador de Máquinas

12 Motorista

SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT)

13 Operador de Máquinas

14 Motorista

15 Auxiliar Administrativo

          Fonte: Autoria própria.

As atribuições básicas da SMAD de acordo com art. 90, da Lei Municipal n° 1933/2008 

são: o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades referentes 

à agricultura, pecuária, indústria, comércio, eletrificação rural, telefonia rural, estradas 

municipais, reflorestamento e meio ambiente.

Dentre  as  principais  atividades  desenvolvidas  durante  o  exercício  de  2018  sob  a 

responsabilidade da SMAD, destacamos:

1.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 água, beneficiamento de produção agrícola (milho e feijão);
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2.Apoio às Associações de Produtores Rurais na operacionalização de Projetos no âmbito 

do Programa Aquisição de Alimentos (PAA) junto a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB);

3.Projeto “Produtor de Água na Sub-bacia do Rio Santa Maria do Doce”:

          3.1 Execução de diagnóstico ambiental;

          3.2 Realização de Concurso de desenho e poesia para criação da logomarca 

do projeto;

4.Atividades de Educação Ambiental e Revitalização de Nascentes;

5.Auxilio  logístico,  administrativo  e  operacional  ao  desenvolvimento  e  atendimento  ao 

PNAE;

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

Estadual de barragens do Governo do Estado do ES;

7.Apoio ao desenvolvimento do associativismo/cooperativismo;

8.Apoio a eventos:

1) - 11ª Campanha de Melhoria da Qualidade do Café em Itanhanga,  Santa 

Teresa-ES no dia 18 de maio de 2018;

2) - 7ª Feira Café com Leite, no período de 19 a 23 de setembro de 2018;

38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
               ESTADO DO ESPIRITO SANTO

3) - I  Encontro dos Vitivinicultores de Santa Teresa-ES nos dias 29 a 30 de 

novembro de 2018;

4) – Evento simbólico de premiação do Concurso de desenho e poesia para 

criação da logomarca do Projeto “Produtor de Água na Sub-bacia do Rio Santa 

Maria do Doce”; em 04 de dezembro de 2018;

a.RESULTADOS

A SMAD tem trabalhado e vem buscando estratégias de desenvolvimento dos projetos 

em conjunto com diversas parcerias visando realizar atividades perenes que promovam 

melhores condições ao agricultor  familiar  e aos Munícipes de forma geral,  tendo em 

vista, a elaboração e execução de projetos da cadeia produtiva agrícola.

Destacamos os seguintes projetos desenvolvidos no exercício de 2018: PAA, PNAE, 

PRONAF  Municipal,  Gestão  de  Recursos  Hídricos  Municipal,  criação  de  políticas 

públicas solidárias e de desenvolvimento econômico, como a Horta Comunitária Urbana 

“Quintalle Dellà Citta”, dentre outros.

Destacamos um importante  projeto consolidado em 2018,  a  promoção do programa 

“Produtor incentivado, município valorizado”, instituído e aprovado pela lei municipal nº 

2720/2018, que possui objetivo de incentivar a emissão de notas fiscais de produtor 

rural, e de venda de insumos agrícolas no comércio municipal, devendo proporcionar a 

melhora da arrecadação de impostos e com isso, a melhoria na oferta e qualidade dos 

serviços prestados aos munícipes.  Para este programa serão premiadas 04 (quatro) 

motocicletas de até 160 cilindradas.

II)ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2018 PELA SMAD:

       3.1PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS.
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1)  Termo  de  Fomento  Nº  006/2018  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 7ª (sétima) edição da Feira “Café com Leite e Agroturismo” nos dias 

19 a 24 de setembro de 2018. Valor da Parceria R$ 120.000,00;

2) Recebimento de equipamentos destinados a montagem de Central de Abastecimento 

Municipal.:  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 plástico, 01 freezer horizontal (420 L), 01 

freezer  vertical  (560L),  500  caixas  plásticas  para  transporte  de  hortifrutigranjeiros,  01 

embaladora  a  vácuo,  01  paleteira/empilhadeira  elétrica.  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;

OBS.: Destacamos que dos equipamentos acima listados, somente foram recebidos 

em 2018: 01 veículo utilitário (750 kg), 01 caminhão baú refrigerado (8 t), 01 balança 

(capacidade 20 kg),  01  balança (capacidade 300kg),50  pallets,  01 freezer  vertical 

(560L) e 500 caixas plásticas para transporte de hortifrutigranjeiros.

3)  Recebimentos  de equipamentos,  veículos  e  máquina  por  meio  de  doação via 

SEAG:

a) Contrato N° 0048/2018 - 01 (um) veículo, Tipo de Passageiros, Marca Fiat, Modelo 

MOBI 1.0 4P, cor Branco, Chassi 9BD341A5XJY524609, Ano 2017/2018, Placa PPW-

4250;

b) Contrato Nº 0122/2018 – 01(um) Plaina, Tipo Traseira, Marca Asus, Modelo PT2300. 01 

(um) Secador Tipo de Café, Marca Paline & Alves, Modelo PA-SR/10 120 Sacos. 01 (um) 

Tanque de Resfriamento de Leite, Marca Reafrio, Modelo 1000 litros;

c) Contrato Nº 0123/2018 - 01 (um) Trator Tipo Agrícola para Trator  75cv,  Marca New 

Holland, Modelo TT4030, Cor Azul, Série TS7CR401141, Chassi HCCZTT75VHCG64056, 

Ano  2017/2017.  01 (um)  Grade Tipo Aradora para  Trator  75cv,  marca  Kohler,  Modelo 

GAC245 14X28. 01 (um) Carreta, Tipo Agrícola Para Trator 75cv, Marca VMAQ, Modelo V-

4000;
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d) Contrato Nº 0124/2018 -  01(um) Trator,  Tipo Agrícola para Trator  75cv,  marca New 

Holland, Modelo TT4030, Cor Azul, Série TS7CR401093, Chassi HCCZTT75AHCG65348, 

Ano 2017;

e) Contrato Nº 0151/2018 – 01 (uma) Carreta Tipo Agrícola para Trator 75cv, Marca Vmaq, 

Modelo V-4000. 01 (uma) Grade, Tipo Aradora para Trator 75cv, Marca Kohler, Modelo 

GAC245 14X28, Cor Vermelho, Série 18/0637;

e) Contrato Nº Nº 0228/2018 - Máquina Retroescavadeira, Tipo Cabine Fechada, marca 

JCB, Modelo 3C 4X4, Cor Amarelo, Chassi S0R3CXTTVJ2674901, Série 2674901, Placa: 

PPW 1116, Estado de conservação: Ótimo.

4) Contrato de Doação visando a cooperação de técnicas entre os participantes para 

fins de implementação de pontes, com Vigas Pré Moldadas:

a) Processo Nº 82966486 - Fornecimento de instalação de 03 (três) vigas de 1,20 metros 

de largura para vão de 4,00 metros totalizando 14,4  m², para substituir a construção na 

ponte na Comunidade de São João de Petrópolis. -  Fornecimento de instalação de 03 

(três) vigas de 1,20 metros de largura para vão de 5,00 metros totalizando 18  m², para 

substituir  a  construção  na  ponte  na  Comunidade  de  São  João  de  Petrópolis.  - 

Fornecimento de instalação de 03 (três) vigas de 1,20 metros de largura para vão de 5,00 

metros totalizando 18 m², para substituir a construção na ponte na Comunidade de Santo 

Antônio do Canaã.

b) Processo Nº 82966486/82961693 -  Fornecimento de instalação de 03 (três) vigas de 

1,20 metros de largura para vão de 7,00 metros totalizando 25,20  m², para substituir a 

construção na ponte na Comunidade de Santo Antônio do Canaã.

5) Realização de Chamamentos Públicos:

a)  CHAMAMENTO  PÚBLICO  Nº  07/2018  –  Seleção  de  projetos  para  celebração  de 

Acordo de Cooperação com o município de Santa Teresa para destinação a Agricultura 

Familiar de 01 caminhão com Carroceria de madeira.

Organização  da  Sociedade  Civil  selecionada:  Associação  de  Produtores  Rurais  de 

Córrego e Região;

b) CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2018 - Seleção de projetos para celebração de Acordo 

de Cooperação com o município de Santa Teresa para destinação a Agricultura Familiar de 

02  tratores  agrícolas,  1  grade  tipo  aradora,  2  carretas  tipo  agrícola,  1  tanque  tipo 
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resfriamento  de  leite,  1  plaina  tipo  traseira,  1  secador  tipo  de  café,  1  veículo  tipo  de 

passageiros e 1 máquina tipo retroescavadeira.

Organizações da Sociedade Civil selecionadas:

1 – Associação de Produtores e Moradores da área de influência da Rebio Augusto Ruschi;

2 – Associação dos Cafeicultores da Comunidade de Rio XV de Agosto e região;

3 – Associação dos Cafeicultores da Comunidade de Baixo Tabocas e região;

4 – Associação Família Valt.

c) Chamada Pública nº 09/2018 para credenciamento de proprietários rurais pertencentes 

a Sub-bacia do Rio Santa Maria do Doce, no município de Santa Teresa-ES.

Resultado: 70 (setenta) proprietários rurais habilitados para participar do Projeto “Produtor 

de Água na Sub-bacia do Rio Santa Maria do Doce, no município de Santa Teresa-ES”.

oCONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÕES DE BENS E MATERIAL 
DE CONSUMO:

1)  Contrato  de  Rateio  nº  004/2018,  Processo  nº  14561/2017,  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);

2) Contratação de Pessoa Jurídica (6º/2018 Termo Aditivo, Processo nº 14165/2017) para 

locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede Administrativa da SMAD, através 

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);

3) Aquisição de peças para o veículo placa: OVH1324 nº 03010/2018 de Pessoa Jurídica 

MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA- ME, pregão presencial nº 048/2017, Valor global 

R$ 5.982,55 (cinco mil novecentos e oitenta e dois e cinquenta e cinco centavos);

4)  Contratação  de  empresa  para  prestação  de  Serviço  de  Exames  Complementares, 

Processo Nº 5955/2017, Empresa ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME. Valor global 

R$ 1.216,27 (hum mil duzentos e dezesseis e vinte e sete centavos);

5)  Contratação  de  aulas-Show de  gastronomia  para  o  V  Festival  gastronômico  Santa 

Teresa  Gourmet,  Processo  Nº  4597/2018,  Contratado  Hesio  Ernesto  Destefani  ME, 

Inexigibilidade Nº 040/2017. Valor global R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais);
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6)  Aquisição  de  recarga  de  água  mineral,  Processo  Nº  13722/2017,  empresa 

DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA EPP, Contrato Nº 004/2018.  Valor  global R$ 

672,00 (seiscentos e setenta e dois reais);

7) Aquisição de combustível Gasolina, Processo Nº 17054/2017, empresa Posto Canaã. 

Valor global R$ 35.106,92 (trinta e cinco mil centos e seis e noventa e dois centavos);

8) Aquisição de combustível Óleo Diesel, Processo Nº 12476/2017, Empresa Posto Dois 

Pinheiros LTDA, Contrato Nº 128/2016. Valor  global R$ 67.317,04 (sessenta e sete mil 

trezentos e dezessete reais e quatro centavos);

9) Aquisição de marmitas e refeições, Processo Nº 14246/2017, Empresa RESTAURANTE 

LEMOS EIRELI ME, Contrato Nº 027/2018. Valor global R$ 9.603,96 (nove mil sessentões 

e três e noventa e seis centavos);

10)  Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviço  de  tecnologia  da 

informação para  promover  link  de acesso  à  internet,  Processo  Nº  558/2018,  Empresa 

ITASIS  INFORMÁTICA  LTDA  ME,  Contrato  Nº  056/2017.  Valor  global  R$  577,68 

(quinhentos e sessenta e sete e sessenta e oito centavos);

11) Aquisição de carimbo, Processo Nº 17350/2017, empresa GRAFICA SAO GERALDO. 

Valor global R$ 171,06 (cento e setenta e um reais e seis centavos);

12) Aditivo de contrato de marmitas, Processo Nº 06160/2018, Empresa RESTAURANTE 

LEMOS EIRELI ME, Contrato Nº 027/2018. Valor global R$ 5.370,00 (cinco mil trezentos e 

setenta reais);

13) Aquisição de peças para o veículo placa: MSK7570 nº 03011/2018 de Pessoa Jurídica 

COMERCIAL SL LTDA-  ME,  pregão presencial  nº  048/2017,  Valor  global  R$ 4.155,78 

(quatro mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos);

14) Aquisição de peças para trator agrícola ano 2014 nº 4073/2018 de Pessoa Jurídica 

TRACVEL  PEÇAS  PARA TRATORES  LTDA ME,  Valor  global  R$  10.436,08  (dez  mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e oito centavos);

15) Aquisição de peças para manutenção da máquina Escavadeira ano:2008nº 4606/2018 

de  Pessoa  Jurídica  CANAA DISTRIBUIDORA DE  AUTO  PEÇAS  EIRELI  EPP,  pregão 

presencial nº 048/2017, Valor  global R$ 3.481,32 (três mil  quatrocentos e oitenta e um 

reais e trinta e dois centavos);

43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
               ESTADO DO ESPIRITO SANTO

16) Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Energia, Processo 

Nº 2518/2018, Empresa ESCELSA ESPIRITO SNATO ENERGIAS ELETRICAS S A. Valor 

global R$ 6.642,87 (seis mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos);

17) Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefone, Processo 

Nº  250/2018,  Empresa  VIVO  S  A.  Valor  global  R$  1.941,86  (hum  mil  novecentos  e 

quarenta e um reais e oitenta e seis centavos);

18) Aquisição de Peças, Processo Nº 9667/2018, empresa VD COMÉRCIO DE VEICULOS 

LTDA Valor global R$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais);

19) Aquisição de combustível Gasolina, Processo Nº 17054/2017, empresa POSTO DOIS 

PINHEIROS. Valor global R$ 67.317,04 (sessenta e sete mil trezentos e dezessete reais e 

quatro centavos);

20)  Contratação  de  Serviço  de  engenharia  para  georeferenciamento,  Processo  Nº 

1289/2018, empresa DELBONI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME. Valor global 

R$ 10.353,98 (dez mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos);

21)  Aquisição de larvicida biológico,  Processo Nº  3412/2018,  empresa VETORIA DEF. 

AGRI. E DOMISSANITARIOS LTDA ME. Valor global R$ 7.178,40 (sete mil cento e setenta 

e oito reais e quarenta centavos);

22) Aquisição de motobomba para hortas urbanas comunitárias, Processo Nº 14309/2017, 

empresa CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME. Valor global R$ 2.480,00 (dois 

mil quatrocentos e oitenta reais centavos);

23) Aquisição de matéria de equipamentos para hortas urbanas comunitárias, Processo Nº 

14309/2017, empresa CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME. Valor global R$ 

6.570,39 (seis mil quinhentos e setenta reais e trinta e nove centavos);

24) Taxa de inscrição se servidor para o curso impontando o e-social em órgão públicos, 

Processo  Nº  7505/2018,  empresa  ECO  TREINAMENTO  W SERVIÇOS LTDA.  Valor 

global R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais);

25) Aquisição de Roterboard, Processo Nº 8578/2018, empresa JEK TECNOLOGIA EM 

INFORMATICA LTDA ME MEE. Valor global R$ 339,00 (trezentos e trina e nove reais);
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26)  Aquisição  de  serviço  de  configuração  de  equipamentos,  Processo  Nº  8578/2018, 

empresa  UPLINK INFORMATICA LTDA.  Valor  global  R$  240,00  (duzentos  e  quarenta 

reais);

27)  Aquisição  de  empresa  prestadora  de  serviço  -  TELEMAR,  Processo  Nº  169/2018, 

empresa. Valor global R$ 3.490,42 (três mil quatrocentos e   quarenta e dois centavos);

28) Aquisição de peças, Processo Nº 9667/2018, empresa COLATINA DIESEL LTDA. Valor 

global R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais);

29)  Aquisição  desserviço  de  Armazenamento  em  Nuvem,  Processo  Nº  11220/2017, 

empresa DOMICIO MARCONDES RIBON ME. Valor global R$ 738,00 (setecentos e trinta 

e oito reais);

30) Aquisição de Peças, Processo Nº 9667/2018, empresa MERCEDINHA DE COLATINA 

LTDA. Valor global R$ 768,00(setecentos e sessenta e oito reais);

31)  Aquisição  de  Peças,  Processo  Nº  15474/2017,  empresa  MG  DE  OLIVEIRA 

MILHORATO ME Valor global R$ 250,00 (dezoito mil quinhões e noventa e seis reais e 

noventa dois centavos);

32) Aquisição de Peças,  Processo Nº 3011/2018,  empresa COMERCIAL SL LTDA ME. 

Valor  global  R$ 4.155,78 (quarto  mil  cento e  cinquenta  e cinco reais  e setenta  e  oito 

centavos);

33) Aquisição de Peças, Processo Nº 4958/2017, empresa SOTRQ S A. Valor global R$ 

271,82 (duzentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos);

34) Aquisição de estava e tela, Processo Nº 742/2018, empresa ENGECOSTA COMERCIO 

E SERVILOS EIRELI. Valor global R$ 1.871,82 (um mil oitocentos e setenta e um reais e 

oitenta e dois centavos);

35) Aquisição de carimbo, Processo Nº 17350/2017, empresa GRAFICA SAO GERALDO. 

Valor global R$ 171,06 (cento e setenta e um reais e seis centavos);

36)  Aquisição  de  micro  computador,  Processo  Nº  12070/2018,  empresa  STUDIO  E 

COMERCIO ATAC. PROD. DE INFORMATICA LTDA. Valor global R$ 11.085,00 (onze mil e 

oitenta e cinco reais);
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37) Aquisição de tonner, Processo Nº 5674/2018,  empresa NIKKO SUPRIMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA EPP. Valor global R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

38)  Contratação  de  empresa  especializada,  Processo  Nº  10767/2018,  empresa  LINK 

CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI. Valor global R$ 13.829,64 (treze mil 

oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos);

39)  Aquisição  refeição  e  lanche,  Processo  Nº  14246/2018,  empresa  RESTAURANTE 

MAZZOLIN DI  FIORI  LTDA ME.  Valor  global  R$ 7.117,00 (sete mil  cento e dezessete 

reais);

40)  Contratação  de  empresa  para  exames  laboratoriais,  Processo  Nº  17290/2018, 

empresa JABS DE OLIVEIRA LIMA ME Valor global R$ 197,25 (cento e noventa e sete 

reais e vinte e cinco centavos);

41)  Pagamento  de  DUA,  Processo  Nº  249/2018,  empresa  IDAF-  Instituto  de  Defesa 

Agropecuária e florestal do Espirito Santo Valor global R$ 14.000,00 (quatorze mil);

42) Aquisição de P, Processo Nº 15474/2017, empresa AUGUS ATACADISTA LTDA EPP 

Valor global R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais);

43)  Pagamento,  Processo Nº 15474/2017,  empresa BAMBOLE ENXOVAIS LTDA MEE 

Valor global R$ 497,50 (quatrocentos e noventa e sete e cinquenta centavos);

44)  Aquisição  de  Protetor  Solar,  Processo  Nº  15474/2017,  empresa  R  A COUTINHO 

EIRELI ME Valor global R$ 262,20 (duzentos e sessenta e dois e vinte centavos);

45)  Aquisição  de  Pneus,  Processo  Nº  15997/2017,  empresa  FELIPE  AUGUSTO 

DRUMOND SOARES ME Valor global R$ 12.417,80 (doze mil quatrocentos e dezessete e 

oitenta centavos);

3.3 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF   MUNICIPAL)

A Patrulha  mecanizada  do  PRONAF  Municipal  é  composta  por  04  (quatro)  máquinas 

pesadas  e  05  (cinco)  tratores  agrícolas,  05  (cinco)  caminhões,  04  (quatro)  veículos 

utilitários, 02 (dois) veículos tipo passeio e 04 (quatro) motocicletas, conforme descritos na 

tabela 02.

O Programa é mantido com recursos dos próprios produtores rurais e com participação do 

Município no abastecimento de combustível e gerenciamento técnico e administrativo.
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O PRONAF é  destinado  ao  atendimento  aos  produtores  rurais  do  Município  visando  o 

desenvolvimento  dos  setores  produtivos  da  agricultura  familiar,  assim  como  propor 

mecanismos para o desenvolvimento sustentável local.

Tabela 02: Máquinas e veículos do Programa PRONAF.

ITEM MÁQUINA/EQUIPAMENTO QUANTIDADE

01 RETROESCAVADEIRA 02

02 PÁ CARREGADEIRA 01

03 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 01

04 TRATOR AGRÍCOLA 05

05 CAMINHÃO CAÇAMBA 02

06 CAMINHÃO  CARROCERIA  DE 
MADEIRA

01

07 CAMINHÃO  (SECADOR  DE 
CAFÉ MÓVEL)

01

08 CAMINHÃO  BAÚ 
REFRIGERADO

01

09 VEÍCULO UTILITÁRIO 04

10 VEÍCULO TIPO PASSEIO 02

11 MOTOCICLETA 04

              Fonte: Autoria própria.

O total de produtores rurais atendido em 2018, está disposto na tabela 03, assim como    os 

equipamentos disponibilizados, respectivas horas/máquinas e valores totais.

Destacamos que as atividades mais realizadas em 2018 foram: caixas secas para captação, 

armazenamento e infiltração de águas pluviais, aragem, gradagem, construção e limpeza de 

carreadores,  terraplanagem  para  construção  de  estruturas  agrícolas,  construção  de 

barragem, dentre outras.

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

Item Equipamento Quant. Quant. Valor total1

1Valores  de horas  Máquinas Conforme Resolução nº 001/2017 do Conselho Municipal  de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CMDRS) e Decreto Municipal Nº 381/2017.
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Produtores HORAS/MAQ
01 RETROESCAVADEIRA 128 912,9 h R$ 53.537,00
02 PÁ CARREGADEIRA 13 105 h R$ 8.265,00
03 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 3 50 h R$ 10.563,00
04 TRATOR  AGRÍCOLA  (serviços  de 

aragem,  gradagem  e  batedeira  de 
cereais  - milho e feijão).

157 R$ 40.570,00

05 CAMINHÃO CAÇAMBA 11 351 h R$ 11.315,40
06 CAMINHÃO  CARROCERIA  DE 

MADEIRA
04 620 KM R$ 1.120,00

VALOR TOTAL R$ 125.370,40
Fonte: Autoria própria.

Legenda: h - horas, KM - quilômetro.

3.4 APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

O Programa de Construção de Barragens Estaduais é desenvolvimento pela SEAG e prevê 

investimentos de R$ 60 (sessenta) milhões, para a implantação de 60 reservatórios de água 

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 é 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,  lavraturas  e 

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

projetos, dentre outras).

Tabela 04: Referências das barragens construídas no município pela SEAG.

ITEM LOCALIZAÇÃO ÁREA 
ALAGADA

VOLUME 
MÁXIMO DE 

ACUMULAÇÃO

VALOR DO 
EMPREENDIMENTO

01 ITANHANGÁ 3,69 ha 91.538 m³ R$ 1.060.389,28

02 RIO PERDIDO I 1,87 ha 128.452 m³ R$ 764.993,90

03 RIO PERDIDO II 3,60 ha 98.760 m³ R$ 637.517,59
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04 CABECEIRA 25 
DE JULHO

2,12 ha 70.302 m³ R$ 724.259,74

05 AFLUENTE 25 
DE JULHO

2,26 ha 72.264 m³ R$ 724.259,74

TOTAL 461.316 m³ R$ 3.911.419,35

Fonte: Autoria própria
Legenda: m³ - metro cúbico, ha - hectare
                              

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 

2018 as atividades realizadas foram:

1.Recolhimento de notas fiscais e visto nos blocos de notas dos produtores rurais;

2.Emissão de DUA para recolhimento de ICMS quando necessário;

3.Requerimento de novos blocos de notas fiscais;

4.Auxílio aos produtores rurais quanto a emissão de notas fiscais;

5.Agendamentos do espaço do CTVA para realização de encontros, reuniões e outros;

3.6  ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E  REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E 

ÁREAS DEGRADADAS

Segue nas tabelas 05 a 07, as atividades realizadas no âmbito da gestão ambiental e de 

recursos hídricos, realizada de forma integrada, participativa e descentralizada, buscando 

mobilizar, cada vez mais, o poder público e sociedade civil, no alcance da sustentabilidade, 

propiciando o desenvolvimento local e regional de forma a equilibrar o bem estar social, 

econômico e ambiental.

Tabela 05: Palestras com temas ambientais realizadas no exercício de 2018.
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PALESTRAS

DATA LOCAL PÚBLICO ALVO

05/12/18 EMPEIEF Serra do Gelo Alunos, professores e pais

14/06/18 Escola Frederico Pretti Alunos e Professores

23/10/18 Comunidade do Distrito de 25 de 
julho

Alunos e professores do Curso 
de Sustentabilidade promovido 

pelo SENAI

13 e 18/11/18 EMEF  Antonio  Valesini;  EMEIEF 
Visconde  de  Inhauma;  EMEIEF 
Vale de Tabocas; EMEIEF Paulino 
Rocon;  EMEIEF  Sebastião  José 
Pivetta;  EMEIEF  Professor 
Hausler;  EMEIEF  Geraldo 
Rodrigues  Sarmento;  EMEIEF 
Itanhenga;  EMEIEF  Felicio 
Baratela;  EMEIEF  Alto  Vargea 
Alegre e EMEIEF Serra do Gelo

Alunos participantes do Concurso 
de  desenho  e  poesia  para 
criação da logomarca do Projeto 
Produtor  de  água  na  Sub-bacia 
do Rio Santa Maria do Doce, no 
município de Santa Teresa.

26/11/18 CEASA, Colatina ES Alunos  e  professores  do 
município  de  Governador 
Lindemberg  e  funcionários  da 
CEASA Colatina ES

 

Tabela 06: Reflorestamentos com espécies nativas realizados no exercício de 2018.

REFLORESTAMEN
TO COM MUDAS 

DE ESPÉCIES 
NATIVAS DA MATA 

ATLÂNTICA

DATA LOCAL PÚBLICO ALVO Nº PARTICIPANTES

09/01/18
 

Nova  Valsugana  Santa 
Teresa (ES)

Moradores locais 07

24/01/18
 

Nova  Valsugana  Santa 
Teresa (ES)

Alunos  Associação 
Pestalozzi

10

21/03/18
 

Nova  Valsugana  Santa 
Teresa (ES)

Moradores  locais,  técnicos, 
parceiros  públicos  e  Alunos 
Associação Pestalozzi

25
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19/04/18 Ecovila  Bom  Destino 
RPPN Macaco Barbado

Alunos do 2º ano do Curso 
Técnico  de  Meio  Ambiente, 
IFES Campus Santa Teresa

30

24/04/18 Nova  Valsugana  Santa 
Teresa (ES)

Moradores locais 05

27/04/18 Sitio  das  Cobras,  Valão 
de  São  Lourenço  – 
Santa Teresa (ES)

Alunos  da 8º  e  9ª  serie  da 
Escola  Sebastião  José 
Pivetta

30

15/11/18 Sitio  Esperandio  em 
Nova Valsugana

Moradores locais 05

14/12/18 Sitio  das  Águas,  Valão 
de São Pedro

Proprietários e funcionários 05

27/12/18 Fazenda  Clube  Santa 
Teresa

Funcionários e voluntários 15

26/12/18 Sitio  Sperandio  Nova 
Valsugana

Moradores  locais  e 
estagiários

6

Tabela 07: Oficinas de reprodução de mudas nativas realizados no exercício de 2018.

OFICINAS DE 
PRODUÇÃO E 

REPICAGEM DE MUDAS 
NATIVAS E FRUTÍFERAS

MATA ATLÂNTICA

DATA LOCAL PÚBLICO ALVO

06/03/18 IFES Campus Santa Teresa Alunos do 1ª ano do curso 
técnico em meio ambiente

08/03/18 IFES Campus Santa Teresa Alunos do 1ª ano do curso 
técnico em meio ambiente

3.7  CONSÓRCIO  PÚBLICO  INTERMUNICIPAL  PARA  O  FORTALECIMENTO  DA 

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS (COINTER)

 

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

Santo  e  possui  objetivo  de  fomentar  o  comércio  e  o  agronegócio  local,  podendo  atuar 

também em outras políticas públicas regionais que integram e promovem o desenvolvimento 

regional.

51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
               ESTADO DO ESPIRITO SANTO

O Município de Santa Teresa repassou em 2018, o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 

ao COINTER, onde o mesmo viabilizou a  comercialização de 1.610,09 KG de produtos 

hortifrutigranjeiros,  totalizando  um  retorno  financeiro  de  R$  2.849.290,85  (dois  milhões, 

oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos) aos 

produtores  rurais  do  Município  que  comercializam  seus  produtos  na  Ceasa  Noroeste, 

fortalecendo a diversificação agrícola, o desenvolvimento econômico e social.

No ano de 2018, o Consórcio realizou orientações técnicas e jurídicas quanto à 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 à comercialização 

desses  produtos,  tendo  em  vista,  a  ampliação  de  mercado,  oportunizando  através  do 

Sistema  Unificado  de  Atenção  à  Sanidade  Agroindustrial  Familiar  de  Pequeno  Porte 

(SUSAF/ES).

O  SUSAF/ES é  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 município, poderá se 

estender ao Estado, desde que o município tenha aderido ao SUSAF-ES.

O COINTER percorreu os municípios consorciados para apoio na implementação da lei do 

SIM bem como demais informações a respeito do Serviço.

3.8 APOIO AS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

Apoio no desenvolvimento de projetos às Associações de produtores rurais no âmbito do 

PAA, sendo os seguintes projetos:

1)  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) famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

2)  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 
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(cem) famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. 

Onde foi finalizado em dezembro de 2018.

3.9 APOIO NA REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS

1) 10º NOROESTE CAFÉ CONILON E O 11º LANÇAMENTO DA COLHEITA DO CAFÉ NO 

ESPIRITO SANTO.

 A SMAD apoiou o evento “10º Noroeste Café Conilon e o 11º Lançamento da Colheita do 

Café no Espirito Santo” promovido pela SEAG, por meio do INCAPER e demais parceiros.

Este evento ocorreu em 19 de maio de 2018, na fazenda São Bento, referencia no cultivo de 

Café Conilon, localizada em Itanhanga, Distrito de Alto Santa Maria, Santa Teresa.

Para este evento, o município disponibilizou 500 marmitex e apoio logístico.

2) ENCONTRO DE VITIVINICULTORES

A SMAD apoiou o I Encontro dos Vitivinicultores de Santa Teresa/ES, fruto da parceria  com 

a  Associação  dos  Vitivinicultores  de  Santa  Teresa  (AVIST),  Fórum  Origem  Capixaba, 

INCAPER, dentre outras instituições parceiras.

O  encontro  teve  como  objetivo  comemorar  as  entregas  dos  registros  oficiais  dos 
estabelecimentos vinícolas do município junto ao Ministério da Agricultura (MAPA) e revisitar 
as histórias dos imigrantes produtores.

3) FESTIVAL DAS FLORES

A SMAD, Secretaria de Turismo e Cultura, em parceria com o SEBRAE/ES, realizou em 

2018, uma edição do Festival de Flores de Santa Teresa, do dia 30 de novembro a 2 de 

dezembro, onde contou com a participação de 12 produtores de flores, além da participação 

da Associação de Produtores de Artesanato e Agroindústria de Santa Teresa (APROAAST), 

SAMBIO, Café Di Italy e 1ª edição da eleição da Princesa das Flores de Santa Teresa.

4)  CONCURSO  DE  DESENHO  E  POESIA  PARA  CRIAÇÃO  DA  LOGOMARCA  DO 

PROJETO “PRODUTOR DE ÁGUA NA SUB-BACIA DO RIO SANTA MARIA DO DOCE”

A SMAD, com apoio da Secretaria de Educação (SMED), realizaram o concurso de desenho 

e poesia, cujo objetivo era a criação de logomarca para o projeto “Produtor de água na Sub-

bacia do Rio Santa Maria do Doce”.

Visando  incentivar  alunos  do  Ensino  Fundamental  e  Educação  Infantil  da  rede  pública 

presente na Sub-bacia do Rio Santa Maria do Doce, o município encaminhou a Câmara 
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Municipal,  projeto  de  lei  para  premiação  dos  alunos  vencedores  em  cada  categoria, 

respectivos professores, orientadores e escolas.

A lei  nº 2718/2018 autoriza a realização do concurso de desenho e poesia e o decreto 

municipal nº 435/2018 regulamenta o mesmo. Os trabalhos classificados em 1º lugar em 

cada categoria (poesia e desenho) receberam 01 tablet, 01 smartphone e uma SMARTV 

43’’.

O concurso reuniu 156 trabalhos, entre poesia e desenho. Para a seleção dos três melhores 

trabalhos,  foram  formadas  comissões  avaliadoras,  sendo  uma  para  cada  categoria. 

Integraram as comissões, as seguintes instituições:  IFES, INCAPER, Secretaria de Meio 

Ambiente,  SMED.  SMAD,  Comitê  de Bacia  Rio  Santa  Maria  do Doce,  CESAN,  Instituto 

Nacional da Mata Atlântica (INMA), Santa Teresa Notícia e Academia de Letras e artes de 

Santa Teresa (ALEAST).

5) VI FEIRA CAFÉ COM LEITE E AGROTURISMO

A 7ª Feira Café com Leite e Agroturismo” foi realizada nos dias 19 a 23 de setembro de 

2018,  evento consolidado 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.

O Município realizou repasse no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para apoio 

na realização deste evento. É visto que a realização da “Feira Café com Leite” 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, do comércio local, como também, promoção do intercâmbio científico, 

tecnológico, cultural e turístico do Município.

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 às necessidades da população.
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   4.1  DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Segue na tabela 07 o resultado da execução orçamentária referente o exercício de 2018.

Tabela 08: Demonstrativo da gestão orçamentária do exercício de 2018

Descrição Valores

Despesa Autorizada R$ 4.140.527,02

Despesa Empenhada R$ 1.002.494,62

Despesa Liquidada R$ 989.987,58

Despesa Paga R$ 982.506,68

Restos a Pagar Processados R$ 7.480,90

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROJETOS REALIZADOS:
1.Projeto “Espaço para o Esporte” com 100 alunos na modalidade Futebol de Campo, na 
faixa etária de 9 a 17 anos (Sede);
2.Projeto “Campeões do Futuro” com 130 alunos, nas categorias masculina e feminina, na 
modalidade de Futsal, na faixa etária de 7 a 15 anos (Sede);
3.Projeto “Campeões do Futuro” com 60 alunos, nas categorias masculina e feminina, nas 
modalidades de Futsal e Vôlei, na faixa etária de 8 a 17 anos (Várzea Alegre);
4.Projeto “Espaço para o esporte” com 50 alunos, em Santo Antônio Do Canaã, na 
modalidade Futebol de Campo, na faixa etária de 8 a 17 anos;
5.Projeto “Campeões do Futuro” com 100 alunas participantes na Ginástica Rítmica e Balé, 
na faixa etária de 5 a 17 anos (Sede e Santo Antônio do Canaã);
6.Projeto “Educarte” (Karatê), na faixa etária de 5 a 17 anos, com 80 alunos (Sede, Santo 
Antônio do Canaã e São João de Petrópolis);
7.Projeto “Capoeira Cidadã”, com 50 alunos na faixa etária de 7 anos acima (Sede e 
Caldeirão);
8.Projeto “Vôlei na Praça”, com 40 alunos, na faixa etária de 10 anos acima (Sede);
9.Inauguração da Quadra Poliesportiva “Luis Bridi” na comunidade de Itanhanga;
10.Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes “José Nilzo de Vargas Lima” (Sede);
11.Construção de um Galpão na comunidade de Lombardia;
12.Cobertura dos Bancos de Reserva do Estádio Municipal “Angelo Freichiani”;
13.Reparo e substituição do Sistema de Iluminação:
•Quadra Poliesportiva “Antônio Amaro Salles” (Rodoviária);
•Quadra Poliesportiva “Mazinho Pimentel” (Santo Antônio do Canaã);
•Quadra Poliesportiva de Várzea Alegre;
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•Quadra Poliesportiva do Vale da Esperança (Assentamento);
•Quadra Poliesportiva de Aparecidinha;

EVENTOS REALIZADOS:
1.Campeonato Centro Serrano Infantil;
2.Campeonato Centro Serrano Juvenil;
3.Fase Municipal Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES);
4.Fase Regional Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES);
5.Campeonato Municipal de Futebol de Campo;
6.Campeonato Municipal de Futebol 7, categoria Principal;
7.Campeonato Municipal de Futebol 7 Master (40 e 50 anos);
8.Campeonato Municipal de Futsal de Empresas;
9.Campeonato Municipal de Futsal, 1ª e 2ª divisão;
10.Jogos Estudantis de Santa Teresa Infantil (JESTINHO);
11.Jogos Estudantis de Santa Teresa (JEST);
12.Etapa Campeonato Estadual de GP-Trik.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:

1.Participação das Finais Gerais da Copa A GAZETINHA (Santa Maria de Jetibá);
2.Participação na Final Estadual Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) em Guarapari, 
nas categorias Infantil e Juvenil.

APOIOS:
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;
1.Apoio a Corrida do Imigrante (Sede);
2.Apoio ao Torneio de São Cristovão na Comunidade Várzea Alegre;
3.Apoio ao Torneio de Futsal na Comunidade do Assentamento;
4.Apoio ao Campeonato de Bocha no Valão de São Pedro;
5.Apoio ao Torneio de Família na Comunidade de São Roquinho;
6.Apoio ao Campeonato Capixaba de Voo Livre (Merrequeiros);
7.Apoio ao Torneio de Futebol 7 Família na Comunidade de Tabocas;
8.Apoio do Torneio de Futebol 7 na Comunidade do Rúdio;
9.Apoio aos Jogos de Inter Classes da Escola Frederico Pretti;
10.Apoio aos alunos na Categoria Infantil Masculino de Voleibol para os jogos finais do 
Brasileiro na cidade de Joinville.
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9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IINTRODUÇÃO

Relatório das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do Município de 

Santa Teresa no ano de 2018 e a avaliação das metas, tendo como base a Programação 

Anual de Saúde.

 Integra ainda o presente relatório as informações do Sistema de Informação de 

Orçamentos Públicos (SIOPS) que avalia os gastos constitucionais com serviços de saúde, 

apurando seus índices.

GASTO COM SAÚDE

A Lei Complementar nº 141, que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal 

para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 
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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 03 (três) esferas de governo; revoga 

dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, 

determina no Artigo 7º, o percentual mínimo que os Municípios têm 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 arre-

cadação 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 § 3º do art. 159, to-

dos da Constituição Federal'.

Com  base  no  que  estatui  a  Lei  acima,  o  Município  de  Santa  Teresa,  aplicou  um 

percentual  de  19,12%  das  receitas  arrecadadas  com  impostos,  estatuídos  na 

Constituição Federal, conforme demonstrativo abaixo:

DIRETRIZ 1 - GARANTIA À POPULAÇÃO DE SERVIÇOS COM QUALIDADE, EQUIDADE EM 
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE, MEDIANTE APRIMORAMENTO DA POLÍTICA 
PÚBLICA DE ATENÇÃO À SAÚDE.

OBJETIVO 1.1 – Ampliar o acesso da população a serviços de Atenção Básica e Especializada com 
qualidade, equidade e em tempo oportuno ao atendimento das necessidades de saúde.

AÇÃO PROPOSTA

Ampliar o número de equipes implantando mais 01 ESF/AB e Saúde Bucal, redistribuindo o território 
acrescentando a 9ª Equipes de Saúde. (01) APS

Implementar o processo de Classificação de Risco das Famílias em 100% dos territórios de saúde 
com  Estratégia  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde  (EACS)/  Estratégia  Saúde  da  Família 
(ESF)/Equipe AB. (01)

Ampliar a cobertura da Atenção ao tabagista para 100% das Unidades Básicas de Saúde (UBS) até 
2021

Implantar o apoio matricial  nas Estratégias Saúde da Família/Equipe Atenção Básica através do 
Núcleo Ampliado de Atenção à Saúde da Família e Atenção Básica até 2019.

Atingir  cobertura ≥ 75% de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família 
(PBF) na Saúde.
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Implantar a Politica Municipal de Primeira Infância, realizando o diagnostico Municipal da Primeira 
Infância em parceria com as secretarias de ação social e educação até 2020.

Ampliar a forma do uso do prontuário eletrônico, para que haja interligação das informações.

Estruturar o setor de transporte, para a organização do fluxo diário (demanda de equipe e transporte 
sanitário).

Ampliar estratégias de prevenção à Saúde Bucal por meio de ações coletivas em todas as UBS.

OBJETIVO 1.2 – Garantir todos os meios necessários de infraestrutura para o pleno funcionamento 
de toda rede de serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

AÇÃO PROPOSTA

Reformar 07 (sete) Unidades de Saúde: São Lourenço/Tabocas, Lombardia (ponto de atenção), Vila 
Nova/Alvorada, Santo Antônio do Canaã, São João de Petrópolis, 25 de Julho (ponto de atenção), 
Policlínica até 2021.

Atualizar o parque tecnológico da Saúde Bucal Municipal.

Garantir  a  aquisição  de  insumos  e  manutenção  dos  equipamentos  odontológicos  e  material 
médico/hospitalar em tempo oportuno.

Ampliar e qualificar o sistema de informação da Secretaria Municipal de Saúde.

Instruir 100% dos contratos necessários para funcionamento da Rede da Secretaria Municipal de 
Saúde.

Acompanhar  100% dos  Contratos  e  Convênios  necessários  para  o  funcionamento  da  Rede  da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Adquirir transporte sanitário (01 Van, 01 micro-ônibus, 02 ambulâncias) até 2019.
Adquirir 06 (seis) veículos para equipes.

DIRETRIZ 2 – QUALIFICAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO COMPARTILHADA COM 
CENTRALIDADE NA GARANTIA DO ACESSO, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM 
RESULTADOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

OBJETIVO 2.1 – Fortalecer a gestão democrática do SUS, ampliando a participação social na 
formulação e no controle da execução da política municipal de saúde.

AÇÃO PROPOSTA

Implantar grupo gestor local de saúde em todos os serviços de saúde da rede municipal até 2019.

Criar o Colegiado Gestor Municipal, garantindo reuniões periódicas, com o objetivo de fortalecer e 
exercer a gestão compartilhada da Secretaria Municipal de Saúde.

Implantar a ouvidoria SUS no município.

OBJETIVO 3.2 - Fortalecer os processos educativos em saúde, visando atender a demanda de 
formação de todos os atores envolvidos no campo da saúde qualificando-os para a produção de um 
cuidado integral. Capacitar os profissionais da saúde para melhorar a assistência à saúde da 
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população, diminuindo fluxos incorretos, aumentando a promoção da saúde e aumentar a 
prevenção de doenças.

AÇÃO PROPOSTA

Fortalecer  a  formação  dos  profissionais  da  saúde  e  outros  setores  através  de  oficinas  de 
planificação em saúde.

Capacitar os médicos das ESF e pediatras em pediatria (parceria SOESP e CRM), confirmando 
parceria também com os municípios de Fundão, São Roque e Santa Maria de Jetibá.

DIRETRIZ 4: GARANTIR ATENÇÃO INTEGRAL PARA A POPULAÇÃO EM TODOS OS CICLOS 
DE VIDA: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, OFERECENDO ATENDIMENTO 
HUMANIZADO E DE BOA QUALIDADE.

OBJETIVO 4.1 - Reduzir a morbimortalidade, por meio de ações de promoção, prevenção 
recuperação e reabilitação, visando à integralidade do cuidado em saúde.

AÇÃO PROPOSTA

Ampliar a cobertura de exames citopatológicos de colo de útero na população feminina de 25 a 64 
anos de idade.

Ampliar a cobertura de mamografias na população feminina de 50 a 69 anos de idade.

DIRETRIZ 5: AMPLIAR E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO INTEGRAL E HUMANIZADA PARA 
MUNÍCIPES DE SANTA TERESA COM TRANSTORNO MENTAL E/OU PROBLEMAS LIGADOS 
AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, ABRANGENDO TAMBÉM AS FAMÍLIAS.

OBJETIVO 5.1: Reduzir a morbimortalidade, por meio de ações de promoção, prevenção 
recuperação e reabilitação, visando à integralidade do cuidado em saúde.

AÇÃO PROPOSTA

Pautar junto aos espaços de gestão (CIR, CIB) a construção da rede de saúde mental da região, 
inserindo na RAPS – Rede de Atenção Psicossocial, o desenho necessário para atendimento das 
demandas de Saúde Psicossocial  (urgência/emergência, atenção secundária/hospitalar e demais)

Organizar grupos de atendimento a saúde mental, conforme protocolos.

DIRETRIZ 6: FORTALECER A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE POR MEIO DE 
ESTRATÉGIAS, AÇÕES E REDEFINIÇÃO DA REDE, AVANÇANDO NA ORGANIZAÇÃO E NA 
OFERTA DE SERVIÇOS.

AÇÃO PROPOSTA

Assumir a gestão da Rede Cuidar, através de convenio com o prestador, atendendo a política de 
implantação e funcionamento da Rede Cuidar.
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OBJETIVO 6.2 – Qualificar o processo de regulação assistencial como estratégia para garantir o 
acesso equitativo aos serviços de saúde.

AÇÃO PROPOSTA

Monitorar tempo de espera entre a solicitação e o agendamento de consulta especializada, sob 
gestão do Município até 2019.

Ampliar o quadro de RH no Complexo Regulador.

DIRETRIZ  7  -  MONITORAMENTO,  AVALIAÇÃO  E  AUDITORIA  DO  SISTEMA  DE  SAÚDE 
MUNICIPAL  COM  VISTAS  AO  FORTALECIMENTO  DA  POLÍTICA  PÚBLICA  DE  SAÚDE 
IMPLANTADA NO MUNICÍPIO.

OBJETIVO 7.1 – Implementar e fortalecer as ações de auditoria do SUS no âmbito da gestão 
municipal, para o alcance da eficiência e qualidade na prestação de serviços.

AÇÃO PROPOSTA

Realizar 100% das auditorias programadas.
Monitorar 100% das auditorias realizadas.
Monitorar 03 (três) relatórios/ano da aplicação dos recursos financeiros na saúde.

OBJETIVO 7.2 – Implementar e fortalecer as ações de controle, avaliação e auditoria.

AÇÃO PROPOSTA

Ampliar a equipe técnica de controle e avaliação.
Monitorar as ações executadas em 100% dos serviços contratados.

Cadastrar no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) 100% dos 
serviços novos contratados e atualizar mensalmente os estabelecimentos de saúde da rede.

Monitorar a execução da Programação Pactuada e Integrada (PPI).

Avaliar  o  registro  das  ações/procedimentos  produzidos  nos  serviços  da  Rede  da  Secretaria 
Municipal de Saúde, em relação à capacidade instalada de cada serviço.
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DIRETRIZ 8 – FORTALECIMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES E REGULAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA  FARMACÊUTICA  NO  SISTEMA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  COM  VISTAS  A 
AMPLIAÇÃO DO ACESSO A MEDICAMENTOS DE QUALIDADE, SEGUROS E EFICAZES, BEM 
COMO PROMOVER O SEU USO RACIONAL.

OBJETIVO 8.1 – Fortalecer a gestão da Assistência Farmacêutica Municipal, no que se refere à 
implementação das atividades do ciclo da assistência farmacêutica (seleção, programação, 
aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação) assim como dos instrumentos de gestão, de 
forma a qualificar o acesso da população a medicamentos eficazes, seguros e de qualidade.

AÇÃO PROPOSTA

Capacitar  permanentemente  os  assistentes  de  farmácia,  farmacêuticos  e  prescritores,  sobre  a 
Política Municipal de Assistência Farmacêutica.

Instituir a avaliação dos Instrumentos de Gestão da Assistência Farmacêutica em consonância com 
as Políticas Públicas.

Implementar e manter as atividades do ciclo da Assistência Farmacêutica (seleção, programação, 
aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação).

DIRETRIZ 9 - REDUÇÃO DOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, POR MEIO 
DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

OBJETIVO 9.1 - Fortalecer a gestão do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde, no que se refere 
à vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua capacidade de análise 
de situação de saúde e de resposta às necessidades da população.

AÇÃO PROPOSTA

Fortalecer, ampliar e implementar a gestão do Sistema de Vigilância em Saúde no que diz respeito 
às ações de Vigilância Epidemiológica das doenças transmissíveis e não transmissíveis, da análise 
de situação de saúde e do desenvolvimento da área de vigilância sanitária e vigilância ambiental até 
2020.

Participar do processo de qualificação dos profissionais, possibilitando medidas de controle efetivas 
com a implantação de rotinas e normas adequadas até 2021.

Integrar de forma efetiva com a Atenção Básica consolidando parceria nas ações de vigilância em 
saúde de forma contínua.

Intensificar ações estratégicas de combate ao Aedes aegypti

Aumentar 5% de recurso próprio aplicado à vigilância ao ano (somando 20% no final) Vigilância 
epidemiológica e ambiental.
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Ampliar os serviços de especialidades conforme demanda e adequar às necessidades de cirurgias 
hospitalares.

CONCLUSÃO

Os  desafios  de  ampliar  ofertas  de  serviços  à  população,  a  fim  de  possibilitar  maior 

resolutividade  está  cada  vez  mais  distante  da  realidade  financeira  e  orçamentária  do 

município de Santa Teresa, e também do nosso País.

Cada vez é menor a coparticipação dos Estados e principalmente da Federação e por outro 

lado a nossa realidade demográfica, social e epidemiológica demonstra real o aumento das 

necessidades de acesso aos serviços públicos de saúde.

A aplicação e recursos próprios do município de Santa Teresa demonstra claramente 

essa realidade.

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Rede Municipal de Ensino conta com 21 Escolas, localizadas na zona rural  e urbana, 
atendendo, aproximadamente 3.265 alunos diariamente, assim distribuídos:
- Educação Infantil (Creche) = 346 alunos
- Educação Infantil (Pré-Escola) = 526 alunos
- Ensino Fundamental = 2.303 alunos
- EJA (Educação de Jovens e Adultos) = 90 alunos

Em atendimento à demanda acima, conta com o quadro de 311 profissionais do magistério, 
em regime efetivo e designado temporário, alocados:
- Educação Infantil (Creche) = 52 profissionais
- Educação Infantil (Pré-Escola) = 38 profissionais

63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
               ESTADO DO ESPIRITO SANTO

- Ensino Fundamental = 205 profissionais
- EJA (Educação de Jovens e Adultos) = 06 profissionais
- Educação Especial = 10 profissionais

Esclarecemos que o Município faz uso do transporte escolar (frota própria e terceirizada) 
para atender ao alunado residente na zona rural e urbana, distantes das Escolas da rede 
municipal e da estadual (forma compartilhada). Para tanto, possui 27 veículos próprios e 35 
veículos terceirizados.

Atende  também  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 PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC)
- Formação continuada em serviço, por meio de um compromisso formal e solidário assumi-
do pelo Governo Federal, Distrito Federal, Estados e Municípios, desde 2012;
- Tem como objetivo atender à Meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE), que estabele-
ce a obrigatoriedade de “alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do 
Ensino Fundamental”;
- Grupos contemplados: professores e coordenadores pedagógicos do 1º ao 3º ano do Ensi-
no Fundamental; professores da Pré-escola e coordenadores pedagógicos da Educação In-
fantil;

PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESPÍRITO SANTO (PAES)
Iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, como regime de colaboração entre as re-
des 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. Apresen-
ta os seguintes eixos de atuação: fortalecimento da aprendizagem; apoio à gestão; subven-
ção e suporte.
Ações desenvolvidas em 2018:

1.Distribuição de material didático para os estudantes do 1º ano do Ensino Funda-
mental;
2.Aplicação de avaliações (diagnóstica, intermediária e de saída) para os estudantes 
do 1º ano do Ensino Fundamental;
3.Teste de fluência com os estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental;
4.A partir dos resultados do Teste de fluência houve a elaboração de projetos de in-
tervenção e avaliações para os estudantes não alfabetizados (duas avaliações de 
percurso e uma de impacto);
5.A implementação do Sistema de Gestão (SISPAES);
6.Projeto Piloto com Material Estruturado para os estudantes do 2º ano, a ser imple-
mentado em 2019;
7.Coletânea de experiências exitosas com as escolas que apresentaram os melhores 
resultados no IDEB 2018, feito pela EMEIEF Vale de Tabocas;
8.Reuniões contínuas de acompanhamento das ações;
9.Divulgação do Prêmio Escola que Colabora (NUPAES);
10.Edital de seleção para concessão de bolsa para professor coordenador municipal 
do PAES.
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PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO
É uma estratégia do Ministério da Educação para fortalecer e apoiar as unidades escolares 
no processo de alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º 
ano do ensino fundamental. A contratação do Assistente de Alfabetização foi  através de 
edital para seleção dos profissionais, para desenvolvimento do programa, são voluntários 
que serão ressarcidos com os recursos do Governo Federal através do Programa Dinheiro 
Direto na Escola,onde atuarão por seis meses letivos nas escolas aptas: EMEIEF Vale de 
Tabocas, EMEIEF Visconde de inhaúma,  EMEIEF Professor Hausler, EMEIEF Sebastião 
José Pivetta e EMEF Professor Ethevaldo Damazio
 
PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA
A Secretaria  aderiu  ao programa  que prevê a maior  ação de conectividade na rede de 
ensino brasileira das últimas duas décadas e tem o objetivo universalizar o acesso à internet 
de  alta  velocidade  nas  escolas,  a  formação  de  professores  para  práticas  pedagógicas 
mediadas pelas novas tecnologias e o uso de conteúdos educacionais digitais em sala. 

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 
à saúde, meio ambiente, empreendedorismo, trabalho e consumo. O público-alvo participa 
de um Concurso envolvendo desenho, produção de texto e experiência pedagógica;
- Em 2018, a ampliação do número de participantes com o envolvimento de da Educação 
Infantil,  Ensino Fundamental e Educação Especial de 16 escolas, 58 professores e 1037 
estudantes.  O resultado em 2018 superou as expectativas  com premiações importantes 
para os estudantes da rede municipal, a saber: 1º lugar em Produção de Texto (7º e 9º 
anos); 3º lugar em Desenho (Educação Especial); 4º lugar em Desenho (3º ano); 7º lugar 
em Produção de Texto (5º ano); e, 7º lugar em Produção de Texto (7º ano).
- Público participante: estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Es-
pecial, a saber: 16 escolas, 58 professores e 1037 estudantes.

PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)
É  uma  estratégia  de  assistência  técnica  e  financeira  iniciada  pelo  Plano  de  Metas 
Compromisso  Todos  pela  Educação.  Através do Sistema Integrado de Monitoramento  e 
Controle  (SIMEC)  a  secretaria  define  as  iniciativas  através  das  dimensões:  Gestão 
Educacional  Municipal,  Formação  de  profissionais  da  Educação,  Prática  Pedagógicas  e 
Avaliação e Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos para viabilização de melhorias 
para as instituições.

PAPAI NOEL DOS CORREIOS
- A Campanha Papai Noel dos Correios está vinculada a um dos objetivos do Milênio estabe-
lecidos 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 situ-
ação de vulnerabilidade social e responder, por meio do envio de carta-resposta, aos reme-
tentes das cartinhas endereçadas ao Papai Noel. Com isso, é preservada a crença da crian-
ça e seu imaginário, pois o Papai Noel procura responder a 100% das cartas selecionadas, 
conforme critérios da campanha;
- Público participante:  as Escolas do Campo foram definidas a participarem do programa no 
corrente ano, sendo assim definidas: EMPEIEF Alto Várzea Alegre  (30 estudantes), EMPEI-
EF Felício Alberto Baratella (18 estudantes), EMPEIEF Geralda Rodrigues Sarmento (21 es-
tudantes), EMUEF Itanhanga (06 estudantes) e EMEI Vale da Esperança, ainda com a parti-
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cipação do intercâmbio da escola da rede estadual EEEF Maria Julita (16 estudantes), totali-
zando 96 estudantes.

PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FPE)
- Em parceria com o Governo Federal, o programa consiste na oferta de cursos de capacita-
ção, em que os participantes conhecem os detalhes da execução das ações e programas da 
área da educação, como a concepção, as diretrizes, os principais objetivos, os agentes en-
volvidos, 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 à educação estimulando a participação da 
sociedade nessas ações;
- Em 2018 aconteceu a capacitação de nova formadora do município e três ofertas de cur-
sos, porém sem demanda para formação de turmas.

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- O  Plano Municipal de Educação é 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 Inter-
no 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 2.594/2015, 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 Bra-
sil. 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 pro-
cesso e a responsabilidade da comissão coordenadora, com relatório parcial elaborado até 
junho de 2018.

FORMAÇÃO CONTINUADA
A Secretaria Municipal de Educação, visando aperfeiçoar a prática reflexiva dos profissionais 
que atuam nas escolas, proporciona  a formação continuada com estudos reflexivos sobre 
temas amplos da educação e áreas específicas de atuação dos seus profissionais.  Assim, 
em nossa proposta de formação dos profissionais da educação da rede municipal de ensino 
de Santa Teresa-ES, estratégias de formação serão consideradas recursos, ou seja, meios 
utilizados na formação de professores que motivem o professor a mobilizar-se, a refletir na e 
sobre sua atividade docente.

Os  encontros  de  formação  serão  divididos  em  dois  momentos  básicos:  Encontros  de 
formação no Planejamento Coletivo Semanal; Encontros de formação extra, bimestrais.
A partir  destas considerações, foram traçados nossos objetivos e metodologia, passando 
pela reflexão sobre “Os desafios de ser profissional da educação na contemporaneidade”, 
“As concepções filosóficas, teóricas e metodológicas da prática educativa”, “BNCC e sua 
estrutura”,  “O uso dos descritores de aprendizagem e sua importância na educação”, “A 
Avaliação a favor da aprendizagem” chegando à discussões sobre “Inovação e criatividade 
na  educação”,  “Diversidade  e  inclusão  no  contexto”  conduzindo  à  “Reinvenção  e 
ressignificação da prática pedagógica”.

Complementando  as  discussões,  outros  temas  mais  abrangentes  serão  mediados  por 
palestras  e  oficinas  de  formação  com  os  seguintes  temas:  BNCC  e  Currículo: 
Potencialidades  e  Fragilidades,  Educação  das  Sensibilidades  na  Contemporaneidade, 
Afetividade e Aprendizagem: A relação professor-aluno e Avaliação.

Nossos objetivos buscam:
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- Promover a formação continuada para os profissionais da educação dentro de uma visão 
global e interdisciplinar, visando à melhoria das práticas cotidianas escolares;
- Estimular a troca de experiências e diálogos entre professores de uma mesma área ou 
não, de forma a dinamizar o processo de aprendizagem e tornar a interdisciplinaridade ainda 
mais presente em nosso ambiente escolar;
- Aprofundar conhecimentos que fundamentam a nova BNCC.

Em relação ao público-alvo foram convidados:
-  Professores  que  atuam na  disciplina  de  Arte  do  Ensino  Infantil  ao  9º  ano  do  Ensino 
Fundamental;
-  Professores  que  atuam  nas  disciplinas  de  Matemática,  Língua  Portuguesa,  História, 
Italiano, Ciências, Geografia, Educação Física e Ensino Religioso, do 4º ao 9º ano do ensino 
fundamental;
- Professores do ciclo de Alfabetização;
- Professores que atuam na Educação Infantil;
- Professores que atuam nas Escolas do Campo;
- Professores que atuam na Educação Especial;
- Pedagogos, diretores, coordenadores de turnos e auxiliares de biblioteca.

FORMAÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Formação continuada em serviço promovida pela Secretaria Municipal de Educação de San-
ta 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 ha-
bilidades/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.

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 educa-
ção, saúde, meio ambiente e ciência, apresentando também aos participantes como podem 
trabalhar com os formatos projeto de ciências, produção de texto e produção 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 possi-
bilidades, a partir da realidade local, regional e/ou nacional.

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

ADESÃO AO PROGRAMA ESCOLA DO ADOLESCENTE
É um Programa do Ministério da Educação em parceria com estados e municípios, destina-
do às escolas que ofertam os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano).

O Programa oferece formação e apoio técnico aos gestores e professores com ferramentas 
de gestão para a construção de uma escola conectada aos adolescentes e seus contextos.
O propósito é tornar a escola um ambiente atrativo para os jovens e efetivo para o aprendi-
zado.
Por meio de metodologias que promovam a aprendizagem, o programa tem como objetivo 
reduzir a reprovação e o abandono escolar. A secretaria assinou o termo de compromissso e 
as  unidades  escolares:  EMEIEF  Vale  de  Tabocas,  EMEIEF  Paulino  Rocon,  EMEIEF 
Sebastião José Pivetta, EMEF Antônio Valesini e EMEF Professor Ethevaldo Damazio.
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PARTICIPAÇÃO EM OLIMPÍADAS E CONGRESSOS
Olimpíada brasileira de astronomia e astronáutica – OBA
A OBA é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria 
com a Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do ensino funda-
mental e médio em todo território nacional. A OBA tem por objetivos fomentar o interesse 
dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências afins, promover a difusão dos conheci-
mentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa, mobilizando num mutirão nacional, além 
dos próprios alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais e esco-
las, planetários, observatórios municipais e particulares, espaços, centros e museus de ciên-
cia, associações e clubes de Astronomia, astrônomos profissionais e amadores, e institui-
ções voltadas às atividades aeroespaciais.

Olimpíada brasileira de matemática das escolas públicas - OBMEP
é um projeto nacional  dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras,  realizado pelo 
Instituto  Nacional  de  Matemática  Pura  e  Aplicada  -  IMPA,  com  o  apoio  da  Sociedade 
Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC.
A OBMEP tem como objetivos principais:  Estimular e promover o estudo da Matemática; 
Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior 
número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; Identificar 
jovens  talentos  e  incentivar  seu  ingresso  em  universidades,  nas  áreas  científicas  e 
tecnológicas;  Incentivar  o  aperfeiçoamento  dos  professores  das  escolas  públicas, 
contribuindo para a sua valorização profissional; Contribuir para a integração das escolas 
brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades 
científicas; Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

XV Congresso Brasileiro De Poetas Trovadores
Ocorrido no município de Santa Teresa-ES, de 15 a 18 de novembro de 2018. No dia 15 de 
novembro aconteceu a premiação dos vencedores do I Concurso de Trovas e Poesias cujo 
tema foi Imigração Italiana e/ou Colonização Italiana – Santa Teresa município pioneiro da 
imigração italiana no Brasil. As escolas que tiveram estudantes premiados foram: EMPEIEF 
Felício Alberto Baratella, EMPEIEF Alto Várzea Alegre, EMEIEF Vale de Tabocas e EMEIEF 
Sebastão José Pivetta. O evento foi promovido pela Academia Capixaba de Letras e Artes 
de Poetas Trovadores, ACLAPT-CTC, Academia de Letras e Artes de Poetas Trovadores de 
Santa Teresa e Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Projeto produtor de água
As escolas pertencentes a Região da Bacia do Rio Santa Maria do Doce participaram do da 
Secretaria Municipal de Agricultura por meio de um concurso de Poesia (4º e 5º ano) e 
Desenho (8º e 9º ano), tendo como escola premiada a EMEIEF Vale de Tabocas com o 
primeiro lugar nas duas categorias.

I Feira Cultural
No dia 07 de dezembro, a EMEIEF Antonio Valesini promoveu a envolvendo apresentações 
envolvendo  as  culturas  alemã,  africana,  polonesa  e  italiana.  Esta  ação  relaciona-se  ao 
reconhecimento  e  valorização  das  diferentes  tradições  culturais  do  município  de  Santa 
Teresa.

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO
Por  meio  de  atendimento  especializado  aos  estudantes  da  rede  municipal  de  ensino 
promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Santa Teresa em parceria com as 
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Instituições de Ensino municipais. O objetivo é  atender às demandas que necessitam de 
atendimento, orientação e acompanhamento psicológico.
Além dos atendimentos especializados, também é realizado:
- Grupos de adolescentes em risco;
- Reunião de pais e com pais de grupos específicos;
-  Palestras  para  os  alunos  sobre  perspectiva  de  futuro  e  estratégias  para  melhorar  o 
rendimento escolar;
- Reuniões com diretores e equipe pedagógica referente às demandas comportamentais e 
psicológicas.
- Implantação de Projetos visando um trabalho curativo e preventivo frente às demandas 
apresentadas  por  cada  escola,  como  o  Projeto  Bem-vindo  que  visa  promover  maior 
interação, comprometimento e trabalho em equipe visando o amplexo dos profissionais nas 
instituições que eles mesmos escolheram estarem lotados.
- Integração entre demais secretarias;

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA MUNICIPAL (ADM)
Avaliação diagnóstica dos estudantes do Ensino Fundamental promovida pela Se-
cretaria Municipal de Educação de Santa Teresa;
Teve como objetivo avaliar para: conhecer o nível atual de desempenho do estudan-
te; orientar o processo de ensino e de aprendizagem; tomar as decisões que possibi-
litem promover melhores práticas para melhoria da qualidade do processo educativo;
Para aplicação das avaliações do 4º ano:  Língua Portuguesa, Matemática e Produ-
ção de texto. Para as turmas do 6º, 7º e 8º anos: Língua  Portuguesa,  Mate-
mática, História e Geografia.

VISITAS ÀS ESCOLAS
Visitas às escolas do município para inspeção e orientação pedagógica, objetivando 
a melhoria do ensino e atendimento às escolas da rede municipal.

AVALIAÇÕES EXTERNAS

PAEBES
Avaliação diagnóstica dos estudantes do Ensino Fundamental em parceria com a Secreta-
ria de Estado da Educação (SEDU) e o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educa-
ção 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 está 
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.

PROJETOS EDUCACIONAIS

VIRE A PÀGINA: A VIAGEM VAI COMEÇAR
Relaciona-se a necessidade de empreender maiores esforços para que os estudan-
tes 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 comunida-
de 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 cultu-
ra 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 es-
colas da Rede Municipal de Ensino, podendo ser ampliada para outras séries/anos a 
partir dos objetivos propostos para os diferentes conteúdos curriculares.

MATERIAIS DIDÁTICOS

SANTA TERESA: UMA HISTÓRIA PLURAL
Material didático de História Local para o 4º ano do Ensino Fundamental, produzido 
em 2016 por meio de um processo coletivo envolvendo pesquisadores locais, peda-
gogos, professores de História e do 4º ano do Ensino Fundamental;
O objetivo do Material Didático é subsidiar as práticas pedagógicas em sala de aula, 
possibilitando a identificação dos estudantes com a cidade, seus lugares, sua cultu-
ra, suas memórias e histórias;
O 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-INGLÊS
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 ne-
cessidades dos estudantes e um trabalho pedagógico na perspectiva de Rede com 
conteúdos e objetivos comuns, foram produzidos Propostas Curriculares para as dis-
ciplinas de Ensino Religioso e Educação Física dos Anos Iniciais do Ensino Funda-
mental. 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 ne-
cessário explicitar que a adequação série/ano foi gradativa e em 2018 teremos as 
primeiras turmas de 9º ano.

COORDENAÇÃO DE ÁREA
Contratação  de  profissionais  para  atuarem como coordenadores  de  área das  seguintes 
disciplinas: Arte, Ciências, Educação Especial, Geografia, História, Língua Italiana, Língua 
Portuguesa e Matemática. A opção por essas áreas, inicialmente, decorreu da necessidade 
urgente em melhorar os níveis de atendimento à leitura, escrita e matemática, conforme os 
índices  apontados  pelas  avaliações  externas.  As  áreas  ainda  não  atendidas  por 
coordenação de área como Ensino Religioso, Língua Inglesa e Educação Física recebem 
atendimento pelos pedagogos das escolas semanalmente. A nossa proposta é ampliar o 
atendimento  das  áreas,  conforme  avaliação  dos  atendimentos  iniciados.  A  equipe 
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pedagógica  da  SMED  tem  acompanhado  os  trabalhos  e  já  iniciou  a  avaliação  das 
coordenações de área realizadas nos meses de março e abril de 2018.

ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO TERESENSE
A  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC)  para  a  Educação  Infantil  e  o  Ensino 
Fundamental  homologada  em Dezembro  de  2017,  expressa  o  compromisso  do  Estado 
Brasileiro  com  a  promoção  de  uma  educação  integral  voltada  ao  acolhimento, 
reconhecimento  e  desenvolvimento  pleno  de  todos  os  estudantes,  com  respeito  às 
diferenças e enfrentamento à discriminação e ao preconceito. Assim, para cada uma das 
redes de ensino e das instituições escolares, este será um documento valioso tanto para 
adequar ou construir seus currículos como para reafirmar o compromisso de todos com a 
redução  das  desigualdades  educacionais  no  Brasil  e  a  promoção  da  equidade  e  da 
qualidade das aprendizagens dos estudantes brasileiros.

O Município de Santa Teresa realizou o Dia D da BNCC proposto pelo MEC o “Dia D” com 
caráter  formativo  sobre  o  documento  e  ao  mesmo  tempo  de  engajamento  dos 
profissionais  da  educação  para  a  implementação  que  se  inicia  em  parceria  com  o 
Governo do Estado.

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DADOS GERAIS

MUNICÍPIO: SANTA TERESA – ES

Porte Populacional: Pequeno Porte II

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Nome do Prefeito: Gilson Antonio de Sales Amaro.

Mandato do Prefeito: Início: 01/01/2017 a 31/12/2020.
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Endereço da Prefeitura: Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa – ES.

CEP. 29650-000.

Site: http://www.santateresa.es.gov.br

Horário de expediente: 08:00 às 11:00 das 12:30 às 15:30 horas

Telefone: (027) 3259 3900. Email: gabinete@santateresa.es.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Órgão gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social

Responsável: Welder Zamprogno Ribeiro

Endereço do Órgão Gestor: Rua Darly Nerty Vervloete, 446, centro, Santa Teresa – ES.

Telefone: (027) 3259 3895. Email: assistenciasocial@santateresa.es.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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@yahoo.com.br, cmas@santateresa.es.gov.br

Nome da Presidente: Arnúbia Pezente.

Nome da Secretária Executiva: Arnúbia Pezente.

Número total de membros: 10 Titulares e 10 suplentes.

1 – APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão é o instrumento destinado à demonstração da execução dos serviços 

socioassistenciais prestados no âmbito municipal durante o ano de 2018 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)  é  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 
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Social em suas diversas expressões, a garantia dos mínimos sociais, a proteção à 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 Organização 

da Sociedade Civil - OSC.

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 à área 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).

2 – DIAGNÓSTICO SÓCIO TERRITORIAL - O MUNICÍPIO E A ASSISTÊNCIA.

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 pro-

cesso de urbanização, embora a maioria da população ainda prevaleça no meio rural. O se-

tor econômico é movimentado principalmente pelas atividades agrícolas, com destaque para 

as atividades de turismo e comércio de produtos artesanais. Dentre as principais atividades 

rurais de Santa Teresa, destacam-se o café, horticultura, pecuária, fruticultura e a silvicultu-

ra.  O  município  teve  significativo  crescimento  econômico,  havendo  um  crescimento  de 

57,09% no PIB entre os anos de 2005 a 2009. Tal resultado é devido, principalmente, ao for-

talecimento do setor agrícola.

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

tadual, com uma evolução de R$ 4.787,00 em 2002 para R$ 7.782,00, em 2005, enquanto o 
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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 à primeira colônia fundada por imigrantes italianos no Brasil e teve sua his-

tória 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 2018 é de 24.025 pessoas e  do último censo 

(2010) de 21.823 habitantes (dados IBGE), continuando a receber migrantes de várias regi-

ões do Estado, assim, a população continua crescer. Com 53,92% das pessoas residentes 

em área urbana e 46,08% em área rural. Além disso, o município foi considerado, no ano de 

2009, como o de maior expectativa de vida no Estado do Espírito Santo.

No que tange à população ocupada, 45% recebem uma renda mensal de até um (01) salário 

mínimo, 26% recebem de 01 (um) à 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 Gover-

no Federal.

A Assistência Social é “direito do cidadão e dever do Estado, é 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 às necessidades básicas” 

(art. 1º da Lei 8.742/93 – LOAS). Com a implantação da Política Nacional de Assistência So-

cial 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 é composto por cidadãos e grupos que se encontram em situa-

ção de vulnerabilidade social, como famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de víncu-

los familiares, de pertencimento e sociabilidade; estigmatizadas em termos étnicos, culturais 

e sexuais; pessoas com deficiência; excluídos pela pobreza e, ou, no acesso às demais po-

líticas públicas; usuários de substâncias psicoativas; vítimas de violência; com inserção pre-

cária 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.

74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
               ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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 familiares e 

comunitários.  Destina-se  à  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) (PNAS\2004, 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 Família (PAIF), Programa Incluir, Programa Bolsa Família, 

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

O espaço físico do CRAS é sede própria.

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

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/BOLSA CAPIXABA)  que  promove  a  inclusão  social,  a 

cidadania  e  a  emancipação  das  famílias  capixabas  que  se  encontra  em  condições  de 

extrema vulnerabilidade socioeconômica.

O  público  atendido  são  Famílias  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 às famílias 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 famílias, 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.

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,  à  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- 2018

Famílias 
em 

situação de 
extrema 

pobreza em 
acompanha

mento

Famílias 
cadastradas 

no CRAS

Números 
de 

atendimen
to no 

CRAS

Famílias
Acompanhad
as no PAIF

Novas
famílias 
inseridas 

em Acomp. 
no PAIF

Visitas 
domiciliares 
realizadas

17 3.424 1204 83 35 493

Demandas Atendidas:

Destacamos  a  seguir  as  principais  demandas  apresentadas  pelos  usuários  nos 

atendimentos  psicossociais:  Benefício  de  Prestação  Continuada  (BPC);  Insegurança 

Alimentar; 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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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 2018.

MÊS

CADUNI-

CO PAIF GERAL/ANO
JANEIRO 207 72 279
FEVEREIRO 195 130 325
MARÇO 254 123 377
ABRIL 217 196 413
MAIO 254 136 390
JUNHO 245 107 352
JULHO 208 129 337
AGOSTO 260 118 378
SETEMBRO 184 92 276
OUTUBRO 173 83 256
NOVEMBRO 215 66 281
DEZEMBRO 163 18 181

TOTAL 2.575 1.270 3.845
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Encaminhamentos à Rede de Serviços e outras Políticas Setoriais:

O atendimento ao público usuário do CRAS fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, 

potencialidades, valores, crenças e identidades das famílias. O serviço articula-se com as 

atividades e atenções prestadas às famílias nos demais serviços socioassistenciais, nas di-

versas políticas públicas e com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

Figura 02: Encaminhamentos realizados CRAS

Encaminhamentos realizados à rede - Ano 2018

Total de encaminhamentos realizados no ano de 

referência

QUANTITATI

VO
PESTALOZZI 04

CADÚNICO 93
CAPS 14
CREAS 14

SMAS 71

EDUCAÇÃO 07
INSS 15
MINISTÉRIO PÚBLICO 00
CONSELHO TUTELAR 04

NASF 12

Acompanhamento Familiar:

O acompanhamento é realizado através de ações executadas com as famílias referenciadas 

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

78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
               ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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 é formado por famílias em situação de vulnerabilidade social  e em situação de 

insegurança alimentar.

No ano de 2018 foram atendidas 324 famílias.

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 

média, 17 famílias/indivíduos mensal com concessão de Cesta Básica Emergencial. A Cesta 

Emergencial é concedida na Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS.

Grupo Evoluir - Famílias beneficiárias de cestas básicas continuadas:

Atenderá famílias e/ou indivíduos cuja situação de insegurança alimentar “tende” a não ser 

temporária. Pretende-se atender dois grupos de 20 famílias mensais, em um período de 06 

meses ou mais após avaliação.

Reuniões do Grupo “Gerar”:

Objetivos:

O grupo é 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 dia, divididas em dois módulos, com 

duração de 02 horas cada, onde são ofertadas palestras socioeducativas e entregue o kit 

enxoval  (Auxílio  Natalidade).  No ano de 2018 não foram realizadas essas reuniões por 

imprevistos  ocorridos,  como:  grande rotatividade da equipe PAIF e algum tempo com a 

equipe desfalcada, falta do kit natalidade por um determinado tempo, falta de espaço, pois 

no ano de 2018 o CRAS estava em reforma e a equipe estava atendendo em um espaço 

locado pela Secretaria Municipal.  No entanto foram concedidos 33 Kits Natalidades no 

ano de 2018.  
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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  2018/2019  e  demais  questões  incidentes  do 

cotidiano de trabalho e avaliar o desenvolvimento das atividades desempenhadas. No ano 

de 2018 foram realizadas 97 reuniões.

2.1.1.2 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Programa Criança Feliz foi instituído pela Lei Municipal Nº 2.678/2017 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 2018 foram atendidas 91 famílias no Programa Criança Feliz.

Público:  As  famílias  que  participarão  do  Programa  Criança  Feliz,  farão  a  adesão  de 

maneira voluntária, verificando critérios de situação de vulnerabilidade social, em virtude da 

pobreza e maior números de dependentes familiar. Serão atendidos 150 indivíduos e suas 

respectivas  famílias,  incluindo  gestantes  e  crianças  de  até  03  anos,  beneficiárias  do 

Programa Bolsa Família (PBF), também crianças de até 06 anos, beneficiárias do Benefício 

de Prestação Continuada (BPC).

O mapeamento do público alvo foi levantado a partir de pesquisas junto aos técnicos do 

PAIF, do Cadùnico e dos enfermeiros das ESF, junto aos agentes comunitários de saúde. 

Foram  analisados  critérios  como:  menor  renda  per  capita,  famílias  mais  numerosas  e 

famílias em situação de maior  vulnerabilidade social,  foram separadas por microrregiões 

distritos e apresentados ao comitê.

 Atendemos  atualmente  91  indivíduos  entre  gestantes,  crianças  beneficiárias  do  PBF 

(Programa Bolsa Família) com até três anos de idade e apenas um beneficiário do BPC 

(Benefício  de  Prestação  Continuada).  Nossos  usuários  demonstram  satisfação  com  os 

serviços  prestados pela  equipe e  relatam que têm observado melhorias  junto  aos seus 

filhos,  no tocante ao desenvolvimento das dimensões da linguagem, motora,  cognitiva e 

socioafetiva. O crescimento do vínculo familiar entre os membros das respectivas famílias é 

um  resultado  surpreendente  que  temos  verificado,  bem  como,  relatam  as  emoções 

80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
               ESTADO DO ESPIRITO SANTO

vivenciadas no ato do brincar com seus filhos. Temos cumprido com êxito o planejamento 

das  visitas  (formulário  VI)  e  alcançado resultados satisfatórios,  durante  a  aplicação  das 

atividades  propostas  e  o  tempo  previsto  para  realização  das  visitas  domiciliares.  Os 

cuidadores reconhecem o empenho dos visitadores do Programa, buscando semanalmente, 

oferecer  uma  atividade  planejada,  dentro  da  metodologia  do  CDC  –  Cuidados  do 

Desenvolvimento da Criança, orientando e escutando as inferências que esses cuidadores 

pontuam.

O  Comitê  Gestor  Municipal  Intersetorial  do  Programa  Criança  Feliz  Capixaba,  vem  se 

articulando junto ao CMDCA (Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente) 

e perseguindo o levantamento de dados situacionais sobre a primeira infância em nosso 

território,  articulando  com  diferentes  representantes  das  secretarias  municipais,  a 

construção de um Plano Municipal pela Primeira Infância em Santa Teresa.

A  equipe  do  Programa  vem  consolidando  seu  trabalho  junto  às  famílias,  propiciando 

situações que facilitam os usuários atendidos pelo PCFC, acessarem os serviços que tanto 

necessitam junto à rede intersetorial no município.

Nossa equipe é  bem relacionada e sempre que solicitamos informações ou auxílio  dos 

técnicos e agentes comunitários de saúde das ESF (Estratégia da Saúde da Família), bem 

como,  dos  técnicos  das  secretarias:  de  Assistência  Social,  de  Educação,  de  Esporte  e 

Cultura.  É relevante destacarmos a confiabilidade das famílias junto aos nossos visitadores, 

e  também, ressaltarmos as  dificuldades que temos enfrentado para  o  cumprimento  das 

metas estabelecidas, segundo as normativas do Programa. Temos agendamento do carro 

três  vezes  por  semana  e  nosso  território  rural  é  bastante  extenso,  sendo  distantes  as 

localidades a serem percorridas. Estamos buscando estratégias para o nosso deslocamento 

aos oito distritos, junto aos demais serviços oferecidos no CRAS fazendo rotas alternativas 

para  continuarmos  perseguindo  o  levantamento  de  dados  situacionais  sobre  a  primeira 

infância em nosso território, articulando a construção de um plano municipal pela Primeira 

Infância. 

DESCRIÇÃO POR MESES EM 2018 QUANTIDADES DE VISITAS 
DOMICILIARES DO PCFC

JANEIRO 180

FEVEREIRO 128

MARÇO 133
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ABRIL 225

MAIO 143

JUNHO 205

JULHO 281

AGOSTO 274

SETEMBRO 261

OUTUBRO 218

NOVEMBRO 237

DEZEMBRO 211

2.1.2 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – 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  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 Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 06 a 17 anos.

O SCFV objetiva promover a convivência, a formação para a participação e cidadania, o 

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 n° 109/2009).

No ano de 2018 foram atendidos 90 crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos.

O espaço físico do SCFV é sede própria.
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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 além da sede do 

município, se expandindo para os distritos. Priorizando o público disposto 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 2018 foram atendidos 590 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 à 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 à 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 2018 foram atendidos 450 indivíduos.

O espaço físico dos 10 (dez)grupos da Terceira Idade, ressalta-se que do grupo da sede é 

próprio, outros cedidos e/ou locados.

2.1.3 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
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O Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  do  Governo  Federal  é  um  instrumento  que 

identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, entendidas como aquelas que têm renda 

mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de até três salários 

mínimos.

Permite  também  conhecer  a  realidade  socioeconômica  dessas  famílias,  trazendo 

informações  de  todo  o  núcleo  familiar,  das  características  do  domicílio,  das  formas  de 

acesso a serviços públicos essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da 

família.  Com base  nessas informações  registradas  no Cadastro  Único  pelo  município  o 

Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, seleciona de forma automatizada, as famílias 

que serão incluídas no Programa Bolsa Família – PBF e outros benefícios sociais.

No Município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único no ano de 2018 era de 2.170 

dentre as quais:

360 com renda per capita familiar de até R$ 89,00;

362 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00;

786 com renda per capita familiar entre R$ 178,0 e meio salário mínimo;

662 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

O  Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com 

condicionalidades,  que  beneficia  famílias  pobres  e  extremamente  pobres,  inscritas  no 

Cadastro Único contribuindo para a superação da condição de vulnerabilidade social.

O  PBF  beneficiou,  no  mês  dezembro  ano  de  2018,  685  famílias,  representando  uma 

cobertura de 0% da estimativa de famílias pobres no município.

No ano de 2018 foram realizados 2.575 atendimentos individuais referentes ao Cadastro 

Único e ao Programa Bolsa Família.

Dentre esses, destacamos:

Atendimentos realizados no ano 2018

BENEFÍCIOS TOTAL

Inclusão Cadastro Único 284

Atualização Cadastro Único 1185

Visita Domiciliar 427

Alíquota Previdência Social 37
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Tarifa Social de energia elétrica 211

Carteira do Idoso 134

Descumprimento de Condicionalidade 95

Desligamento Voluntário 01

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 ¼ 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: 2018

BENEFICIO QUANTITATIVO

Famílias de baixa renda - Perfil Cadastro Único 1.508

Famílias cadastradas no Cadastro Único
2.170

Estimativa de famílias pobres – perfil Bolsa Família 1.151
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família
  685

Famílias beneficiárias do Programa 

(INCLUIR)

54  ( ado dezembro de 

2018)
Famílias de Agricultores Beneficiárias do 

Programa Bolsa Família
327

Famílias Assentadas da Reforma Agrária e   Beneficiárias 

do Programa Bolsa Família
13

Pessoas beneficiárias do Benefício de Prestação 

Continuada - BPC

-

. Idosos                  128

. Pessoa(s) com deficiência 213
. Pessoa(s) com deficiência BPC na Escola 24
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OBS: Os dados foram extraídos do Relatório e Informações Sociais do MDS. 

Mds.gov.br/sagi  meses de novembro e dezembro de 2018 e do Relatório 

RMA no site: 

https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/bpc/bpc_freq.php#

2.1.4 - AGÊNCIA 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.

Os cursos são oferecidos à comunidade de forma gratuita e/ou modalidade paga.

Público Alvo: O Público da Agência FINDES é toda a população a partir 16 anos.

Além 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 2018 a ATM FINDES ofertou:

Total de cursos
Total de horas de 

curso
Total de alunos qualificados

24 1236 369

CURSOS OFERTADOS PELO SESI NA ATM FINDES ANO DE 2018
CURSO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E COMP. E HAB. P/ O TRABALHO

 

 Nº de 

matrícu-

las

Evadi-

dos

Conclui-

dos

CAD/

PBF

Conclu-

são

CAD/PBF 

EVADIDO

LOCALI-

DADES

ASSENTA-

MENTO
20 3 17 12

87% 2

SÃO JOÃO 21 8 13 8 0
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DE PETRÓ-

POLIS
SEDE  (4 tur-

mas)
74 11 63 14 4

ALTO CAL-

DEIRAO
44 2 42 12 0

VÁRZEA 

ALEGRE
18 0 18 6 0

25 de JULHO 17 1 16 5 0

TABOCAS 23 3 20 2 1

Total 217 28 189 59 7

 
CURSO CULINÁRIA - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

 

 Nº de 

matricu-

las

Evadi-

dos

Conclui-

dos

CAD/

PBF

Conclu-

são

CAD/PBF 

EVADIDO

LOCALI-

DADE

ASSENTA-

MENTO
24 4 20 16

91%

4

SÃO JOÃO 

DE PETRÓ-

POLIS

29 3 21 7 1

SEDE  19 1 18 0 0
ALTO SAN-

TO ANTÔNIO
20 1 19 5 0

VÁRZEA 

ALEGRE
43 3 39 8 1

Total 135 12 117 36 6

CURSO INCLUSÃO DIGITAL

 

 Nº de 

matricu-

las

Evadi-

dos

Conclui-

dos

CAD/

PBF

Conclu-

são

CAD/PBF 

EVADIDO

LOCALI-

DADE

ATM- SEDE -

1°
20 5 15 6

89%

2

  ATM-  SEDE 

- 2 °
21 2 19 3 1

ATM- SEDE - 

3°
20  20 1

0
Total 61 7 54 10 3
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CURSO ARTESANATO

 

 Nº de 

matricu-

las

Evadi-

dos

Conclui-

dos

CAD/

PBF

Conclu-

são

CAD/PBF 

EVADIDO

LOCALI-

DADE

LUCA FOS-

SATI / SAN-

TA LUCIA

21 12 9 4
43%

0

Total 21 12 9 4 0

2.2- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, programas e projetos de 

caráter  especializado,  que  tem  por  objetivo  contribuir  para  a  reconstrução  de  vínculos 

familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de 

famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal  e social,  por 

violação de direitos.

Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do trabalho social 

ofertado,  a  atenção na Proteção Social  Especial  –  PSE organiza-se sob dois  níveis  de 

complexidade:  Proteção Social Especial de Média Complexidade (PSE/MC) e Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade.

2.2.1 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PSE/MC)

Os Serviços de Média Complexidade são aqueles que oferecem atendimentos às famílias e 

indivíduos  com  direitos  violados,  cujos  vínculos  familiares  e  comunitários  não  foram 

rompidos.

No âmbito de atuação da PSE de Média Complexidade, os serviços devem ser ofertados no 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.
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2.2.1.1 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

CREAS

O CREAS é uma unidade pública estatal, de abrangência municipal, referência para oferta 

de trabalho social a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação 

de direitos, que demandam intervenções especializadas no âmbito do SUAS. Sua gestão e 

funcionamento compreendem um conjunto de aspectos, tais como: infraestrutura e recursos 

humanos  compatíveis  com os serviços  ofertados,  trabalho em rede,  articulação  com as 

demais  unidades  e  serviços  da  rede  socioassistencial,  das  demais  políticas  públicas  e 

órgãos  de  defesa  de  direitos,  além  da  organização  de  registros  de  informação  e  o 

desenvolvimento de processos de monitoramento e avaliação das ações realizadas.

De acordo com a Tipificação Nacional  de Serviços  Socioassistenciais,  a  PSE  de Média 

Complexidade, inclui os seguintes serviços, ofertados pelo CREAS:

- Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI);

- Serviço Especializado em Abordagem Social;

-  Serviço  de  Proteção  Social  a  Adolescentes  em  Cumprimento  de  Medida 

Socioeducativa  de  Liberdade  Assistida  (LA),  e  de  Prestação  de  Serviços  à 

Comunidade (PSC);

- Serviço de Proteção social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias;

- Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

No entanto, obrigatoriamente o CREAS deve ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado  a  Famílias  e  Indivíduos-  PAEFI.  Assim,  no  Município  de  Santa  Teresa,  o 

equipamento  CREAS  conta  com  equipe  técnica  mínima,  que  atende  as  demandas  do 

PAEFI,  bem  como,  as  demandas  dos  idosos,  deficientes,  Medida  Socioeducativa  e 

Abordagem Social, exceto Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

 O espaço físico do CREAS é alugado.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS NO MUNICÍPIO
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2.2.1.1.1 - Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indiví-

duos (PAEFI)

Serviço  de  apoio,  orientação  e  acompanhamento  a  famílias  com  um  ou  mais  de  seus 

membros  em  situação  de  ameaça  ou  violação  de  direitos.  Compreende  atenções  e 

orientações direcionadas para promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de 

vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva

das famílias  diante  do conjunto de condições que as  vulnerabilizam e/ou submentem a 

situações de risco pessoal e social.

Cabe ressaltar, que o número total de famílias/indivíduos atendidas e em acompanhamento 

no CREAS, não equivale ao número total de pessoas com direitos violados, haja vista, que 

na mesma família, por vezes há mais de um membro vivenciando situação de violência, ou 

seja, numa mesma família é possível encontrar 01(um) ou mais membros sofrendo de dife-

rentes tipos de violências, por exemplo: idosos com maus tratos, crianças e adolescentes 

abusados sexualmente ou negligenciados, mulheres vítimas de violência, dentre outros.

Identificada  as  demandas  cujo  atendimento  ultrapassa  as  competências  do  CREAS,  as 

famílias  e  indivíduos  devem  ser  encaminhados  para  acessar  serviços,  programas  e 

benefícios da rede socioassistencial, das demais políticas públicas e órgãos de defesa de 

direitos.  Estes  encaminhamentos  devem  ser  monitorados,  no  sentido  de  verificar  seus 

desdobramentos,  e discutidos com outros profissionais  da rede que também atendam a 

família ou individuo.

Assim a Equipe Técnica do CREAS deste município, atendeu no ano de 2018, 277 (duzen-

tos e setenta e sete) famílias e indivíduos com direitos violados, encerrando em dezembro 

de 2018 com 36(trinta e seis) famílias/indivíduos em acompanhamento. Ver tabelas a 

seguir:

A-Volume de famílias/indivíduos atendidos/acompanhados

Descrição Quantidade

Número de Famílias/Indivíduos /Acompanhados/Atendidos 102
Número de migrantes/flutuantes atendidos/abordados 175

Total de famílias e indivíduos acompanhados/atendidos 277

B - Demandas atendidas Pelo PAEFI
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 Demanda Forma de acesso Quantidade
Mulheres Vítimas de Violência Policia Civil e outros 47
Criança/Adolescente/abuso sexual Conselho Tutelar 31
Idosos Vítimas de Violência MP/outros 29
Deficientes Vítimas de Violência Rede 05
Adolescentes em cumprimento de Medida 

Socioeducativa

Poder Judiciário 05

Pessoa em Situação de Rua Busca ativa/demanda 

espontânea

02

Migrantes/flutuantes Busca ativa/demanda 

espontânea

175

TOTAL 294

Atendimentos e Visitas

Descrição Quantidade
Atendimentos individuais 380
Atendimentos em grupo 11
Visitas domiciliares 162

Total 553

D - Encaminhamentos

Serviço/órgão  de destino Quantidade
CRAS 09
CAPS/saúde 07
NASF/saúde 02
Cartório de Registro  Civil 06
Defensoria Pública 05
Conselho Tutelar (retorno de encaminhamento) 03
Ministério Público 02
SMAS 01

Total 35

2.2.1.1.2 - Serviço Especializado em Abordagem Social

Serviço ofertado, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa 

que identifique, no município, pessoas em situação de rua, migrantes, incidência de trabalho 

infantil,  exploração  sexual  de  crianças  e  adolescentes,  dentre  outras.  A abordagem  é 

realizada diariamente nos espaços públicos (praças, galpões, logradouros

comércio,  rodoviária  e  outros)  pela  equipe  técnica  do  CREAS,  visando  a  resolução  de 

necessidades imediatas e promovendo a inserção na rede de serviços socioassistências e 

das  demais  políticas  públicas  na  perspectiva  de  garantia  dos  direitos,  respeitando  a 

liberdade de ir  e  vir  quando da concessão de passagens e dos encaminhamentos para 

aquisição de documentação pessoal.
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Concessão de passagem

A concessão de passagem é autorizada após abordagem/atendimento e referenciamento do 

usuário (migrante/flutuante) no serviço, respeitando a liberdade de ir e vir de cada usuário.

Demandas do Serviço/Abordagem Social

Descrição Quantida

de

Forma Acesso

Migrantes/flutuantes 

abordados/atendidos

175 Busca ativa/demanda  espontânea

Pessoa em situação de rua 02 Busca ativa/demanda  espontânea
Abordagens realizadas 453 Busca ativa/demanda  espontânea
Passagens concedidas 138 Demanda espontânea

* Abordagem: todo contato realizado com o usuário ( atendimento/ 

concessão de passagem/ banho/ 

lanche,/regularização de documentação 

pessoal/orientações/contato com familiares)

2.2.1.1.3 -Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medi-

da socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à co-

munidade (PSC).

O  serviço  tem  por  finalidade  prover  atenção  socioassistencial  e  acompanhamento  a 

adolescentes  e  jovens  em  cumprimento  de  medidas  socioeducativas  em  meio  aberto, 

determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso a direito e para a resignificação 

de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens.

Usuários:  Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos,  ou jovens de 18 a 21 anos,  em 

cumprimento de medida socioeducativa de LA e de PSC.

Adolescentes em cumprimento de MSE

Nº adolescentes LA PSC LA/PSC Gênero
05 04 01 04 Masculino

2.2.2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
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Os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade são aqueles que garantem 

proteção integral (moradia, alimentação, higiene, trabalho protegido) às famílias e indivíduos 

que se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados 

de seu núcleo familiar e/ou comunitário.

2.2.2.1  -  Serviço  de  Acolhimento  Institucional  para  crianças  e  adolescentes  na 

modalidade abrigo “Manoel Valentim”

O  Serviço  Institucional  “Manoel  Valentim”  é  um  serviço  de  execução  direta  do  Poder 

Municipal e destina-se a abrigar, temporariamente, crianças e adolescentes com idade entre 

00 a 18 anos incompletos sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, 

que, por ordem judicial, foram retiradas de seu grupo familiar. A casa possui, atualmente, 

capacidade para abrigar 10 (dez) crianças e/ou adolescentes com conforto e segurança. No 

ano de 2018 foram atendidos um total de 04 acolhimentos.

Reintegração Familiar:

No ano de 2018, 04 crianças foram reintegradas à família de origem. O retorno ao núcleo 

familiar  foi  possibilitado  através  do  trabalho  de  acompanhamento  realizado  pela  equipe 

técnica em parceria com a Rede de Serviços Socioassistenciais.

O espaço físico do Serviço de Acolhimento Institucional é sede própria.

3 - CONSELHO TUTELAR

É 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 à Prefeitura através da SMAS.

O espaço físico do Conselho Tutelar é sede própria.

4 - PLANTÃO SOCIAL
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O  Plantão  Social  desenvolve  atendimentos  sociais,  concessão  de  benefícios  eventuais 

(cestas  básicas,  auxílios  natalidade  e  funeral),  encaminhamentos,  orientações  diversas, 

entre outras ações.

4.1 - 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 auxílio natalidade, funeral e cesta básica.

Famílias Beneficiadas com Cesta Básica:

Atendidas prioritariamente pela Equipe do PAIF, recebem acompanhamento familiar através 

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 famílias referenciadas no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), através 

de grupos, atendimentos psicossociais, entre outros.

Famílias Beneficiadas com Auxílio Funeral:

O auxílio é 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: 2018

BENEFÍCIOS TOTAL

Pessoas Beneficiárias do Auxílio Natalidade 33

Pessoas Beneficiárias do Auxílio Funeral 16

Cesta Básica Alimentar 613

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.
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Dessa forma, as famílias 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 2018, 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.

5 – 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.

É 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  à  ocorrência  de  situações  de  risco  social,  além  de  uma  parceria  junto  ao 

Programa de Aquisição de Alimentos.

No ano de 2018 foram realizados 274 atendimentos,  com o Programa de Aquisição de 

Alimentos.

  

6 - CONTROLE SOCIAL
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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  técnico-operativa,  com  caráter  democrático  e  descentralizado 

(PNAS/2004, p.51).

1)Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Teresa (CMASST)

2)Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Santa Teresa (COMSEA)

3)Conselho  Municipal  de  Direito  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Santa  Teresa 

(COMCAST)

4)Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDIPI – ST)

7 – FINANCIAMENTO

A Seguridade Social, segundo a Constituição Federal de 1988, Artigo 195, deve ser financia-

da por toda a sociedade, mediante recursos provenientes dos Orçamentos da União, Esta-

dos, Distrito Federal, Municípios e das Contribuições Sociais. Sendo a Assistência compo-

nente da Seguridade Social, os três entes federados têm responsabilidade no seu financia-

mento.

No Município de Santa Teresa, as ações da área da Assistência Social têm sido financiadas 

por Recursos federais, estaduais e municipais, sendo os recursos federais e estaduais re-

passados, de forma fundo a fundo.

Orçamento previsto para a área de assistência social no ano de 2018 representa 4,75% do 

orçamento total da Prefeitura Municipal que corresponde a R$3.578.690,00( três milhões, 

quinhentos e setenta e oito mil e seiscentos e noventa reais). 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 à financeirização de ações nesta política setorial. Quanto a parte financeira, esta 

será melhor abordada pela Secretaria Municipal de Fazenda.

8  -  AÇÕES  DE  GESTÃO  E  MONITORAMENTO  REALIZADAS  PELA  SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS)
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Os eventos realizados no ano de 2018 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 2018 foram 

realizadas 24 reuniões com a equipe SUAS.

NESTE ANO DE 2018 ENFATIZAMOS:

Continuidade do projeto SOSE, como acima exposto.

Organização interna da gestão.

Finalizada 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”

Ofertou  24  Cursos  de  qualificação  profissional  através  da  Agência  FINDES  parceria 

SENAI. Qualificando para o mercado de trabalho 369 usuários.

Demanda  dos  serviços:  PAIF/INCLUIR/CRIANÇA  FELIZ/BOLSAFAMÍLIA/ 

CADUNICO/PAEFI/MSE/ABRIGO, atendidas e acompanhadas.



9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A secretaria  de  Assistência  Social  de  Santa  Teresa  -  ES  procura  desenvolver  ações 

concretas e consistentes para as famílias 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,  é  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 é 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 
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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 

Básica,  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,  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 à 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 2018. 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.

10 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. Lei Orgânica e Assistência Social – LOAS. Lei 8742, de 07.12.1993.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de 

Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social. Brasília, DF, 2004.

Norma Operacional Básica – NOB/SUAS – Construindo as bases para a implementação 

do sistema único de assistência social. Brasília, DF, 2005.

BRASIL.  CNAS.  Resolução  109/2009.  Tipificação  Nacional  dos  Serviços 

Socioassistenciais. 2009.  CNAS.  Resolução  18/2013.  Pacto  de  Aprimoramento  de 

Gestão do SUAS, 2013.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA apresenta o Relatório a seguir com o 

desígnio de dar publicidade e transparência às atividades e ações realizadas na Gestão 

Atual durante o ano de 2018.

Cabe ressaltar que a SMMA é responsável pela aplicação da Política Municipal de Meio 

Ambiente por meio de ações mais efetivas, no sentido de promover a proteção, recuperação 

e melhoria da qualidade ambiental do Município.

A SMMA tem por atribuições basilares: cadastrar, licenciar, monitorar e fiscalizar condutas, 

processos e obras que causem ou que possam degradar a qualidade ambiental; estimular  

e  realizar  o  desenvolvimento  de  estudos  e  pesquisas  de  caráter  científico,  cultural  e 

educativo, objetivando a produção de conhecimento e a difusão de uma consciência de 

preservação  ambiental;  analisar  processos  de licenciamento  ambiental das  atividades 

potenciais ou efetivamente poluidoras instaladas ou a serem instaladas no Município, dentre 

outras diversas incumbências.

É desígnio da Secretária atual da pasta receber, avaliar a procedência das solicitações, en-

caminhá-las aos responsáveis ou áreas competentes para devido atendimento, acompanhar 

as providências tomadas, cobrar soluções, dar o devido retorno ao interessado de forma 

breve e desburocratizada, atuando sempre na prevenção de danos ambientais e condutas 

consideradas lesivas ao meio ambiente.

A SMMA, atualmente, está  distribuída entre o Setor Técnico, Setor de Educação Ambiental, 

Setor de Fiscalização Ambiental, Setor Administrativo e Coordenação da Usina de Triagem e 

Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos, os quais serão discriminados abaixo, bem como 

as suas atividades:
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SETOR TÉCNICO

Sucintamente é o setor responsável por orientar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento de 

normas  técnicas  e  padrões  de proteção  previstos  na  legislação  ambiental,  possuindo  a 

incumbência de emitir pareceres e notas técnicas para estabelecer os ditames legais dos 

processos administrativos que tramitam dentro da SMMA.

LEI Nº 2.696/2018 - Regulamenta o Licenciamento Ambiental, a Avaliação de Impactos 

Ambientais, o Cadastro Ambiental do Município de Santa Teresa e revoga a lei nº 2.228 

de 12 de agosto de 2011;

DECRETO Nº 074/2018 - Regulamenta as normas do licenciamento ambiental das ati-

vidades potenciais ou efetivamente poluidoras instaladas ou a serem instaladas no Mu-

nicípio de Santa Teresa, conforme art. 8º da Lei Municipal nº 2.696/2018, revogando o 

Decreto nº 128/2015 e o Decreto nº 178/2016.

Número de atividades licenciadas pelo Município: 205

Número de atividades dispensadas pelo Município: 142

158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) LICENÇAS AMBIENTAIS FORAM EMITIDAS NO 

ANO DE 2018.

Sendo:

06 (SEIS) - Licença de Instalação – LMI (ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente  permite  a  instalação  do  empreendimento  ou  atividade  de  acordo  com  as 

especificações  constantes  dos  planos,  programas  e  projetos  aprovados,  incluindo  as 

medidas  de  controle  ambiental  e  demais  condicionantes,  da  qual  constituem  motivo 

determinante)

09 (NOVE) - Licença de Operação - LMO (ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente permite a operação da atividade ou empreendimento,  após a verificação do 

efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle 

ambiental e condicionantes determinados para a operação e, quando necessário, para a sua 

desativação).
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03  (TRÊS)  -  Licença  Prévia  -  LMP (ato  administrativo  pelo  qual  o  órgão  ambiental 

competente, na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova 

sua  localização  e  concepção,  atestando  a  viabilidade  ambiental  e  estabelecendo  os 

requisitos  básicos  e  condicionantes  a  serem  atendidos  nas  próximas  fases  de  sua 

implementação).

51 (CINQUENTA E UM) - Licença de Regularização - LMR (ato administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente emite uma única licença, que pode consistir em todas as fases 

do licenciamento, para empreendimento ou atividade que já esteja em funcionamento e em 

fase de implantação, ou que esteja em fase de instalação, estabelecendo as condições, 

restrições  e  medidas  de  controle  ambiental,  adequando  o  empreendimento  às  normas 

ambientais  vigentes,  inclusive  para  fins  de  desativação,  recuperação  ambiental  e 

remediação).

69  (SESSENTA  E  NOVE)  -  Licença  Simplificada  -  LMS (ato  administrativo  de 

procedimento  simplificado  pelo  qual  o  órgão  ambiental  emite  apenas  uma licença,  que 

consiste em todas as fases do licenciamento,  estabelecendo as  condições,  restrições e 

medidas  de  controle  ambiental  que  deverão  ser  obedecidas  pelo  empreendedor  para 

localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos 

ambientais  consideradas  de  baixo  impacto  ambiental  que  se  enquadrem  na  Classe 

Simplificada, instituídas pelo órgão ambiental municipal).

20  (VINTE)  -  Licença  Única  -  LMU (ato  administrativo  pelo  qual  o  órgão  ambiental 

competente emite uma única licença estabelecendo as condições, restrições e medidas de 

controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para empreendimentos 

e/ou atividades potencialmente impactantes ou utilizadoras de recursos ambientais,  mas 

que,  por  sua  natureza,  constituem-se,  tão  somente,  em uma  única  fase  e  que  não  se 

enquadram nos demais ritos de licenciamento nem de Autorização Ambiental).

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EMITIDAS NO ANO DE 2018 – 33 (TRINTA 

E TRÊS)

Sendo:
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•Armazenamento e/ou depósito de gás envasado (gpl e outros), associado ou não ao 

comércio varejista (botijões): 02 (DUAS)

•Central de seleção, tratamento e embalagem de produtos vegetais, packing house: 05 

(CINCO)

•Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-

supermercado: 02 (DUAS)

•Comércio varejista de produtos e subprodutos florestais – carvão: 01 (UMA)

•Empreendimentos desportivos, turísticos, recreativos ou de lazer, públicos ou privados 

(praças, campos de futebol, quadras de ginásio): 01 (UMA)

•Estradas, rodovias e obras afins: 02 (DUAS)

•Limpeza de carreador: 13 (TREZE)

•Limpeza e desassoreamento de curso hídrico: 04 (QUATRO)

•Manutenção elétrica veicular: 01 (UMA)

•Obras de saneamento: 01 (UMA)

•Pátio de estocagem: 01 (UMA)

•Posto de abastecimento de combustível (não revendedor) somente com tanque aéreo: 01 

(UMA)

•Serviço de jardinagem e paisagismo, exceto imunização e controle de pragas: 01 (UMA)

•Terraplanagem: 11 (ONZE)

•Transbordo, triagem e armazenamento temporário de resíduos da construção civil ou 

resíduos volumosos: 01 (UMA)

CARTA DE ANUÊNCIA EMITIDAS NO ANO DE 2018 – 53 (CINQUENTA E TRÊS)

Sendo:

•Avicultura: 03 (TRÊS)

•Barragem: 10 (DEZ)

•Clínica odontológica e laboratório de análise patológicas: 01 (UMA)

•Criação de fauna Silvestre nativa e/ou exótica: 01 (UMA)

•Despolpamento de café: 07 (SETE)

•Estação de Telecomunicação (telefonia, rádio, tv): 04 (QUATRO)

•Extração de Argila: 03 (TRÊS)

•Extração de granito: 01 (UMA)

•Fabricação de carvão vegetal: 01 (UMA)

•Fabricação de concreto e afins: 01 (UMA)
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•Fabricação de placas e tarjetas: 01 (UMA)

•Implantação e regularização de loteamento: 01 (UMA)

•Manejo de Fauna em cativeiro: 01 (UMA)

•Parcelamento de solo: 05 (CINCO)

•Pavimentação de Rodovia: 01 (UMA)

•Pequena Central Hidrelétrica: 01 (UMA)

•Piscicultura e/ou carcinicultura em viveiros escavados: 01 (UMA)

•Produção artesanal de alimentos e bebidas: 01 (UMA)

•Produção de carvão vegetal (exclusivo para fornos não industriais): 02 (DUAS)

•Sistema de esgotamento sanitário de Santa Teresa: 03 (TRÊS)

•Transmissão de energia elétrica: 02 (DUAS)

•Transporte rodoviário fracionado de produtos perigosos, gás liquefeito de petróleo (glp): 02 

(DUAS)

PLANO  DE  RECUPERAÇÃO  DE  ÁREA  DEGRADADA  (PRAD)  –  20  (VINTE) 

APROVADOS

VISTORIAS REALIZADAS  PELO  SETOR TÉCNICO  –  156  (CENTO  E  CINQUENTA E 

SEIS)

SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Diante  de  tantas  outras  incumbências,  é  o  Setor  competente  para  planejar  e  executar 

campanhas  permanentes  que  visam  sensibilizar  a  população  quanto  às  questões 

ambientais.

1 – PROJETOS

1.1 COLETA SELETIVA (Contentores e lixeiras)
Elaboração do projeto de coleta, transporte, acondicionamento e tratamento dos resíduos sólidos 
urbanos de Santa Teresa, mediante regime de coleta seletiva (seco – úmido) em localidades do 
perímetro urbano.
Metodologia  adotada: porta  a  porta em modelo  de transição,  passando ao uso de ecopontos 
(seco) estrategicamente distribuídos pela cidade,  levando em consideração o aspecto estético 
paisagístico e de mobilidade, adotando como distância máxima 150 metros entre os pontos.
Situação: (FINALIZADO), iniciado em dois bairros da Sede.

1.2 GINCANA DA RECICLAGEM
Elaboração do projeto de educação ambiental de cunho político pedagógico a ser desenvolvido 
nas escolas de Ensino Fundamental e Médio do Município, trabalhando as questões ambientais 
ligadas à classificação, recolhimento e tratamento de resíduos sólidos por meio de gincana.
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Metodologia adotada: segundo critério da direção escolar,  os alunos de cada instituição serão 
divididos em grupos, podendo ser adotada a distribuição de classes já utilizada.
Por meio de palestras e apresentação do projeto, os alunos compreenderão a importância do 
tratamento dos resíduos e suas classificações, tendo base assim, para realização da gincana.

A gincana consiste em, os alunos selecionarem em suas residências os resíduos secos e levá-los 
até a escola. Cada material possui uma pontuação referente ao peso ou número de unidades 
recolhidas.

Computada a pontuação com auxílio de colaboradores da escola, os resíduos serão armazenados 
em contentores cedidos as escolas através do projeto. Então, quando cheios, os resíduos serão 
recolhidos e levados para Usina de Triagem onde posteriormente serão comercializados. Assim, 
do  valor  arrecadado,  50%  será  destinado  aos  participantes  do  projeto  sendo  os  valores 
distribuídos para os grupos de forma proporcional ao volume de resíduo recolhido. Os demais 50% 
fica destinado aos cooperados da Usina de Triagem.

Os valores arrecadados serão revertidos sob forma de premiação aos alunos como excursão ou 
outras atividades a escolha da direção escolar.

Situação: (FINALIZADO), arquivado “não aceito pelas escolas”.
                 IFES – Campus Santa Teresa;
                 Cooperados da Usina de Triagem.

1.3 CONCURSO FOTOGRÁFICO
Elaboração do 1º concurso de fotografia “Belezas de Santa Teresa” edição “Cartão Postal 

2018”.

Tema: Práticas do cotidiano.

Categoria: Amadora e Profissional.

Subcategoria: Preservação ambiental; tradição, cultura e paisagem; e agricultura familiar e 

de montanha.

Metodologia adotada:  Interessados em participar do concurso,  devem se inscrever entre 

25/04 a 28/05/2018 e encaminhar as fotografias no formato digital ao e-mail da comissão 

organizadora.  Cada  participante  poderá  se  inscrever  somente  em  uma  categoria 

encaminhando uma foto por subcategoria, conforme descrito no regulamento.

As  fotos  recebidas deveram retratar  especificamente  as  realidades do Município,  sendo 

analisadas  mediante  os  critérios  de  linguagem  fotográfica  (mensagem  passada), 

originalidade, criatividade, coerência com a categoria e aderência ao tema do concurso.

As duas fotos mais  votadas de cada subcategoria  serão as vencedoras  do concurso e 

recebendo premiação. A divulgação dos vencedores ocorrerá no dia 06/06/2018.
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Comissão de análise será composta por 08 (oito) membros de diferentes entidades e da 

sociedade civil.

Apoio:  Fiore;  COOPEAVI;  CLAID’s;  Cantina  Matiello;  Restaurante  Giardino;  Restaurante 

Gioconda.

Situação: (PROJETO REALIZADO).

1.4 RECOLHIMENTO DO ÓLEO DE COZINHA USADO

Elaboração de projeto de acondicionamento, coleta, transporte e disposição final do óleo de 

cozinha usado.

Metodologia adotada: por meio do estabelecimento de pontos de recolhimento de óleo de 

cozinha, este projeto visa reverter um passivo ambiental em um fator positivo e gerador de 

renda aos cooperados da Usina de Triagem de Santa Teresa por meio da fabricação de 

sabão. Assim, mediante uma campanha educativa nas comunidades e escolas, a população 

ficará ciente dos danos ambientais que o descarte incorreto do óleo pode causar ao meio 

ambiente, ficando o descarte para ser realizado por meio dos pontos de recolhimento.

Nos domicílios, o óleo deve ser depositado em recipientes plásticos, como por exemplo, 

garrafas PET’s e quando cheias descartadas em um dos pontos de recolhimento distribuídos 

pela cidade.

O comércio de gênero alimentício (bares, restaurantes e lanchonetes) poderá requerer à 

Secretaria  Municipal  de Meio Ambiente galões de 5 litros para descarte do material.  Os 

galões retornáveis serão cedidos aos estabelecimentos mediante cadastro e quando cheios 

devem ser devolvidos a referida secretaria que procederá ao descarte.

Assim, sempre que devolvido galão cheio o estabelecimento comercial poderá solicitar outro 

vazio. A Usina de Triagem procederá por meio de sua unidade de fabricação de sabão a 

transformação do óleo de cozinha. O produto final (sabão em barras) será comercializado 

como forma renda à Cooperativa de Triagem.

Parceiros: a definir.

Situação: (A SER DESENVOLVIDO).
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1.5 COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ÚMIDOS

Aliado ao projeto de coleta seletiva, este projeto visa o tratamento dos resíduos úmidos 

(domiciliares orgânicos) do Município.

Metodologia adotada: por meio da compostagem dos materiais sólidos urbanos (resíduos 

úmidos)  busca-se  reduzir  os  volumes  de  rejeitos  encaminhados  para  aterro  sanitário  e 

produzir composto orgânico o qual será comercializado gerando renda para os Cooperados 

da Usina de Triagem ou mesmo, cedido às áreas verdes do Município.

Parceiros: a definir.

Situação: (PREVISTO PARA ELABORAÇÃO).

1.6 ACONDICIONAMENTO, COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE PILHAS E BATERIAS.

Aliado ao projeto de coleta seletiva, este projeto visa o tratamento dos resíduos úmidos 

(domiciliares orgânicos) do Município.

Metodologia adotada: por meio da compostagem dos materiais sólidos urbanos (resíduos 

úmidos)  busca-se  reduzir  os  volumes  de  rejeitos  encaminhados  para  aterro  sanitário  e 

produzir composto orgânico o qual será comercializado gerando renda para os Cooperados 

da Usina de Triagem ou mesmo, cedido às áreas verdes do Município.

Parceiros: a definir.

Situação: (PREVISTO PARA ELABORAÇÃO).

1.7  ACONDICIONAMENTO,  COLETA  E  DISPOSIÇÃO  FINAL  DE  MATERIAL 

ELETRÔNICO E LÂMPADAS.

Este projeto tem como objetivo estabelecer junto aos ecopontos de coleta seletiva, o ponto 

para  descarte  de  material  eletrônico  e  lâmpadas  usadas  visando  à  separação  destes 

materiais dos resíduos comuns.

Metodologia adotada: alocação de pontos de entrega estatísticos, visíveis e informativos. 

Sendo o recolhimento realizado pelo Poder Público a cada 15 dias.

Parceiros: a definir.

Situação: (PREVISTO PARA ELABORAÇÃO).

1.8 CRÉDITO VERDE

106



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
               ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Este projeto traz como metodologia a troca de materiais,  ou seja,  o cidadão terá como 

ferramenta de incentivo para separação de resíduos o Crédito Verde, que consiste em uma 

moeda de troca.

Determinados  matérias  como latas  de alumínio,  garrafas  PET’s,  óleo  de  cozinha,  entre 

outros, poderão ser trocados por subprodutos confeccionados pela Usina de Triagem como 

vassouras, adubo orgânico e sabão em barras. Devendo este processo ocorrer durante aos 

sábados durante os horários de feira ou para o comércio durante a troca de galões de óleo 

de cozinha usado.

Parceiros: a definir.

Situação: (PREVISTO PARA ELABORAÇÃO).

2. EVENTOS E AÇÕES

2.1 SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA E DAS FLORESTAS
Evento realizado entre os dias 19 e 24 de março de 2018 com tema: conservação do solo e da 
água.
Descrição: Durante toda semana foram realizadas diversas atividades:

•Palestras nas escolas: Antônio Valesini; Professor Ethevaldo Damazio; Paulino Rocon; Se-
bastião José Piveta e Vale de Tabocas;
•Reflorestamento de área degradada com espécies nativas da Mata Atlântica na bacia do 
Rio 5 de Novembro – localidade de Valsugana Nova;
•Visita e plantio de mudas nativas da Mata Atlântica no Sítio Santa Teresina - SEDE (proprie-
dade referencia em saneamento, conservação e paisagismo);
•Seminário com palestras abordando temas como o aproveitamento de água da chuva; rea-
proveitamento de água do ar condicionado; plano de saneamento de Santa Teresa e proces-
so de licenciamento Decreto nº 074/2018;
•Teatro “É brincando que se aprende”;
•Apresentação musical pelos alunos da Escola Professor Ethevaldo Damazio;
•Caminhada ecológica;
•Distribuição de mudas (150 mudas).

Parceiros: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico – SMAD; CESAN; 
INCAPER; IFES – Campus Santa Teresa; Hospital Madre Regina Protmann.
Situação: (REALIZADO).

2.2 DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
Evento: Fórum Municipal para Sustentabilidade, realizado entre nos dias 05 e 06 de junho de 2018. 
Tema: Educação, Sustentabilidade.
Parceiros: SENAC; Comissão para o Desenvolvimento Sustentável; IFES – Campus Santa Teresa; 
CESAN; CRAS.
Patrocínio:  SICOOB;  Fiore;  CLAID’s;  Restaurante  Giardino;  Restaurante  Gioconda;  Vitalle  frutti; 
Casa dos Espumantes;
Situação: (REALIZADO).

2.3 DIA DA ÁRVORE
Evento realizado no dia 21 de setembro de 2018.
Tema: dia da árvore nas escolas.
Descrição: realização de palestra sobre os cuidados e proteção do meio ambiente e das florestas 
na  Escola  Vele  de  Tabocas,  onde  foi  realizado  ainda  plantio  simbólico  de  espécies  da  Mata 
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Atlântica.
Parceiros: Polícia Militar Ambiental.
Situação: realizado.

2.4 VI SIMBIOMA
Evento realizado entre os dias 07 e 10 de junho de 2018.
Descrição: apoio e participação na realização do evento científico de nível nacional.
Situação: (REALIZADO).

2.5 AÇÃO JUNTO AOS GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS
Ação: visitas realizadas entre os meses de agosto e setembro de 2018.
Descrição:  investigação e orientação quanto aos descartes de resíduos pelos estabelecimentos 
comerciais de grande geração de resíduos (supermercados e padarias) totalizando 26 visitas.
Parceiros: Vigilância Sanitária.
Situação: (REALIZADO).

2.6 DIAGNOSTICO INDICADORES DA SUSTENTABILIDADE ONU
Ação: investigação quanto ao cumprimento das ações e indicadores realizadas pelo Município em 
cumprimento aos objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ONU.
Descrição: investigação e avaliação dos indicadores do Desenvolvimento Sustentável no Município.
Parceiros: Comissão para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Situação: (EM DESENVOLVIMENTO).

2.7 FÓRUM MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA
Evento realizado no dia 22 de novembro de 2018.
Descrição: apoio na construção e realização do Plano e Fórum pela Primeira Infância.
Temática de trabalho: a criança no espaço e no meio ambiente.
Parceiros: CRAS; Secretaria de Assistência Social; Secretaria de Educação; Secretaria de Saúde; 
Secretaria de Meio Ambiente; ESFA; UNIMED; VITALLE.
Situação: (REALIZADO).

2.8 FÓRUM MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA
Evento realizado no dia 22 de novembro de 2018.
Descrição: apoio na construção e realização do Plano e Fórum pela Primeira Infância.
Temática de trabalho: a criança no espaço e no meio ambiente.
Parceiros: CRAS; Secretaria de Assistência Social; Secretaria de Educação; Secretaria de Saúde; 
Secretaria de Meio Ambiente; ESFA; UNIMED; VITALLE.
Situação: (REALIZADO).

2.9 CAPACITAÇÃO - AGENDA AMBIENTAL APLICADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Participação em evento promovido pelo Ministério do Meio Ambiente nos dias 12 e 13 de novembro 
de 2018.
Descrição: capacitação relativa às metodologias e caminhos para implantação da agenda ambiental 
nos segmento do Poder Público Municipal.
Situação: (REALIZADO).

2.10 A  SMMA  participou  de  forma  efetiva  na  elaboração  do  Plano  Municipal  de 

Saneamento  Básico e  gerenciamento  integrado  de  resíduos  sólidos e  assumindo 

juntamente com outras equipes o compromisso com a sustentabilidade da região e está 
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tomando  as  devidas  providências  para  a  criação  da  Comissão  Permanente  de 

Acompanhamento e Avaliação do Plano.

Tal  comissão  terá  composição  paritária  garantindo  a  participação  da  sociedade  civil 

organizada  e  será  formada  pelo  Conselho  Municipal  de  Meio  Ambiente  (conforme  Lei 

2695/2017 que institui  o Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos).
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USINA DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE RESÍDUOS

3TIPO DE ATIVIDADE/DESCRIÇÃO
2.2MANEJOS E ATIVIDADES ROTINEIRAS

- Manejo diário e organização da distribuição de resíduos no pátio de triagem;
- Manejo diário da distribuição dos resíduos úmidos (rejeitos);
- Supervisionar diariamente o processo de triagem dos resíduos sólidos.

3.1MONITORAMENTOS E CONTROLES PERIÓDICOS

- Monitoramento diário dos volumes diários triados (média de 1.100kg dia) de lixo seco.
- Monitoramento diário dos volumes descartados para aterro sanitário (média de 10 toneladas dia);
- Controle diário dos descartes dos rejeitos para aterro sanitário junto da empresa terceirizada.

3.2FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E ACOMPANHAMENTOS

- Fiscalização mensal da prestação de contas bem como dos trabalhos realizados pela Cooperativa 
de catadores - COOPAAST. Despesa com contrato de reciclagem anual R$ 94.120,00 (2017);
- Fiscalização mensal da prestação de contas da prestadora de serviços de transporte e destinação 
final  de  resíduos  sólidos  urbanos  (RSU)  –  Ambiental  Coleta  SA.  Despesa  com  contrato  R$ 
930.218,00 (2017);
- Fiscalização mensal da prestação de contas bem como atendimento dos serviços de coleta e 
destinação final dos resíduos sólidos de saúde (RSS) – Condoeste. Despesa com consorcio R$ 
57.299,10 (2017);
- Supervisionar a frequência e regularidade do ponto dos catadores.
- Supervisionar diariamente a frequência e regularidade do ponto da servidora braçal disponível na 
unidade.
- Elaboração de contrato com o objetivo de descarte de medicamentos vencidos.

3.3EMISSÕES DE CERTIDÕES DE REGULARIDADES FISCAIS

- 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.

3.4COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- Coordenar diariamente a limpeza da Usina, mantendo a organização das vias e pátios da unidade;
- Apoio ao funcionamento e na continuidade dos serviços de reciclagem dos resíduos sólidos junto 
aos  catadores;  exemplos:  abastecimento  de  máquina,  reparos,  consertos  de  pneus,  auxilio  em 
situações de imprevistos bem como emergenciais.

SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

É o Setor responsável por realizar diligências para averiguação dos danos cometidos contra o meio 
ambiente, cabendo autuação sempre que houver infração ambiental.

1.TIPO DE ATIVIDADE/DESCRIÇÃO
I.ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO E NOTAS TÉCNICAS

●246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS) - Relatórios que foram elaborados em atendimen-
to a processos originados do Ministério Público, IDAF, Fórum, IEMA, denúncias registradas 
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na própria Secretária e em acompanhamento de condicionantes.
●61 (SESSENTA E UMA) - Notas Técnicas de acompanhamento de condicionantes ambien-
tais.

I.PROCESSOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONANTES, PRAD E TAC.
●329 (TREZENTAS E VINTE E NOVE) - Total de Licenças ambientais em acompanhamento.
●04 (QUATRO) - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas em acompanhamento.

I.EMISSÃO DE OUTROS DOCUMENTOS

●181 (CENTO E OITENTA E UMA) – Certidão Negativa de Danos Ambientais - CNDA’s;

●37 (TRINTA E SETE) - Termo de Advertência;

●73 (SETENTA E TRÊS) – Memorandos;

●140 (CENTO E QUARENTA) - Termo de Notificação;

●209 (DUZENTAS E NOVE) - Minutas de Ofício.

1.4 PROCESSOS EM ANDAMENTO

20 (VINTE) - Aguardando vistoria.

22 (VINTE E DOIS) - Aguardando documentos e em análise.

1.5 VISTORIAS
-  Foram realizadas,  aproximadamente,  325 (TREZENTAS E VINTE E CINCO) vistorias  in  loco 
durante o ano de 2018.

1.6 ATENDIMENTO

- São atendidos na Secretaria consultores e proprietários que possuem dúvidas sobre os prazos 
estabelecidos em notificações ou referente ao cumprimento de condicionantes.

1.7 FISCALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL WALDYR LOUREIRO DE ALMEIDA.

- As fiscalizações no Parque são realizadas sempre que necessário de acordo com as demandas 
deste Setor.

SETOR ADMINISTRATIVO

O  Setor  Administrativo  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  é  responsável  pelo 

recebimento de documentações, correspondências, processos administrativos, bem como, 

pelo  encaminhamento  e  direcionamento  dos  documentos  e  processos,  orientação  e 

atendimento ao público, além de realizar a articulação entre os diferentes segmentos do 

Poder Público Municipal.
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Deste modo, o Setor Administrativo é responsável pelo controle e elaboração de ofícios, 

memorandos, atestados, emissão de licenças, férias dos servidores, controle dos contratos 

desta pasta e documentos em geral.

De maneira em geral foram expedidos:

253 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) - Ofícios;

80 (OITENTA) - Ofícios Fórum e Ministério Público;

101 (CENTO E UM) - Memorandos;

16 (DEZESSEIS) - Cadastros Técnicos;

376 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS) - Processos Arquivados;

158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) - Licenças expedidas..

Totalizando Despesa Orçamentária de  R$ 946.000,00 durante  EXERCÍCIO DE 2017,  R$ 

1.311.750,00 ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 e de R$ 1.392.241,00 ESTIMADA 

PARA O EXERCÍCIO 2019.

Ressalta-se,  por  fim,  e  não  menos  importante  o  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  MEIO 

AMBIENTE (órgão  autônomo,  de  caráter  consultivo,  deliberativo,  normativo  e  de 

assessoramento do Sistema de Meio Ambiente deste Município), as quais a Presidência do 

Conselho cabe ao Secretário da Pasta, de maneira, que podemos informar que as reuniões 

vêm ocorrendo a cada mês com todas as ATAS acondicionadas na Secretaria podendo ser 

consultadas quando necessário.

O Conselho tem por principal função opinar e assessorar o poder executivo Municipal, suas 

Secretarias  e  o  órgão  ambiental  Municipal  nas  questões  relativas  ao  meio  ambiente. 

Principalmente no que se refere a:

Propor a política ambiental do Município e fiscalizar o seu cumprimento;

Analisar e, se for o caso, conceder licenças ambientais para atividades potencialmente po-

luidoras que por algum motivo foram indeferidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambien-

te;

Promover a educação ambiental;

Propor a criação de normas legais, bem como a adequação e regulamentação de leis, pa-

drões e normas municipais, estaduais e federais;

Opinar sobre aspectos ambientais de políticas estaduais ou federais que tenham impactos 

sobre o Município;
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Receber e apurar denúncias feitas pela população sobre degradação ambiental, sugerindo 

à Prefeitura as providências cabíveis;

Aprovação e gerenciamento dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Assim, compõe-se como entidades representantes do Conselho atualmente: Associação de 

Moradores  e  Amigos  do  Centro  de  Santa  Teresa,  Associação  Pestalozzi,  Associação 

Teresense  de  Agricultores  Orgânicos,  Cesan,  Circolo  Trentino,  Hospital  Madre  Regina 

Prottmann, IDAF, IFES, INCAPER, Lions Clube, Secretaria de Agricultura, Sindicato Rural de 

Santa Teresa Patronal e Museus Nacional / UFRJ.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

1.CAPACITAÇÕES:

•De olho na qualidade rural – SEBRAE
•Planejamento de ações com os circuitos turísticos
•Observação de Aves – SEBRAE/SETUR
•Oficina sobre o uso do Instagram – SEBRAE
•Curso de Paisagismo – SENAR / SEBRAE

2.EVENTOS REALIZADOS:

•Carnaval Patrimônio e Carnaval de Marchinhas de Santa Teresa;
•Emancipação política
•I Semana da Cultura Italiana no Brasil - A Itália é Aqui;
•Primeira etapa Estadual de Mountain Bike;
•Santa Teresa Gourmet;
•Caminho do Imigrante;
•Santa Jazz;
•Festa do Imigrante Italiano;
•I Virada Cultural;
•Festa da Uva e do Vinho;
•Festival de Cinema;
•Cavalgada Ecológica;
•Feira Café com Leite;
•Intest;
•XV Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores de Santa Teresa;
•1 Encontro do Vitivinicultores;
•Festival das Flores;
•Encantos de Natal

3.PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:

 Festuris – Festival Internacional de Turismo de Gramado;
 Abav – Associação Brasileira de Agências de Viagens – SP;
 1 Semana da Economia do Turismo de Santa Teresa;
 Wine Beer;
 Dia Nacional do Imigrante Italiano – Vitória;
 POMITAFRO – Festa Cultura de Vila Pavão;
 Virada Turística Capixaba – Vila Velha;
 Emancipação Política de Santa Leopoldina;
 Fórum das Montanhas Capixabas;
 Seminário de Turismo do Espírito Santo;
 Mesa Ao vivo;
 Lançamento Editais Secult – Palácio Anchieta
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4. APOIOS:

 Apresentação teatro de rua – Confraria de Teatro (Edital Secult);
 Circuito Capixaba de Montanhas;
 Chorinho Rua do Lazer;
 Festa Junina da Rua do Lazer;
 Natal Rua do Lazer;
 Simbioma – INMA;
 Coopeave;
 Aniversário da 3ª Idade;
 Fórum de Sustentabilidade

5. CONSELHOS:
 Turismo (reuniões mensais)
 Cultura (reuniões mensais)

6. TERMOS DE FOMENTO:

 Circolo Trentino di Santa Teresa (Festa do Imigrante Italiano)– R$ 100.000,00

7. TERMOS DE PARCERIA:

 Circolo  Trentino  di  Santa  Teresa  (  Manutenção  das  atividades  culturais)  –  R$ 
80.000,00

8. AÇÕES:

Coordenação, Manutenção e divulgação

- Casa Lambert

- Museu Da Cultura E Imigração

- Biblioteca

- Parque De Exposições

- Casa Da Cultura

                                                              
9. Divulgação de material gráfico de todo Trade Turístico

10. Manutenção e coordenação das mídias sociais

11. Criação das identidades visuais dos eventos e material de divulgação do município

1.Tramitação na condução dos processos internos
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

     Ações Desenvolvidas

Manutenção da metodologia utilizada para abastecimento da frota da Prefeitura Mu-

nicipal De Santa Teresa, seguindo a instrução normativa do decreto 055/2014. Foi 

implantado um sistema organizacional através de requisições emitidas pela Secreta-

ria de Transportes para liberação do abastecimento, assim como, a emissão do cu-

pom 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;

Manutenção do Sistema de Rastreamento que permite verificar a localização exata 

e velocidade de 30 veículos da frota da PMST via satélite através de GPS;

Manutenção da frota de veículos de transporte escolar, que estava irregular. Todos 

os veículos passaram por vistorias e fiscalização do DETRAN;

Manutenção sinalização viária,  que gerou consequentemente  o ordenamento  do 

trânsito com sinalização para deficientes físicos e idosos;

Efetivação do leilão de veículos, leves e pesados inservíveis da PMST, através da 

empresa GESTTO, com a utilização da Plataforma SUPERBID (sistema específico 

de realização de leilão),  na modalidade virtual (on line) onde qualquer pessoa do 

mundo inteiro pode participar e realizar lances sem ter a necessidade de estar pre-

sencialmente no município de Santa Teresa. O leilão foi dividido em 19 lotes (apenas 

veículos leves e pesados), dos quais conseguiu-se arrecadar R$ 131.560,00 (cento e 

trinta e um mil quinhentos e sessenta reais), com a venda de 15 lotes.

Manutenção de um lavador de carros legalizado ambientalmente para limpeza dos 

veículos da frota da PMST.
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15 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura no exercício 2018 realizou as seguintes 
atividades no município:

1.Manutenção das Estadas Vicinais

 Comunidade Vale de Benção;
 Comunidade Alto Santa Lúcia;
 Comunidade Goiapabaçu;
 Comunidade de Lombardia;
 Comunidade do Caravaggio;
 Comunidade de Itanhanga;
 Comunidade de Serra dos Pregos;
 Comunidade Serra do Gelo;
 Comunidade Encantado;
 Distrito 25 de Julho;
 Comunidade 15 de Agosto;
 Comunidade Julião;
 Comunidade Ribeirão Alegre;
 Distrito São João de Petrópolis;
 Comunidade São Sebastião;
 Comunidade Barra do Rio Perdido;
 Comunidade de Córrego Frio;
 Comunidade Pedra Alegre;
 Distrito de Alto Caldeirão;
 Comunidade de São José;
 Comunidade Santo Hilário;
 Distrito Santo Antônio do Canaã;
 Comunidade de Tabocas;
 Comunidade de Alto Tabocas;
 Comunidade Aparecidinha;
 Comunidade Alto Santo Antônio;
 Comunidade Nova Valsugana;
 Comunidade Caravaggio;
 Comunidade Vasulgana Velha;
 Comunidade Valsugana;
 Comunidade Alto São Lourenço;
 Comunidade Valão de São Pedro .

Hoje estamos com 90% das estradas vicinais do município em boas condições.

2.Reformas e Finalizações de Obras

 Reforma PSF Lombardia
 Reforma do Colégio de Alto Várzea Alegre
 Telhado da Prefeitura
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 Telhado do Sindicato Patronal de São João de Petrópolis
 Reforma geral na Creche Monteiro Lobato em Várzea Alegre
 Reforma colégio Paulino Rocon
 Construção vestiário campo Tabocas.
 Construção rede fluvial bairro vila nova.
 Retirada de rochas e reabertura de estrada em 25 de Julho.
 Retirada de rochas e reabertura de estrada em Caldeirão de São José.
 Retirada de rochas e reabertura de estrada em Valsugana Velha.
 Retirada de rochas e reabertura de estrada em Pedra Alegre.

3.Manutenção dos Prédios Públicos

 Casa Lambert;
 Galeria Cultural Virginia Tamanini;
 Escolas Municipais;
 Casa da Cultura;
 Polo UAB;
 Prédio da PM;
 Sede da Prefeitura;
 Postos de Saúde;
 Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti;
 Ginásios e quadras de esportes municipais.

4.Bueiros, Drenos e Pontes (Construção e Reforma)

 Comunidade Serra do Gelo;
 Comunidade de São José;
 Distrito de Alto Caldeirão;
 Comunidade Goipaboaçu;
 Comunidade Valsugana Velha;
 Comunidade Alto Santo Henrique;
 Comunidade São Valentin – Comunidade Nova Valsugana;
 Comunidade Julião;
 Circuito- Caravaggio;
 Comunidade Itanhanga;
 Distrito de Várzea Alegre;
 Comunidade Serra dos Pregos;
 Comunidade Lombardia;
 Comunidade Santa Lúcia
 Rede fluvial e esgoto no Bairro alvorada;
 Construção de galeria e reforma da rede fluvial na Vila Colibri em Santo   

o Antonio Canaã.

5.Construção pontes em:

Santo Antonio Canaã-Rudio;
Santo Antonio Canaã-Gatti;
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Boa Vista;
Assentamento Tomazzini;
Santa Lúcia – Preparo do local para obra, desvio e construção de ponte.

6.Limpeza dos Rios São Lourenço, Rio São Pedro e Rio Tímbui.

7.Calçamentos em andamento

Comunidade Aparecidinha;
Comunidade Julião

8.Serviços de Eletricista

Eletricistas a disposição para consertar aparelhos odontológicos de todo o município;
Eletricistas a disposição para consertos e reparos nos prédios e repartições públicas.

9.Manutenção de Calçamento no centro da Cidade e Distritos.

10.Manutenção da Rede de esgoto de todos os prédios municipais.

11.Funcionários e Caminhões a disposição de todos os eventos da cidade. (Trabalhador 
Braçal, Motorista, Marceneiros e Pedreiros);

12.Pintura de meio fio e faixas

13.Aplicação do Revisol no Circuito Caravaggio;

14.Operação Tapa-Buraco na Comunidade Aparecidinha;

15.Início da construção do Cemitério Municipal – São José;

16.Início da construção do Cemitério Serra do Gelo;

17.Construção de um galpão na Comunidade de Lombardia;

18.Limpeza dos bueiros do centro da cidade;
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19.Lavagem das ruas centro com caminhão  pipa.

20.Coleta de lixo em toda sede e bairros de domingo a sexta-feira;

21.Varrição todos os dias, trabalhando em forma de mutirão nos bairros desassistidos de 
varrição;

22.Abastecimento de Água

Distrito de Várzea Alegre – Comunidade de Alto Várzea Alegre – Distrito de Alto Caldeirão – 
Comunidade de Alto São Lourenço;
Escola e PSF de Alto Caldeirão;
Escola de Tabocas
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