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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 pela Procuradoria no exercício de 2019 
Durante o exercício de 2019, 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 em relação à Eleição de Diretores, por 
meio da Lei Municipal 2722/2018, art. 9°, parágrafo único e art. 9° - A, perante o Estado do 
Espírito Santo; 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. 
Na seara administrativa circularam por este setor aproximadamente 3.000 (três mil) processos 
administrativos para pareceres ou orientações. Foram, por exemplo, no ano de 2019, 
elaboradas pelo menos 220 (duzentos e vinte) peças processuais para atender os interesses do 
Município de Santa Teresa, sendo: 
1) Cível 

1.1 Contestações: 32 (trinta e dois); 
1.2 Recursos: 25 (vinte e cinco); 
1.3 Contrarrazões: 14 (quatorze); 
1.4 Petições diversas: 98 (noventa e oito); 
1.5 Iniciais: 9 (nove); 

 
2. Tributário 

2.2  Execuções ajuizadas eletronicamente: 02 (dois). 
2.3  Petições 39 (trinta e nove); 
 

3. ADI’s: 01 (um); 
 

4. Total de processos despachados/movimentados de próprio punho nos autos de processos 
administrativos: 2.881 (dois mil oitocentos e oitenta e um). 

 
Consultoria Legislativa 
Durante o ano de 2019 foram analisados, 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 
O Município adotou o Regime Especial para pagamento de precatórios, na forma preconizada 
na Emenda Constitucional nº 62. Em 2019, fora realizado o pagamento de 03 (três) precatórios, 
a constituição de um novo outro precatório e a solicitação de uma nova constituição, resultando 
nos 03 (três) precatórios em face do Município.  
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CURSOS 
 
Curso de Jurisprudência do TCEES aplicada à Administração Pública  
A procuradoria participou do curso de Jurisprudência do TCEES aplicada à Administração 
Pública, representada Pela Procuradora Geral Mônica Chiaratti e a Procuradora Erika Helena 
Schineider. 
 
Curso de Processo e Responsabilização Perante o TCEES  
A procuradoria participou do curso de Processo e Responsabilização Perante o TCEES, 
representada Pela Procuradora Geral Mônica Chiaratti e a Procuradora Erika Helena 
Schineider. 
 
Curso de Licitações Públicas  
A procuradoria participou do curso de Licitações Públicas, representada Pela Procuradora Erika 
Helena Schineider. 
 
Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos  
A procuradoria participou do curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, 
representada Pela Procuradora Geral Mônica Chiaratti e a Procuradora Erika Helena 
Schineider. 
 
Curso de Dispensa, Inexigibilidade e PROCEDIMENTOS Auxiliares em Licitações  
A procuradoria participou do Dispensa, Inexigibilidade e PROCEDIMENTOS Auxiliares em 
Licitações, representada Pela Procuradora Geral Mônica Chiaratti e a Procuradora Erika Helena 
Schineider. 
 
Curso de Acessibilidade: Planejando e Executando Projetos Eficazes  
A procuradoria participou do curso de Acessibilidade: Planejando e Executando Projetos 
Eficazes, representada Pela Procuradora Geral Mônica Chiaratti e a procuradora Erika Helena 
Schineider. 
 
Curso de Direito Tributário 
A procuradoria participou do curso de Direito Tributário, representada Pelos procuradores Erika 
Helena Schineider e Alexandre Rosa e pela Superintendente Jurídica Municipal Thaiany Neves. 
 
II Congresso Brasileiro de Direito Tributário e Financeiro Municipal 
A procuradoria participou do II Congresso Brasileiro de Direito Tributário e Financeiro Municipal, 
representada Pela Superintendente Jurídica Municipal Thaiany Neves. 
 
Curso sobre Gestão da Dívida Ativa Municipal: Execução e Cobrança 
A procuradoria participou do curso sobre Gestão da Dívida Ativa Municipal: Execução e 
Cobrança, representada Pela Superintendente Jurídica Municipal Thaiany Neves. 
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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 2019, 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 
Acordos de Cooperação, Licitações, Inexigibilidades e Diárias conforme abaixo: 
 

Tipo: Processo: Objeto 

Acordo de 
Cooperação: 
001/2018 

6.444/2018                                           O Objetivo Geral da parceria entre o Município de Santa 
Teresa e a Associação dos Produtores Rurais de Córrego 
Seco e Região é a destinação de Equipamentos Agrícolas e 
Veículos para atender as necessidades dos produtores rurais 
a fim de fortalecer a agricultura familiar  no Município de Santa 
Teresa - ES. 
 
O equipamento específico da parceria é a destinação através 
de Concessão de Uso por meio de Comodato de um veículo 
Caminhão com Carroceria de Madeira, Marca Volksvagem - 
VW 8.160 DELIVERY, Cor Branco, Chassi 
9531M52P3JR813468, ano/modelo: 2017/2018, Placa PPV 
7118, Estado de conservação: Ótimo   
 
Aquiriu-se o equipamento por meio de processo municipal 
interno nº 8335/2017, Convênio nº 804786/2014, firmado entre 
o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Município 
de Santa Teresa, com o objetivo de fortalecer a Agricultura 
Familiar e o Associativismo no Município.     
 
A parceria se justifica pelo atendimento das necessidades dos 
produtores rurais do Município de Santa Teresa com 
infraestrutura básica (equipamentoas agrícolas e veículos) 
para o desenvolvimento das atividades da agricultura e 
pecuária, especificamente no que concerne em: aumentar a 
produtividade, renda dos produtores rurais, melhorar as 
condições de trabalho e de qualidade de vida dos mesmos, 
contribuindo com o fortalecimento da agricultura de base 
familiar.   
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Acordo de 
Cooperação: 
002/2018 

9.841/2018                                          O Objetivo Geral da parceria entre o Município de Santa 
Teresa e a Associação dos Produtores e Moradores da Área 
de Influência da Reserva Biológica Augusto Ruschi - 
APROMAI - é atender as necessidades dos produtores rurais 
a fim de fortalecer a agricultura familiar no Município de Santa 
Teresa - ES. 
 
O objetivo específico (equipamento) da parceria é um veículo 
Retroescavadeira, Tipo Cabine Fechada, Marca JCB, Modelo 
3C 4x4, Cor Amarelo, Chassi S0R3CXTTVJ2674901, Série 
2674901, Placa: PPW 1116, Estado de Conservação: Ótimo, 
repassado pelo Município a Entidade através de Concessão 
de Uso por meio de Comodato. 
 
O equipamento foi adquirido pelo Município por meio de 
Contrato de Doação com encargos, nº 0122/2018, processo nº 
80157998, firmado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca e o Município de Santa 
Teresa, com o objetivo de fortalecer a Agricultura Familiar e o 
Associativismo no Município.     
  
A parceria se justifica pelo atendimento das necessidades dos 
produtores rurais do Município de Santa Teresa com 
infraestrutura básica (equipamentos agrícolas e veículos) para 
o desenvolvimento das atividades da agricultura e pecuária, 
especificamente no que concerne em: aumentar a 
produtividade, renda dos produtores rurais, melhorar as 
condições de trabalho e de qualidade de vida dos mesmos, 
contribuindo com o fortalecimento da agricultura de base 
familiar.   

Acordo de 
Cooperação: 
003/2018 

9.841/2018                                          O Objetivo Geral da parceria entre o Município de Santa 
Teresa e a Associação dos Cafeicultores da Comunidade Rio 
XV de Agosto e Região é atender as necessidades dos 
produtores rurais a fim de fortalecer a agricultura familiar no 
Município de Santa Teresa - ES. 
 
O objetivo específico da parceria é a Concessão de Uso por 
meio de Comodato de equipamentos destinado ao uso 
agrícola. Sendo eles: 
 
* Veículo, tipo de Passageiros, Marca Fiat, Modelo MOBI 1.0 
4P, Cor Branco, Chassi 9BD341A5XJY524609, ano 
2017/2018, Placa: PPW 4250, Estado de Conservação: Ótimo; 
 
* Trator, tipo Agrícola para trator 75 CV, Marca New Holland, 
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modelo TT4030, Cor Azul, série TS7CR401093, Chassi 
HCCZTT75AHCG64348, ano 2017. Estado de Conservação: 
Ótimo;  
 
* Carreta, Tipo Agrícola para Trator 75 CV, marca Vmaq, 
Modelo: V-4000, Cor Verde, Estado de Conservação: Ótimo.   
 
Os equipamentos foram adquiridos por meio de Contrato de 
Doação com encargos, nº 048/2018, processo nº 79184200 E 
nº 77195590, firmado entre o Estado do Espírito Santo e o 
Município de Santa Teresa, por intermédio da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, 
com o objetivo de fortalecer a Agricultura Familiar e o 
Associativismo no Município.     
  
A parceria se justifica pelo atendimento das necessidades dos 
produtores rurais do Município de Santa Teresa com 
infraestrutura básica (equipamentos agrícolas e veículos) para 
o desenvolvimento das atividades da agricultura e pecuária, 
especificamente no que concerne em: aumentar a 
produtividade, renda dos produtores rurais, melhorar as 
condições de trabalho e de qualidade de vida dos mesmos, 
contribuindo com o fortalecimento da agricultura de base 
familiar.   

Acordo de 
Cooperação: 
004/2018 

9.841/2018                                                      O Objetivo Geral da parceria entre o Município de Santa 
Teresa e a Associação dos Cafeicultores de Baixo Tabocas e 
Região é a destinação de Equipamentos Agrícolas e Veículos 
para atender as necessidades dos produtores rurais a fim de 
fortalecer a agricultura familiar no Município de Santa Teresa - 
ES. 
Os equipamentos destinados a Associação na forma de 
Concessão de Uso por meio de Comodato são os seguintes: 
 
  * Plaina, Tipo Traseira, Marca Assis, Modelo PT 2300. Estado 
de Conservação: Ótimo; 
 
  *  Secador, Tipo de Café, Marca Palini e Alves, Modelo PA-
SR/10 120 sacos. Estado de Conservação: Ótimo; 
 
 *  Tanque, Tipo de Resfriamento de Leite, Marca Reafrio, 
Modelo 1000 L. Estado de Conservação: Ótimo.      
 
Os equipamentos foram adquiridos por meio de Contrato de 
Doação com encargos, nº 0122/2018, processo nº 77310926, 
firmado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 
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Aquicultura e Pesca e o Município de Santa Teresa, com o 
objetivo de fortalecer a Agricultura Familiar e o Associativismo 
no Município.   
 
A parceria se justifica pelo atendimento das necessidades dos 
produtores rurais do Município de Santa Teresa com 
infraestrutura básica (equipamentos agrícolas e veículos) para 
o desenvolvimento das atividades da agricultura e pecuária, 
especificamente no que concerne em: aumentar a 
produtividade, renda dos produtores rurais, melhorar as 
condições de trabalho e de qualidade de vida dos mesmos, 
contribuindo com o fortalecimento da agricultura de base 
familiar.   

9.841/2018                                        
Acordo de 
Cooperação: 
005/2018 

9.841/2018                                        
Acordo de 
Cooperação: 
005/2018 

O Objetivo Geral da parceria entre o Município de Santa 
Teresa e a Associação  Família Valt é para atender as 
necessidades dos produtores rurais a fim de fortalecer a 
agricultura familiar no Município de Santa Teresa - ES. 
 
Os equipamentos que são o objetivo específico da parceria 
foram destinados em forma de Concessão de Uso por meio 
de Comodato, sendo eles: 
 
* Trator, tipo Agrícola para Trator 75 CV, Marca New Holland, 
modelo TT4030, Cor Azul, série TS7CR401141, Chassi 
HCCZTT75VHCG64056, Estado de Conservação: Ótimo; 
 
* Carreta Tipo Agrícola para Trator 75 CV, Marca: Vmaq, 
Modelo V-4000. Cor Azul, Estado de Conservação: Ótimo; 
 
* Grade, Tipo Aradora para Trator 75 CV, Marca Kohler, 
Modelo: GAC245 14x28, Cor vermelho, série: 18/0637. Estado 
de Conservação: Ótimo. 
    
Os equipamentos foram adquiridos por meio de Contrato de 
Doação com encargos, nº 0122/2018, processo nº 77310926, 
firmado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca e o Município de Santa Teresa, com o 
objetivo de fortalecer a Agricultura Familiar e o Associativismo 
no Município.     
  
A parceria se justifica pelo atendimento das necessidades dos 
produtores rurais do Município de Santa Teresa com 
infraestrutura básica (equipamentos agrícolas e veículos) para 
o desenvolvimento das atividades da agricultura e pecuária, 
especificamente no que concerne em: aumentar a 
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produtividade, renda dos produtores rurais, melhorar as 
condições de trabalho e de qualidade de vida dos mesmos, 
contribuindo com o fortalecimento da agricultura de base 
familiar.   

Inexigibilidade 14.603/2018 
 

Aquisição de Filtros e Óleo Caterpillar para suprir a 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura 
Fornecedor: Sotreq S.A  
Fundamentação Legal: Inexigibilidade - art. 25 inciso I da Lei 
Federal 8.666/93 
Valor: R$ 60.429,66 

Pregão 
Presencial nº 
135/2018 

014.613/2018 Fornecedor: Diversos  
Objeto: Contratação de Empresa especializada em serviços 
de arbitragem para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer  
Fundamento legal: Lei 10.520/2002; Lei 8.666/93. 
Valor: R$ 155.477,20 (Cento e cinquenta e cinco reais, 
quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos). 

Ata Registro 
de Preço 
(Saúde) 

12.895/2018 
(Solicitação 
Aquisição de 
Relógio de 
Ponto com 
Biometria); 
 
13.472/2018 
(Pagamento 
à Empresa 
fornecedora 
do Relógio 
de Ponto 
com 
Biometria).                           

Objeto: Aquisição de Equipamento de Relógio de Ponto com 
Biometria para a Secretaria Municipal de Saúde de Santa 
Teresa – ES. 
 
Fornecedor: Empresa Ebalmaq Comércio e Informática Ltda – 
EPP 
 
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
10.520/02 e a Lei Municipal de nº 2.198/2017 
 
Valor: R$ 9.239,85 (nove mil duzentos e trinta e nove reais e 
oitenta e cinco centavos) 

Análise em 
Diárias e 
Horas Extras 
dos 
Motoristas de 
Ambulância 
do Fundo 
Municipal de 
Saúde de 
Santa Teresa. 

010.575/2019 O objetivo geral da presente inspeção consistiu em atender ao 
ordenamento legal, detectar possíveis desvios de finalidade, 
erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a 
regularidade e conformidade dos processos de Pagamento de 
Diárias com os normativos vigentes. 
Período amostra: janeiro a Julho/2019. 
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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. 
 
Os processos se encontram publicado no site oficial do Município: www.santateresa.es.gov.br 
na Aba Transparência – Portal da Controladoria – Auditorias. 
 
Obs: Alguns trabalhos ainda se encontram em andamento e por não estarem concluídos, não 
foram informados  neste relatório.  
 
2) 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 

Instrução Normativa 
SFI nº 04/2018 – 
Versão 01 do Sistema 
Financeiro, que dispõe 
sobre disciplinar as 
rotinas e 
procedimentos para 
cumprir a observância 
da Ordem 
Cronológica de 
Pagamentos das 
Obrigações 
Financeiras relativas 
ao fornecimento de 
bens, locações, 
realização de obras e 
prestação de serviços, 
no Município de Santa 
Teresa - ES. 

004630/2019 O trabalho foi realizado nos meses de fevereiro e 
março de 2019, com visita In loco no Setor de 
Contabilidade/Tesouraria, usando o método de 
questionário desenvolvido de acordo com as 
responsabilidades e procedimentos elencados na 
Instrução Normativa acima mencionada.  
  
O objetivo através de levantamento é analisar o 
desempenho do controle das atividades que são 
normatizadas pela referida Instrução Normativa, 
inspecionando, através da análise das ações e 
procedimentos, gerando informações que facilitem a 
tomada de decisões dos responsáveis pela 
supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, 
visando solucionar problemas ou preveni-los, 
evitando demandas desnecessárias e infrações 
administrativas. 

Instrução Normativa nº 
01/2014 - versão 02 do 
Sistema de Educação 
da Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa - ES, 
que disciplina os 
procedimentos e 
rotinas na aplicação 
de recursos, de 
quaisquer origens, 
destinados à 
aquisição e 
distribuição de 

008221/2019 
011318/2019 

O trabalho foi realizado no mês de abril de 2019, 
com visita In loco ao setor da Merenda Escolar e a 
Secretaria Municipal de Educação. Foi usado o 
método de questionário/entrevista desenvolvido de 
acordo com as responsabilidades e procedimentos 
elencados na Instrução Normativa acima 
mencionada e a pontos de controle sobre os 
procedimentos que são adotados. 
  
O objetivo através do levantamento é analisar o 
desempenho do controle das atividades do Setor de 
Alimentação Escolar que são normatizadas pela 
referida Instrução Normativa, inspecionando, através 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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gêneros para a 
alimentação escolar, 
visando garantir a 
segurança alimentar e 
nutricional dos alunos 
da Rede de Ensino no 
Município de Santa 
Teresa - ES. 

da análise de suas atividades e funções gerando 
informações que facilitem a tomada de decisão dos 
responsáveis pela supervisão ou pela iniciativa de 
ações corretivas, visando solucionar problemas ou 
preveni-los, evitando demandas desnecessárias e 
infrações administrativas. 
 

Instrução Normativa nª 
02/2016 Versão 02 do 
Sistema de Projetos e 
Obras Públicas da 
Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa - ES, que 
integra um conjunto de 
ações visando o 
fornecimento de 
Alvará de Licença 
para Construção. 
 

011277/2019 O trabalho foi realizado nos mês de julho de 2019, 
com visita In loco a Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura. Foi usado o método de 
questionário/entrevista desenvolvido de acordo com 
as responsabilidades e procedimentos elencados na 
Instrução Normativa acima mencionada e a pontos 
de controle sobre os procedimentos que são 
adotados. 
  
O objetivo através do levantamento é analisar os 
procedimentos e ações da Instrução Normativa, 
inspecionando, através da análise de suas 
atividades e funções, gerando informações que 
facilitem a tomada de decisão dos responsáveis pela 
supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, 
visando solucionar problemas ou preveni-los, 
evitando demandas desnecessárias e infrações 
administrativas. 
 

Instrução Normativa nª 
02/2016 Versão 02 do 
Sistema de 
Desenvolvimento 
Econômico da 
Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa - ES, que 
dispõe sobre as rotinas 
e procedimentos para 
atendimento do 
Programa de 
Fortalecimento da 
Agricultura Familiar 
(PRONAF) em âmbito 
municipal. 
 

009479/2019 O trabalho foi realizado nos meses de maio e junho 
de 2019, com visita In loco a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Desenvolvimento do Município. Foi 
usado o método de questionário/entrevista 
desenvolvido de acordo com as responsabilidades e 
procedimentos elencados na Instrução Normativa 
acima mencionada e a pontos de controle sobre os 
procedimentos que são adotados.  
O objetivo através do levantamento é analisar o 
desempenho do controle e da execução das 
atividades do Sistema de Desenvolvimento – 
Programa Nacional da Agricultura Familiar - 
PRONAF que são normatizadas pela referida 
Instrução Normativa, inspecionando, através da 
análise de suas atividades e funções, gerando 
informações que facilitem a tomada de decisão dos 
responsáveis pela supervisão ou pela iniciativa de 
ações corretivas, visando solucionar problemas ou 
preveni-los, evitando demandas desnecessárias e 
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infrações administrativas. 
 

Instrução Normativa nª 
02/2016 Versão 01 do 
Sistema de Bem Estar 
Social da Prefeitura 
Municipal de Santa 
Teresa - ES, que 
normatiza e disciplina 
as rotinas e 
procedimentos para o 
cadastramento de 
famílias de baixa 
renda, ou seja, renda 
mensal de até meio 
salário mínimo por 
pessoa, ou renda 
mensal total familiar de 
até três salários 
mínimos, trazendo 
informações de todo o 
núcleo familiar, das 
características do 
domicílio, das formas 
de acesso a serviços 
públicos essenciais e 
também de dados de 
cada um dos 
componentes da 
família, no Município 
de Santa Teresa – ES.  

002479/2019 O trabalho foi realizado no mês de janeiro de 2019, 
com visita In loco ao CRAS (Centro de Referência 
da Assistência Social) do Município. Foi usado o 
método de questionário/entrevista desenvolvido de 
acordo com as responsabilidades e procedimentos 
elencados na Instrução Normativa acima 
mencionada e a pontos de controle sobre os 
procedimentos que são adotados. 
  
O objetivo através do levantamento é analisar o 
desempenho do controle e da execução das 
atividades do Sistema de Bem Estar - Cadastro 
Único que são normatizadas pela referida Instrução 
Normativa, inspecionando, através da análise de 
suas atividades e funções, gerando informações que 
facilitem a tomada de decisão dos responsáveis pela 
supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, 
visando solucionar problemas ou preveni-los, 
evitando demandas desnecessárias e infrações 
administrativas. 
 

Adiantamento para 
Viagens 

004244/2019 O processo se refere a adiantamento de viagem 
para realização de despesas para custear despesas 
com alimentação (almoço e lanche) dos usuários 
(crianças e adolescentes) do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, num 
passeio ao Museu Da Vale, localizado no Município 
de Vila Velha – ES, em cumprimento ao 
planejamento e as orientações técnicas do referido 
serviço – no valor de R$ 1.250,00 (hum mil, 
duzentos e cinquenta reais). 

Adiantamento para 
Viagens 

004243/2019 O processo se refere a adiantamento de viagem 
para realização de despesas para custear despesas 
com alimentação (almoço e lanche) dos usuários 
(crianças e adolescentes) do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, num 
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passeio ao SESC de Praia Formosa, no Município 
de Aracruz, em cumprimento ao planejamento e as 
orientações técnicas do referido serviço – e-mail de 
solicitação do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, no valor de R$ 2.590,00 
(dois mil, quinhentos e noventa reais). 

Adiantamento para 
Viagens 

004822/2019 
006709/2019 

Os processos se referem a adiantamento de viagens 
para realização de despesas para custear despesas 
com alimentação para 19 atletas do Projeto 
“Educarte de Karatê”, mais o treinador, no 33º 
Campeonato Estadual de Karatê – 1ª Etapa - que 
aconteceu no período de 05 a 07 de abril de 2019 
em São Mateus – ES, no valor de R$ 1.400,00. 

Adiantamento para 
Viagens 

005601/2019 O processo se refere a adiantamento de viagens 
para custear despesas com alimentação e 
Hospedagem para participação da servidora no 
evento gratuito “Boas praticas e novas normas para 
envio do cidades em 2019 sem inconsistência”- que 
aconteceu no período de 25 a 26 de abril de 2019 
em Domingos Martins – ES, no valor de R$ 300,00. 
O mesmo tem o objetivo de fornecer informações de 
caráter contábil para envio ao sistema CIDADES do 
Tribunal de Contas do Estado do ES. 

Relatório de inspeção 
na instrução normativa 
de nº 003/2014 versão 
02 do sistema jurídico, 
que dispõe sobre as 
rotinas de trabalho a 
serem observadas 
pelas diversas 
Unidades da Estrutura 
Organizacional, 
objetivando a 
implementação de 
procedimentos, 
conjunto de ações de 
controle para 
realização de 
Sindicâncias 
Internas, no Município 
de Santa Teresa - ES. 

014.702/2019 O trabalho foi realizado nos meses de agosto e 
setembro de 2019, junto ao Setor Jurídico e aos 
demais envolvidos através do método de 
questionário / entrevista desenvolvido de acordo 
com as responsabilidades e procedimentos 
elencados na Instrução Normativa acima 
mencionada e pontos de controle sobre os 
procedimentos que são adotados. 
  
O objetivo através do levantamento é analisar o 
desempenho do controle das atividades dos Setores 
diretamente envolvidos no assunto da referida 
Instrução Normativa, inspecionando-a, através da 
análise de suas atividades e funções gerando 
informações que facilitem a tomada de decisão dos 
responsáveis pela supervisão ou pela iniciativa de 
ações corretivas, visando solucionar problemas ou 
preveni-los, evitando demandas desnecessárias e 
infrações administrativas. 

Relatório de inspeção 
na instrução normativa 
nº 06/2016 versão 02  
Do sistema de saúde – 

014.462/2019 O trabalho foi realizado nos meses de julho a 
setembro de 2019, com visita In loco na Secretaria 
Municipal de Saúde, na Gerência da Atenção 
Primária e em algumas Unidades de Saúde da 
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atenção primária à 
saúde 
que dispõe sobre as 
rotinas e 
procedimentos para a 
realização de 
trabalhos da Atenção 
Primária à Saúde do 
Fundo Municipal de 
Saúde do Município de 
Santa Teresa - ES. 
 

Família. Foi usado o método de 
questionário/entrevista desenvolvido de acordo com 
as responsabilidades e procedimentos elencados na 
Instrução Normativa acima mencionada e pontos de 
controle que são adotados. 
  
O objetivo do levantamento é analisar os 
procedimentos e ações da Instrução Normativa, 
inspecionando através da análise as suas atividades 
e funções, gerando informações que facilitem a 
tomada de decisão dos responsáveis pela 
supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, 
visando solucionar problemas ou preveni-los, 
evitando demandas desnecessárias e infrações 
administrativas. 

de Inspeção da 
Instrução Normativa nª 
03/2014 Versão 04 do 
Sistema Patrimonial da 
Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa - ES, que 
tem como finalidade 
estabelecer os 
procedimentos para a 
realização de 
Inventários Anuais 
dos Bens Móveis e 
Imóveis pertencentes 
à Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa - ES. 
 

015.988/2019 O trabalho foi realizado nos meses de outubro e 
novembro de 2019, com visita In loco ao Setor 
Patrimonial da Prefeitura Municipal de Santa Teresa 
– ES, sendo usado o método de 
questionário/entrevista desenvolvido de acordo com 
as responsabilidades e procedimentos elencados na 
Instrução Normativa acima mencionada e pontos de 
controle sobre os procedimentos adotados. 
 
O objetivo através do levantamento é analisar os 
procedimentos e ações da Instrução Normativa, 
inspecionando, através da análise de suas 
atividades e funções, gerando informações que 
facilitem a tomada de decisão dos responsáveis pela 
supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, 
visando solucionar problemas ou preveni-los, 
evitando demandas desnecessárias e infrações 
administrativas. 
 

 
As Inspeções se encontram publicadas no site oficial do Município: www.santateresa.es.gov.br 
na Aba– Portal da Transparência – Portal da Controladoria - Inspeção. 

 
Obs: Se encontra em andamento as Inspeções nas IN’s 03/2014 Versão 04 do Setor de 
Patrimônio referente a Inventários Anuais de Bens Móveis e Imóveis e IN 01/2014 Versão 02 do 
Setor de Esporte e Lazer referente a Rotinas Administrativas e Procedimentos de Atendimento e 
execução das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que por 
não estarem concluídos, não foram informados neste relatório.  

 
 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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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 2019 – Plano Anual de Auditoria Interna da Prefeitura 
Municipal de Santa Teresa. 

 
Ação a ser 
realizada 

 
Descrição da ação 

 
Avaliação 

Sistema 
Financeiro - 
SFI 

IN - 03/2018 versão 01 que dispõe sobre procedimentos, 
rotinas, critérios e normas para o Adiantamento para 
Viagens e a Prestação de Contas. 

Decreto nº 
03/2018 de 
14/06/2018 
 

   

SCI – 
Sistema de 
Controle 
Interno 

IN 08/2019 – Versão 01 - Dispõe sobre as rotinas e 
procedimentos a serem observados com a finalidade de 
garantir ao cidadão o ACESSO À INFORMAÇÕES, 
previsto na Lei Federal nº 12.527/2011, e no Decreto 
Municipal nº 506/2014, no âmbito do Município de Santa 
Teresa – ES. 

Decreto nº 
064/2019 de 
20/02/2019 
 

SCI – 
Sistema de 
Controle 
Interno 

IN 09/2019 – Versão 01 - Dispõe sobre as rotinas e 
procedimentos que devem ser observados pelos Órgãos e 
Entidades Públicas para o cumprimento do Princípio da 
Transparência Pública, por meio eletrônico de publicação e 
divulgação de Informações inseridas no PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA e SÍTIOS OFICIAIS no âmbito do 
Município de Santa Teresa – ES. 

Decreto nº 
236/2019 de 
23/04/2019 
 

SCI – 
Sistema de 
Controle 
Interno 

IN 02/2014 - versão 02 - Tomada de Contas Especial ao 
Tribunal de contas do Estado do Espírito Santo, no âmbito 
do Município de Santa Teresa – ES. 

Decreto nº 
244/2019 de 
30/07/2019 

SCO – 
Sistema de 
Contabilidade 

IN 01/2014 – Versão 03 - Dispõe sobre os procedimentos 
para a emissão, liquidação, anulação e cancelamento de 
empenho, e inscrição de valores em Restos a Pagar, tendo 
como ação inicial o recebimento de documento para a 
emissão da Nota de Empenho, e como ação final a 
inscrição em Restos a Pagar dos Empenhos não Pagos no 
exercício, no Município de Santa Teresa – ES. 

Decreto nº 
053/2019 de 
11/02/2019. 
 

STB – 
Sistema de 
Tributos 

IN 11/2014 – Versão 02 - dispõe sobre critérios, rotinas e 
procedimentos para a manutenção do Cadastro Imobiliário, 
no Município de Santa Teresa – ES. 
IN 12/2014 – Versão 02dispõe sobre critérios, rotinas e 
procedimentos para o Lançamento, Geração do Carnê de 
IPTU e Arrecadação, no Município de Santa Teresa – ES. 

Decreto nº 
200/2019 de 
24/06/2019 

SBE - 
Sistema de 
Bem Estar 
Social  

IN 02/2016: versão 02 - Procedimentos para atendimento 
no CREAS.  

Decreto nº 
237/2019 de 
26/07/2019 
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SBE - 
Sistema de 
Bem Estar 
Social 

IN 01/2014: versão 02 - dispõe sobre as rotinas e 
procedimentos de acolhimento e atendimento a Pessoas 
em Situação de Risco e/ou Vulnerabilidade Social 

Decreto nº 
240/2019 de 
29/07/2019 
 

SBE - 
Sistema de 
Bem Estar 
Social 

IN 03/2019: versão 01 - atendimento e acompanhamento 
das famílias e indivíduos, no acesso aos serviços ofertados 
no Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS. 

Decreto nº 
240/2019 de 
29/07/2019 

SPO - 
Sistema de 
Planejamento 
Urbano e 
Obras  

IN 04/2019 - Procedimentos para Aprovação de Projetos 
para Construção Reforma e Ampliação 

Decreto nº 
236/2019 de 
26/07/2019 

SPO - 
Sistema de 
Planejamento 
Urbano e 
Obras  

IN 02/2014 – Obtenção o Alvará de Licença para 
Construção de forma a atender a legislação vigente 

Decreto nº 
239/2019 de 
29/07/2019 
 

SPO - 
Sistema de 
Planejamento 
Urbano e 
Obras  

IN 03/2015 – formalização quanto às normas que devem 
ser adotadas para a obtenção da Certidão de Habite-se. 

Decreto nº 
239/2019 de 
29/07/2019 

STB – 
Sistema de 
Tributos 

IN 01/2014 – Versão 02 Dispõe as Rotinas e 
Procedimentos para a Emissão de Alvará de Localização e 
Funcionamento, Inclusão e Alteração Cadastral, de 
Empresas estabelecidas no Município. 
 
IN 02/2014 – Versão 02  
Dispõe sobre os critérios e procedimentos de Suspensão 
de Inscrições de Contribuintes, que desejam paralisar as 
suas atividades por um período, e depois retomar a 
Inscrição, a fim de evitar Lançamento de Emolumentos 
durante o período de inatividade. 
 
IN 03/2014 – Versão 02 Dispõe sobre os critérios e 
procedimentos de Baixa de Inscrição no Cadastro 
Econômico Municipal dos Contribuintes, Pessoas Jurídicas 
que não estão exercendo atividades Econômicas, que 
possuam baixa comprovada perante as Esferas Estaduais e 
Federais. 
 
IN 06/2014 – Versão 02 Dispõe sobre as rotinas e 
procedimentos para a Emissão de Nota Fiscal Avulsa de 
Serviços Eletrônica de contribuintes, sejam eles Pessoas 
Físicas ou Jurídicas. 

Decreto nº 
330/2019 de 
28/10/2019 
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IN 07/2014 – Versão 02 Dispõe sobre os critérios e 
procedimentos sobre o SISOBRA PREF – Sistema de 
Cadastramento de Obras Aprovadas, que tem o objetivo de 
padronizar o Relatório de ALVARÁS e documentos de 
HABITE-SE, que os Municípios estão obrigados a enviar 
mensalmente para a Receita Federal do Brasil, no âmbito 
da Prefeitura Municipal. 
 
IN 09/2014 – Versão 02 
Dispõe sobre os Critérios, Rotinas e Procedimentos de 
Inscrição, Controle e Baixa da Dívida Ativa Tributária e Não 
Tributária do Município de Santa Teresa – ES. 
 
IN 13/2019 – Versão 01 
Dispõe sobre as Rotinas e Procedimentos para a Emissão 
de Alvará de Localização e Funcionamento, Inclusão e 
Alteração Cadastral, de PESSOAS FÍSICAS no Município. 

 
 
Obs: Alguns trabalhos ainda se encontram em andamento e por não estarem concluídos, não 
foram informados neste relatório.  
 
4) Em relação ao Plano Anual de Auditoria Interna 2019, que compreende 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 em alguns pontos a seguir que 
fazem parte do Plano anual de Auditoria: 
 
 
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. 
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Em relação aos Processos recebidos do Tribunal de Contas: 
 
1) Plano de Ação da Receita Tributária 
 
Realizamos monitoramento referente ao Plano de Ação da Receita Tributária, o qual 
compreende o acompanhamento da realização das Ações para atendimento a Auditoria 
Temática em Receita Tributária (TCE). 
 
Foi encaminhado ao TCE através dos Protocolos: 09243/2019-2 e 17386/2019-1 algumas 
ações já realizadas e outras em andamento, juntamente com a documentação comprobatória. 

 
 

2) Processo TCE 03131/2016-7 – Levantamento de Pessoal 2016 
Esta Unidade Central de Controle Interno verificou o levantamento dos indícios de 
Irregularidades através do Processo Interno 003889/2019 e anexou os achados no 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - RELACI – 
CONTAS DE GOVERNO do exercício de 2019, parte integrante da Prestação de Contas a ser 
enviada ao TCE/ES. 
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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 2019: 
 

1. CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
1.1 – Governo Estadual 

Nº do 
Convênio 

Valor Objeto Processo 

001/2018 6.176.043,71 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 

- 1.093.000,83 Calçada Cidadã, Regularização e Capeamento 
com Pavimentação Asfáltica da Ladeira 
Fortunato Carlos Bonino, no Bairro Vila Nova, 
no Município de Santa Teresa/ES. 

 

83877304 

- 1.229.100,39 Construção de uma fábrica de azeite de oliva, 
no Município de Santa Teresa/ES. 

84485183 

- 94.625,40 Revitalização da praça principal do Distrito de 
Santo Antônio do Canaã, no Município de Santa 
Teresa/ES. 

85590924 

 
1.2 – Governo Federal 

Proposta Parlamentar Contrato de 
Repasse 

Valor Objeto 

1001/2019 Senadora 
Rose de 
Freitas 

885801/2019 
 

R$397.916,00 
Concedente: 
382.000,00 
Proponente: 
15.916,00 

Pavimentação em blocos 
pré-moldado e drenagem 
de vias na Sede do 
Município no Município de 
Santa Teresa/ES. 

30188/2019 Deputado 
Evair de 

Melo 

 R$913.377,39 
Concedente: 
911.877,39 
Proponente: 

1.500,00 

Reforma, Melhorias e 
Ampliação do Parque de 
Exposições. 

45678/2019 - - R$2.707.397,91 
Concedente: 
2.704.687,91 
Proponente: 

2.710,00 

Melhoria do sistema de 
resíduos sólidos do 
Município de Santa 
Teresa/ES. 

36000.24969
72/01-900 

 

Evair de 
Melo 

- R$100.000,00 Custeio para o MAC 
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36000.26836
82/01-900 

Evair de 
Melo 

- R$100.000,00 Custeio para o PAB 

36000.27141
52/01-900 

Evair de 
Melo 

- R$300.000,00 Custeio para o MAC 

 
Prestação de contas dos convênios e contratos de repasses firmados realizadas no ano de 
2019: 

1. 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. 

2. Aquisição de 01 (um) veículo utilitário para dar suporte às ações desenvolvidas nas 
unidades de saúde da família do Município de Santa Teresa. 

3. Manutenção das vias contempladas no Programa Caminhos do Campo. 
4. Reforma do Ginásio de Esportes “José Nilzo de Vargas Lima”, no Bairro Vila Nova no 

Município de Santa Teresa/ES. 
Continuidade dos trâmites na execução dos seguintes projetos: 

1.1 Projeto Produtor de Água, proposta nº92616/17, contrato de repasse nº858667/2017.  
1.2 Construção da Unidade de Saúde da Família da localidade de Várzea Alegre, 

contrato de repasse nº851353/2017; 
1.3 Revitalização e melhoria da Praça Augusto Ruschi, localizada no Centro da cidade 

de Santa Teresa, contrato de repasse nº847733/2017; 
1.4 Aquisição de bens (van) para a Associação Pestalozzi de Santa Teresa, convênio 

nº857781/2017; 
1.5 Construção da Unidade de Saúde de Alto Caldeirão, proposta nº14491.9450001/18-

009; 
1.6 Aquisição de equipamentos agrícolas para o Município de Santa Teresa, contrato de 

repasse nº869837/2018; 
1.7 Pavimentação de vias no Município de Santa Teresa, contrato de repasse 

nº869837/2018. 
 

2. Com recursos próprios do Município já foram elaborados e/ou fiscalizados pela equipe 
técnica da SMPE os seguintes projetos: 

Objeto Valor Estimado 

Manutenção das vias Caminhos do Campo R$227.550,00 

Ampliação da ponte de acesso ao Distrito de Vinte e Cinco de Julho R$122.677,60 

Pavimentação do acesso ao Cemitério Municipal R$171.199,18 

Reforma e Ampliação da Feira Municipal R$470.999,99 

Pavimentação de via no Bairro Alvorada, na Sede do Município. R$69.650,00 

Construção de Muro de contenção na Rua Ricardo Loureiro, na Sede 
do Município. 

R$215.189,18 

Construção de Muro de contenção EMEIEF Pessanha Póvoa R$444.686,98 

Calçamento e cercamento do pátio da EMEIEF Paulino Rocon R$111.090,28 

Registro de Preços Iluminação Pública R$2.625.114,05 

Revitalização Rua do Lazer R$369.284,36 

Reforma e Melhoria da Fachada do prédio Sede da Prefeitura 
Municipal 

R$312.921,43 
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Construção da ponte da localidade da Penha R$139.494,61 

Melhorias na EMEIEF Pivetta R$63.966,31 

Reforma geral da EMEIEF Vale Tabocas R$163.384,43 

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

1. Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, em parceria com a Secretaria 
Municipal da Fazenda, para o exercício de 20, sancionada através da Lei nº2.737/2019. 
Trabalho iniciado e finalizado no mês de abril/2019. 

2. Elaboração do Orçamento 2020, em parceria com a Secretaria Municipal da Fazenda, 
enviado à Câmara Municipal para aprovação, em 28/10/2019.  

3. Atuação em conjunto com a Coordenação de Defesa Civil Municipal em vistorias 
técnicas e emissão de laudos de áreas de risco. 

4. Alimentou as informações no sistema GEOOBRAS do TCE/ES. 

5. Avaliação e acompanhamento das parcerias firmadas pelo Município com as 
Organizações da Sociedade Civil através das comissões instituídas pela portaria 
nº277/2018; 

6. Realização de oficinas e reuniões para a revisão do Plano Diretor Municipal; 

7. Contratação junto à Caixa Econômica Federal de linha de crédito, através do Programa 
FINISA, para investimentos em Iluminação Pública. 
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5– SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 
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 = 43; 
- MEMORANDO/SMAR = 127; 
- MEMO/CIRC/SMAR = 05; 
- PORTARIAS = 33; 
- EDITAIS = 09; 
- PROCESSOS SELETIVOS = 02;  
- CONVOCAÇÕES = 26; 
- DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2019 = R$ 4.580.098,57 (Data: 19/11/2019). 
 
Foi realizado 02 (dois) Processos Seletivos Simplificados (PSS), sendo 01 (um) para o Cargo 
de Motorista com Abertura do Edital em 26/03/2019  e 01 (um) para o Cargo de Trabalhador 
Braçal com Abertura do Edital em 23/04/2019.  
 
 
 
SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
O Setor de Tecnologia do Município vem trabalhando para melhoria da qualidade na Gestão da 
Tecnologia da Informação. No total somam um parque tecnológico de 433 estações de trabalho, 
com mais de 79 pontos de atendimento dentro da sede da Prefeitura e fora, entre escolas e 
postos de saúde. Não é um trabalho fácil de ser executado visto a necessidade cada vez maior 
de ligar as informações e serviços de tecnologia ao cidadão. Numa estrutura que possui mais 
de 1000 (mil) funcionários.  
 
No ano de 2019 o Setor de Tecnologia analisou os principais pontos que precisa receber 
atenção na Gestão de Tecnologia da Informação, para que Setor possa ter um melhor 
entendimento do processo.  
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Sendo eles: Infraestrutura, Inventário, Monitoramento de ativos, Políticas, Atendimento e 
Documentação. 
 
Infraestrutura 
 
A principal base para que todos os sistemas possam funcionar, a estrutura garante que os 
computadores possam ter comunicação entre si, de qualidade, e comunicação com a internet. 
Essa comunicação deve ser feita com equipamento de qualidade que garanta a redundância de 
dados em caso de alguma falha de equipamentos. Dentre esse trabalho é de extrema 
importância cuidar da segurança dos dados utilizando equipamento de qualidade que faça a 
filtragem de tudo que passa pela rede com a internet evitando assim ataques de hacker e vírus 
com proteção antivírus. Essa proteção deve entre outros detalhes estar de acordo com LEI Nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018, também conhecida como lei de proteção de dados. Nenhuma 
informação de caráter sigiloso pode ser vazado, engana-se que os dados das Instituição 
Pública, são públicas, existe informações sensíveis de contribuintes que não podem ser 
vazadas, bem como outras informações precisam ser mantidas integra, um exemplo disso, seria 
uma alteração de dados do valor de uma dívida de algum contribuinte, caso exista o mesmo 
deve permitir o rastreamento de informação.  
 
Nesse contexto a algumas medidas foram aplicadas como por exemplo a contratação de 
empresa para reestruturação dos serviços de rede, que inclui configuração de firewall e 
fornecimento de soluções de segurança antivírus.  
 
Na sede da Prefeitura foi contratado empresa para realizar a conferência de todo cabeamento 
de rede. Essa empresa permitiu que o ambiente antes como caótico pudesse ser passado para 
conhecimento. Essa importante mudança permite detectar falhas em equipamento e 
distribuição, e passou a ter uma rede que antes tinha o tráfego de 10 mbps para 1000 mbps, 
essa mudança é radical na qualidade de comunicação o que garante melhor estabilidade de 
oferta de serviços de tecnologia. Nessa mudança também inclui isolamento de redes, o que 
permite em caso extremo de ataques de rede, ou mesmo um computador não autorizado se 
conecte à rede, se eventualmente ocorrer o problema ficará naquela rede, permitindo um 
diagnóstico.  
 
Também foi executado a configuração do storage de rede, equipamento que permite trabalhar 
em comunicação com Servidor Central, esse equipamento permite armazenar todos os dados 
presentes nos servidores, em caso de falha pode ser acionado outro servidor para que o 
trabalho possa ser continuado. O sistema ainda não permite o trabalho em caso de falhas, 
porém permite traçar um plano B para que a manutenção possa ocorrer e os trabalhos 
desenvolvidos possa continuar operando.  
 
Também foram executados trabalhos para interconexão de rede. No total são 7 (sete) postos de 
saúde e 13 (treze) escolas que possuem a conexão com a sede. Os serviços foram 
configurados nos postos de saúde e estão em funcionamento, nas escolas já está sendo 
preparado para instalação dos equipamentos adquiridos.  
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Políticas 
 
No ano de 2019 o setor de tecnologia trabalhou por meio de envio de emails e memorandos 
para que as secretarias sigam as instruções normativas vigentes entre elas: Rotinas para 
manutenção técnica, Segurança da Informação e Utilização de software licenciados. Desse 
modo atuou orientando o fiel seguimento para que os procedimentos se envolvam em 
manutenção, segurança e licenciamento pudessem correr. Na lista encontram mais de 52 
computadores adquiridos em todas secretarias, ao qual todos acompanharam as devidas 
licenças de software. Bem como no fiel cumprimento da segurança da informação encontram-se 
contratação de empresas para fornecimento de softwares de segurança e a contratação da 
empresa para reestruturação da rede, que fornece a configuração dos equipamentos de 
segurança.  
 
Dentre elas também se encontram as portarias que foram desenvolvidas pensando na 
padronização das aquisições, que permitem a melhor manutenção do parque tecnológico e 
adequação quanto à compatibilidade da rede e recursos de segurança básicos necessários.  

 
Atendimento 
 
Devemos conceituar os níveis de atendimento.  
 
Nível 1 - Service desk ou help-desk. Auxílio do usuário, serviço oferecido para auxílio do 
usuário para utilização de aplicativos do pacote office, utilização de navegações e suas 
atualizações, configurações de e-mail, auxílio de softwares proprietários e auxílio da conexão 
com impressora. Esse tipo de serviço pode ser realizado de forma remota, por telefone e de 
forma presencial quando for o caso.  
 
Nível 2 - Analista de suporte, entendimento maior da rede, consegue possuir entendimento 
maior como funciona a estrutura, possui acesso a recursos protegidos por senha, entende da 
estrutura e árvores de diretórios. Trabalha com incidentes.  
 
Nível 3 - Administrador de redes, tanto da parte física como da parte lógica. Desenvolve 
projetos de redes e impressoras. Em geral trata da manutenção da rede, projetos, estruturação 
e elaboração de políticas de segurança.  
 
Nível 4 - Gerenciadores de Banco de Dados, elabora projetos de programação e 
desenvolvimento de softwares.  
 
Também possuímos a assistência técnica, trabalho de laboratório executado para reparo e 
diagnóstico de equipamentos com defeitos. Esse tipo de trabalho envolve um ambiente 
preparado para que sejam feitos testes, análises em loco, e necessita de profissionais com 
entendimento da área.  
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No ano de 2019 o setor de tecnologia e diversas secretarias contrataram empresa para prover 
de assistência técnica. Dessa forma permitiu que diagnóstico em laboratório pudesse ser 
executado, e novas estruturas de rede pudessem ser alocadas visando melhorar a rede ou 
manutenção. Esse tipo de manutenção já não ocorria no município a mais de 2 (dois) anos.  
 
Dentro do serviço de atendimento foram firmados os contratos para serviço de help-desk, 
fornecidos pelas profissionais de tecnologias. Esses profissionais permitiram o atendimento ao 
nível 1, permitindo atender melhor os usuários, bem como facilitar que a coordenação e 
gerência do setor de tecnologia pudessem atuar melhor em suas áreas.  
 
O Setor de Tecnologia junto com a contratação do programador permitiu criar um sistema de 
gerenciamento de manutenção. Esse sistema permite possuir uma base mais consistente dos 
procedimentos de TI básicos que precisam ser tomados. O Sistema se conecta a base de 
dados dos Recursos Humanos na coleta de ativos de pessoas, base de dados de atendimento 
técnico GLPI na coleta de locais, computadores, atendimento técnico entre outros.  
 
Documentação 
 
O Setor de Tecnologia já atua com emissão dos laudos técnicos que são documentos 
analisados pelo setor, visando auxiliar os secretários das pastas na tomada de decisão, sobre 
um determinado problema no momento foram 64 laudos emitidos no ano de 2019, no total de 
2106 chamados criados.  
 
Outro ponto é que o Setor de Tecnologia auxilia no processo de aquisição de bens de 
informática fornecendo a especificação técnica. Dessa forma permitir adquirir equipamentos de 
qualidade e adequado às condições financeiras e técnicas.  
 
Desenvolvimento de Sistemas 
 
Conforme já apresentado acima o Setor de Tecnologia efetuou desenvolvimento de sistemas 
que interligam a base de dados dos recursos humanos e o sistema de atendimento de 
chamados, e criou um sistema de apoio as decisões do Setor. Ao passo que executou a criação 
do sistema de protocolos, por meio da contratação de um programador, entendendo que as 
soluções contratadas no mercado possuem uma difícil usabilidade, bem como possuir uma 
necessidade muita robusta desnecessária de infraestrutura. Dessa forma o resultado foi no 
desenvolvimento próprio do sistema de protocolos.  
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Recursos Financeiros Empregados 
 
A tabela abaixo demonstra todos os recursos financeiros empregados por meio de contratos de 
fornecimento mensal ou anual prestados pelas empresas ou pessoas. Dentre os recursos 
utilizados os orçamentos abrangem dotações de várias secretarias, e recursos computacionais 
que são de necessidades não só do setor de tecnologia, mas são de todas as secretarias.  
 

Contrato Objeto Tipo Início Término Valor Total 

007/2018 

Everton Messias 
Contratação de serviço 
Help-desk mensal 

janeiro de 
2019 

março de 
2019 R$3.000,00 

027/2019 

Everton Messias 
Contratação de serviço 
Help-desk mensal 

abril de 
2019 

dezembro de 
2019 R$14.355,00 

008/2018 
Fabricio Auer Contratação 
de serviço de help-desk mensal 

janeiro de 
2019 

março de 
2019 R$2.999,73 

028/2019 
Fabricio Auer Contratação 
de serviço de help-desk mensal 

abril de 
2019 

dezembro de 
2019 R$14.355,00 
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006/2018 

Domício Marcondes Ribon 
Contração de serviço de 
programação de software mensal 

janeiro de 
2019 

outubro de 
2019 R$14.805,00 

003/2018 

Suporte.ES contratação de 
serviço de backup em 
nuvem único 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$3.690,00 

054/2019 

Suporte.ES contratação de 
serviço de monitoramento, 
gerenciamento de ativos, 
ferramenta de backup, 
antivírus e conexão remota único 

junho de 
2019 

dezembro de 
2019 R$15.744,78 

029/2019 

NK Informática - 
Restruturação de 
servidores e serviços de 
rede único 

março de 
2019 

dezembro de 
2019 R$53.250,00 

030/2019 
NK Informática 
Restruturação de rede único 

março de 
2019 

dezembro de 
2019 R$4.250,00 

062/2017 
Portal GOV portal 
institucional mensal 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$7.860,00 

 
060/2017 E&L Sistema de Gestão mensal 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$252.203,40 

 
061/2017 

E&L Sistema de Gestão 
Saúde mensal 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$46.013,04 

027/2018 E&L Sistema Nota Fiscal mensal 
janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$177.600,00 

001/2018 
Ágape Consultoria Portal 
Transparência mensal 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$16.200,00 

022/2018 
Tecsystem- Sistema de 
nota fiscal rural mensal 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$58.800,00 

016/2019 
Informax- Assistência 
técnica único 

fevereiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$36.304,10 

056/2017 
Itasis- Conexão com 
internet mensal 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$49.785,60 

    TOTAL R$771.215,65 
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Gastos por categoria (Atendimento técnico e help-desk) 
 

Contrato Objeto Tipo Início Término Valor Total 

007/2018 

Everton Messias 
Contratação de 
serviço Help-desk mensal 

janeiro de 
2019 março de 2019 R$3.000,00 

027/2019 

Everton Messias 
Contratação de 
serviço Help-desk mensal 

abril de 
2019 

dezembro de 
2019 R$14.355,00 

008/2018 

Fabricio Auer 
Contratação de 
serviço de help-
desk mensal 

janeiro de 
2019 março de 2019 R$2.999,73 

028/2019 

Fabricio Auer 
Contratação de 
serviço de help-
desk mensal 

abril de 
2019 

dezembro de 
2019 R$14.355,00 

    TOTAL R$34.709,73 

 
 
Gastos por categoria (Assistência técnica)  
 

Contrato Objeto Tipo Inicio Termino Valor Total 

016/2019 

Informax- 
Assistência 
técnica único 

fevereiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$36.304,10 

 
 
Gastos por categoria (Monitoramento de ativos, Segurança de ativos e Gerenciamento de 
ativos)  
 

Contrato Objeto Tipo Início Término Valor Total 

003/2018 

Suporte.ES 
contratação de 
serviço de 
backup em 
nuvem único 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$3.690,00 
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054/2019 

Suporte.ES 
contratação de 
serviço de 
monitoramento, 
gerenciamento 
de ativos, 
ferramenta de 
backup, antivírus 
e conexão 
remota único 

junho de 
2019 

dezembro de 
2019 R$15.744,78 

    TOTAL R$19.434,78 

 
 
 
Gastos por categoria (Infraestrutura)  
 

Contrato Objeto Tipo Início Término Valor Total 

029/2019 

NK Informática - 
Restruturação de 
servidores e 
serviços de rede único 

março de 
2019 

dezembro de 
2019 R$53.250,00 

030/2019 

NK Informática 
Restruturação de 
rede único 

março de 
2019 

dezembro de 
2019 R$4.250,00 

    TOTAL R$57.500,00 

 
 
 
Gastos por categoria (Gasto com acesso à internet e infraestrutura) 

Contrato Objeto Tipo Início Término Valor Total 

056/2017 
Itasis - Conexão 
com internet mensal 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$49.785,60 
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Gastos por categoria (Desenvolvimento de software) 

Contrato Objeto Tipo Início Término Valor Total 

006/2018 

Domício 
Marcondes Ribon 
Contração de 
serviço de 
programação de 
software mensal 

janeiro de 
2019 

outubro de 
2019 R$14.805,00 

 
 
 
Gastos por categoria (Gestão pública) 

Contrato Objeto Tipo Início Término Valor Total 

062/2017 
Portal GOV portal 
institucional mensal 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$7.860,00 

 
060/2017 

E&L Sistema de 
Gestão mensal 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$252.203,40 

 
061/2017 

E&L Sistema de 
Gestão Saúde mensal 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$46.013,04 

027/2018 
E&L Sistema 
Nota Fiscal mensal 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$177.600,00 

001/2018 

Ágape 
Consultoria Portal 
Transparência mensal 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$16.200,00 

022/2018 

Tecsystem- 
Sistema de nota 
fiscal rural mensal 

janeiro de 
2019 

dezembro de 
2019 R$58.800,00 

    TOTAL R$558.676,44 
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Comparativo dos gastos 

 
 

Gestão pública 73% 

Inovação de gestão  2% 

Atendimento técnico 9% 

Gestão de tecnologia 3% 

Infraestrutura 6% 

Inovação em infraestrutura 7% 

 
 
 

 Gestão pública - Utilização de sistemas para gerir recursos e rotinas administrativas; 

 Inovações de gestão de tecnologia da informação - gastos com desenvolvimento 
próprio para melhorar e aperfeiçoar rotinas administrativas;  

 Atendimento técnico e Suporte - gastos relacionados a assistência técnica e suporte 
técnico; 
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 Gestão de tecnologia da informação - utilização de recursos para gerir os recursos de 
tecnologia da informação; 

 Infraestrutura - gastos que envolvem a infraestrutura; 

 Inovações em serviço de infraestrutura - gastos com ampliação, desenvolvimento e 
melhorias na infraestrutura. 

 
 
 
SETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
No exercício de 2019, este Setor de Recursos Humanos deu andamento nas atividades que 
acarretaram em mudanças nas rotinas administrativas nos processos de admissão e rescisão 
dos servidores, foi realizado o recadastramento de todos os servidores no sistema de folha de 
pagamento, para a atualização das suas informações pessoais e trabalhistas, afim de preparar 
para implantação do sistema do eSocial que será realizado em janeiro de 2020. Para tal, 
reiteramos a importância das ações desenvolvidas pela Comissão nomeada pela 
Portaria/CGAB/nº 156/2018, para a realização de estudos e análise dos procedimentos para 
implantação do sistema do eSocial no Município de Santa Teresa, processo nº 4783/2018, que 
são essenciais para o desenvolvimento das atividades supracitadas, sendo:  
 

 Revisão de todos os Planos de Cargos e Salários da Municipalidade; 

 Alteração da data do pagamento até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês 
trabalhado; 

 Projeto e implantação na distribuição de uma cartilha contendo orientações necessárias 
aos servidores municipais sobre direitos e deveres, com previsão para o exercício de 
2020; 

 Reunião com o Prefeito e Secretários para debatermos sobre as alterações necessárias 
para assegurarmos o cumprimento das obrigações (no que tange a prazos) do eSocial; 

 Assinatura do Termo de Responsabilidade pelos Secretários a respeito das obrigações 
do eSocial; 

 Reforço aos procedimentos de admissão e demissão dos servidores a fim de evitar 
transtornos no cumprimento dos prazos do eSocial. 

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

 Adequação dos procedimentos e cumprimentos dos prazos para o envio da Prestação 
de Contas Mensal de Folha de Pagamento ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo – TCEES, através do sistema CidadES; 

 O reajuste salarial dos servidores do quadro do Magistério do Município a partir de 
outubro/2019, Lei Municipal nº 2.738/2019; 

 Projeto de Lei para abono aos servidores do Magistério com previsão de pagamento em 
dezembro/2019; 

 O reajuste salarial dos servidores do administrativo e da saúde a partir de janeiro/2020, 
Lei Municipal nº 2.739/2019. 
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SETOR DE LICITAÇÃO 
 
Depois de verificado no exercício de 2018, alguns entraves nos trâmites e na formalização dos 
processos para contratações públicas, sendo que esses problemas foram resolvidos de forma 
parcial, através de conscientização dos servidores que lidam diretamente com esses processos. 
 
Percebemos que faltam compromisso e atenção na fase inicial dos processos de contratação 
pública, principalmente no planejamento, na elaboração do Termo de Referência e nas 
pesquisas de preços. Importante ressaltar que no site do Município encontram-se as Minutas de 
Termo de Referência e a Tabela de Códigos de Materiais e de Serviços Comuns a todas as 
Secretarias, que devem ser usados nos processos de contratações públicas. 
 
No exercício de 2019 foi implantado licitações através do Sistema de Registro de Preços para 
diversas contratações. Verificou-se que o SRP é uma excelente forma para a realização das 
contratações públicas, mas que necessita de um Setor para o gerenciamento das atas. Com o 
Município ainda não tem esse Setor, (Setor de Compras e Gerenciamento de Atas), para o 
exercício de 2020 voltaremos à forma tradicional de contratação. 
 
Foi realizada uma reunião de esclarecimento da participação das ME/EPP, localizadas no 
Município de Santa Teresa/ES, nas licitações, sendo que poucas empresas participaram do 
evento. Pensamos em divulgar nossas licitações nas Redes Sociais e também veicular vídeos e 
matérias orientando a participação das empresas nas licitações. 
 
Os Servidores deste Setor participaram de Cursos na área de Contratação Pública, realizados 
pela empresa DPCC Treinamento Ltda, em Vitória/ES, e pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo - TCEES, em Santa Teresa/ES. Essa formação se faz necessário, pois a 
alteração na Lei é constante e o entendimento dos auditores está cada vez mais rigoroso. 
 
Até a presente data, para o exercício de 2019, foram realizados os Processos Licitatórios: 
 

Modalidade de Licitação Quantitativo Fracassadas/Desertas 
Anuladas 

Dispensa de Licitação Aproximadamente 170 12 

Inexigibilidade de Licitação Aproximadamente 34 6 

Pregão Presencial 36 2 

Pregão Eletrônico 46 6 

Tomada de Preço 20 2 

Chamamento Público 2 - 

Dispensa e Inexigibilidade Lei 
13.019/2014 

6 - 

Chamamento Público Lei 
13.019/2014 

3 - 
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SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
 
É o setor dentro da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, composto por 
dois servidores, onde tem a finalidade de analisar e formalizar Contratos, Convênios entre 
outros. 
 
As atribuições do setor são: 
 
- Elaborar minutas de Contratos Administrativos e seus aditamentos, de Atas de Registro de 
Preços, Convênios e Termos de Parcerias submetendo-os à análise da Procuradoria Jurídica; 
  
- Após análise da Procuradoria Jurídica, confeccionar os Contratos Administrativos e seus 
adiantamentos, Atas de Registro de Preços, Convênios e Termos de Parcerias; 
 
- Promover a assinatura dos Contratos, seus aditamentos, Atas de Registro de Preços e 
Convênios e Termos de Parcerias pelas partes; 
 
- Publicar os Contratos Administrativos e seus aditamentos, Atas de Registro de Preços, 
Convênios e Termos de Parcerias; 
 
- Encaminhar o processo para acompanhamento, fiscalização e arquivamento na secretaria 
responsável pelo Contrato; 
 
- Demais procedimentos internos. 
 
Durante o exercício de 2019 foi formalizado diversos tipos de Contratos, conforme relação 
abaixo: 
 

TIPO DE CONTRATO QUANTITATIVO DE 
CONTRATOS 

ADMINISTRATIVO 485 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 093 

FORNECIMENTO 065 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093 

APOSTILAMENTO 116 

RATEIO 03 

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO 03 

TERMO DE REPASSE 12 

TERMO DE ACORDO 01 

TERMO DE FOMENTO 05 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 01 
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EMERGENCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL (ESTÁGIO) 

01 

 
 
SETOR DE PATRIMÔNIO 
 

 Arrumação no “Almoxarifado de Bens Inservíveis", bens separados por lotes para 
melhorar visualização e atender os Leilões futuros; 

 Recolhimento de bens solicitados pelas Secretarias e transferidos ao “Almoxarifado de 
Bens Inservíveis”, separados por lotes; 

 Cadastramento de Bens Intangíveis, conforme sua classificação contida na IN 07/2018 
de 22/10/2018; 

 Relacionando os “Decretos de Desapropriações” com as “Escrituras de Bens Imóveis” 
com seus respectivos tombamentos e históricos – continua em andamento; 

 Identificação dos Bens Imóveis com Escrituras e com Decretos de Desapropriação; 

 Identificação dos Bens Imóveis, sem Escrituras, mas com Decretos de Desapropriação; 

 Identificação dos Bens Imóveis, sem Escrituras e sem Decretos de Desapropriação; 

 Levantamentos dos Bens Imóveis da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES e do 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES, com o número de identificação 
(tombamentos), localização e situação; 

 Apoio Administrativo e suporte ao “Leilão de Bens Móveis” no ano de 2019; 

 Solicitação para formação de “Comissão para Inventário de Bens Móveis”; 

 Solicitação para formação de “Comissão para Inventário de Bens Imóveis”; 

 Solicitação para formação de “Comissão para Reavaliação de Bens Móveis”; 

 Solicitação para formação de “Comissão para Reavaliação de Bens Imóveis”; 

 Em andamento, “Inventário de Bens Móveis”; 

 Em andamento, “Inventário de Bens Imóveis”; 

 Em andamento, “Reavaliação de Bens Móveis”; 

 Em andamento, “Reavaliação de Bens Imóveis”; 

 Arrumação na sala do Setor de Patrimônio – continua em andamento; 

 Bens localizados dentro dos processos de “Bens não localizados” nos inventários anos 
anteriores, e de “Bens a definir local”, ajustados conforme sua localização e situação – 
continua em andamento; 

 Regularizando a situação de 456 itens de Bens não localizado no Inventário ano 2017 – 
em andamento; 

 Regularizando a situação de 80 itens de Bens não Localizado no Inventário ano 2016 – 
em andamento; 

 Regularizando a situação de 112 itens de Bens não Localizado no Inventário ano 2015 – 
em andamento; 

 Regularizando a situação de 180 itens de “Bens a Definir Local” – em andamento. 
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SETOR DE ARQUIVO GERAL 
O referido relatório compreende as atividades realizadas no setor de Arquivo Geral 
compreendendo de 01/01/19 à 20/11/2019.  
 
O arquivo geral vem atendendo as demandas de processos quando solicitados pelas 
secretarias. Saída e retorno, sendo registrado no Arquivo Geral. Os registros se dividem em 
dois: Processos e OP’s “Ordens de Pagamentos” e Recursos Humanos. 
 
Processos e OP’s – Contam com:  

 nº. do processo; 

 nº. da OP;  

 pasta de localização;  

 data da entrega ao requisitante;  

 setor requisitante;  

 servidor que recebeu;  

 assinatura do servidor que pegou o processo;  

 data da devolução e rubrica do servidor que recebeu no arquivo geral. 

  
Recursos Humanos – Contam com:  

 caixas ou pastas;  

 nº. das caixas;  

 assunto ou nome;  

 data de saída;  

 servidor que recebeu;  

 assinatura;  

 data de devolução;  

 assinatura do arquivo geral que recebeu. 
O Setor vem priorizando o arquivamento dos processos, no imediato retorno ao setor, para não 
ficar processos acumulados fora do seu local de arquivo. Com isto, diminuir a chance de 
desaparecimento dos processos, facilitando sua localização numa eventual solicitação. 
 
Foi transferido do Arquivo Geral I para o Arquivo Geral II as pastas das OP’s dos anos de 2014 
e pastas do setor de tributação.  
 
Estas transferências foram necessárias para ter espaço no Arquivo Geral I para as pastas das 
OP’s 2019; Caixas da Procuradoria Jurídica (PJUR) e pastas da Secretaria de Planejamento 
(SMPE). 
 
Conforme o Processo nº. 2921/2019 foi informado a situação em que encontrava o Arquivo 
Geral II.  
 
Conforme as construções das prateleiras autorizadas pela Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos foi possível fazermos uma arrumação no Setor de Arquivo Geral retirando 
às pastas e caixas que estavam no chão. 
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SETOR DE PROTOCOLO 
 
O Setor de Protocolo é uma ferramenta importantíssima para Administração Pública, onde são 
gerados os Processos de interesse das Secretarias e dos Munícipes.  
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6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

SUMÁRIO DE SIGLAS 
 
ANA - Agência Nacional de Águas 
ACPGLES - Associação de Criadores e Produtores de Gado de Leite do Espírito Santo 
AGERH - Agência Estadual de Recursos Hídricos 
APROAAST - Associação de Produtores de Artesanato e Agroindústria de Santa Teresa 
APRUVIT - Associação de Produtores de Uva e Vinho Teresense 
CMDRS - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
COINTER - Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e 
Comercialização de Produtos Hortigranjeiros 
CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento 
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social 
CTVA - Centro de Treinamento de Várzea Alegre 
DT - Designação Temporária 
EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil 
FOSEMAG - Fórum dos Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Espírito Santo 
IFES - Instituto Federal do Espírito Santo 
INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 
MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário 
MDS - Ministério de Desenvolvimento Social  
OCB - Organização das Cooperativas do Brasil 
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 
PAA - Programa de Aquisição de Alimentos 
PMST - Prefeitura Municipal de Santa Teresa 
PRONAF - Programa de Atendimento a Agricultura Familiar- Municipal 
SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca 
SEBRAE- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 
SMAD - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
SIE - Serviço de Inspeção Estadual 
SUSAF/ES - Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar de Pequeno 
Porte/Espírito Santo. 
 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente relatório apresenta uma descrição de forma resumida das principais ações e 
atividades realizadas na gestão do exercício de 2019 pela Secretaria Municipal de Agricultura 
e Desenvolvimento Econômico (SMAD), tendo como Secretário, o Senhor Jorge Faustino 
Tononi Natalli. 
 

2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL 
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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  NÚMERO DE 
SERVIDORES 

1 Secretário  01 

2 Gerência de Estradas e Máquinas 01 

3 Gerência de Agroindústria e Desenvolvimento 
Econômico 

01 

4 Coordenação de Estradas e Máquinas  01 

5 Assessoria de Desenvolvimento Agrícola 01 

6 Coordenação de Apoio Agropecuário 01 

7 Coordenação de Desenvolvimento Econômico  01 

8 Assessoria do Agroturismo 01 

9 Coordenação de Agroturismo 01 

SERVIDORES EFETIVOS 

10 Técnico em Turismo; 01 

11 Técnico em Agropecuária; 01 

12 Operador de Máquinas  03 

13 Motorista 01 

SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT) 

14 Operador de Máquinas 02 

15 Motorista 02 

16 Auxiliar Administrativo 01 

17 Estagiaria  05 

          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 2019 sob a 
responsabilidade da SMAD, destacamos: 
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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); 

2) Projeto “Produtor de Água na Sub-bacia do Rio Santa Maria do Doce”: 
          2.1 Projeto em execução; 

3) Atividades de Educação Ambiental e Revitalização de Nascentes;  
4) Auxilio logístico, administrativo e operacional ao desenvolvimento e atendimento ao 

PNAE; 
5) Apoio ao desenvolvimento do associativismo/cooperativismo; 
6) Apoio a eventos: 

6.1) - 8ª Feira Café com Leite, no período de 19 a 22 de setembro de 2019; 
7) Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.), para produtos de origem animal. 
O serviço de Inspeção Municipal do Município de Santa Teresa – ES, vinculado à Secretaria 
Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico (SMAD), tem por finalidade a inspeção 
e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e 
não comestíveis, adicionados ou não de produtos vegetais, preparados, transformados, 
manipulados, recebidos, acondicionados e depositados no município de Santa Teresa. 
O Decreto nº 275/2019 regulamenta o S.I.M. e os procedimentos de inspeção sanitária em 
estabelecimentos que produzam produtos de origem animal no município de Santa Teresa/ES 
instituído pela Lei Complementar nº 022/2018 e dá outras providências. 
 

2.1  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. 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2019 PELA SMAD: 
 
 3.1 PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS. 
 
1) Termo de Fomento Nº 005/2019 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 8ª (oitava) edição da Feira “Café com Leite e Agroturismo” nos dias 19 a 22 de setembro de 
2019. Valor da Parceria R$ 150.000,00; 

 
3.2) Recebimentos de equipamentos, veículos e máquina por meio de doação via SEAG: 
a) contrato N° 0083/2019 - 01 (um) pulverizador, Tipo atomizador para trator, Marca KIMG 
HANG, Modelo600 litros, Nota Fiscal Nº 00485. 
b) contrato Nº 0287/2019– 01(uma) Carreta Agrícola Acoplável a Trator, 75 cv, Tipo Traseira, 
Marca JIO, Modelo 04 TON. Nota Fiscal: 030065 e  01 (um) Sulcador para Trator 75 cv 
acoplável a trator 75 cv, Marca MARCASSIO, modelo: ATP01 linha cor/; azul, Nota Fiscal: 
01071. 
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4. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÕES DE BENS E MATERIAL DE 
CONSUMO: 
1) Contrato de Rateio nº 383/2018, Processo nº 16437/2018, 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 (7º/2019 Termo Aditivo, Processo nº 15561/2018) para 
locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede Administrativa da SMAD, através do 
Contrato de locação nº 002/2013 celebrado entre o Município de Santa Teresa e MITRA 
DIOCESANA DE COLATINA. Valor global: R$ 30.047,82 (trinta mil quarenta e sete reais e 
oitenta e dois centavos); 
3) Aquisição de 02 (duas) recargas de gás, ATA de registro de Preço Nº 006/2019, Pregão 
Presencial Nº 133/2018. Empresa Pessoa Jurídica LOCCAR SANTA TERESA AIRELI ME, 
Valor global R$ 120,12 (cento e vinte reais e doze centavos); 
4) Contratação de empresa para prestação de Serviço de Exames Complementares, Processo 
Nº 5955/2017 e 7326/2018, Empresa ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME. Valor global R$ 
2.372,90 (dois mil trezentos e setenta e dois e noventa centavos); 
5) Contratação de empresa para fornecimento de 01 (uma) smart TV 43 polegadas, 02 (dois) 
smartphone e 02 (dois) Tablet para a premiação do Concurso de Desenho e Poesia referente 
ao “Projeto Produtor de Água”, Processo Nº 168/2019, ZUMAR MÓVEIS LTDA EPP,. Valor 
global R$ 5.530,00 (cinco mil quinhentos e trinta reais); 
6) Aquisição de marmitas e refeições, Processo Nº 1247/2018, Termo nº 003/2019, Empresa 
RESTAURANTE LEMOS EIRELI ME. Valor R$ 4.050,00 quatro mil e cinquenta reais); 
7) Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de tecnologia da 
informação para promover link de acesso à internet, Processo Nº 2707/2017, Empresa ITASIS 
INFORMÁTICA LTDA ME, Contrato Nº 056/2017. Valor global R$ 982,60 (novecentos e oitenta 
e dois e sessenta centavos) até outubro de de 2019; 
8) Aquisição de 01 (um) NOBREAK 600 VA, Processo nº 17718/2018 de Pessoa Jurídica 
TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA EPP, ATA de registro de Preço Nº 033/2018, 
pregão eletrônico nº 078/2018, Valor global R$ 285,15 (duzentos e oitenta e cinco reais e 
quinze centavos); 
9) Aquisição de 01 (um) ROUTBOARD, Processo nº 17718/2018 de Pessoa Jurídica 
EDUARDO FADINI SILVESTRE ME, ATA de registro de Preço Nº 031/2018, pregão eletrônico 
nº 078/2018, Valor global R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e setes reais); 
10) Aquisição de 02 (dois) Estabilizadores de Energia 600 VA, Processo nº 17718/2018 de 
Pessoa Jurídica LAMARE COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA, ATA de registro de 
Preço Nº 030/2018, pregão eletrônico nº 078/2018, Valor global R$ 395,54 (trezentos e 
noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos); 
11) Aquisição de 08 (oito) Toner, Processo nº 12719/2018 de Pessoa Jurídica INOVA 
INFORMATICA LTDA ME, Valor global R$ 210,40 (duzentos e dez reais e quarenta centavos); 
12) Aquisição de 02 (dois) Teclado USB, Processo nº 17718/2018 de Pessoa Jurídica 
FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA, ATA de registro de Preço Nº 
028/2018, pregão eletrônico nº 078/2018, Valor global R$ 36,36 (trinta reais e trinta e seis 
centavos); 
13) Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Sistema que utiliza 
tecnologia (manutenção de Veículos), Processo Nº 563/2019, Empresa LINK CARD 
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ATA de registro de Preço Nº 026/2018, pregão 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
Estado do Espírito Santo 

57 
 

presencial nº 069/2018 Valor global R$ 3.646,65 (três mil seiscentos e quarenta e seis reais 
sessenta e cinco centavos); 
14) Aquisição de 15 (quinze) galões de larvicida biológico, Processo Nº 1124/2019, empresa 
DEFRAGO DEFENCIVOS AGRICOLAS LTDA FILIAL. Valor global R$ 16.350,00 (dezesseis 
mil trezentos e cinquenta reais); 
15) Contratação de empresa especializada na prestação de Combustível, Processo Nº 
16799/2018, Empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ATA de 
registro de Preço Nº 025/2018, pregão presencial nº 081/2018 Valor global R$ 132.795,96 
(cento e trinta e dois mil setecentos e noventa e cinco rea8is e noventa e seis centavos) até a 
presente data; 
16) Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Passagens Aérea, Processo 
Nº 13598/2018, Empresa VIA TRENTO VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor global R$ 
6.814,71 (seis mil oitocentos e quatorze e setenta e um centavos; 
17) Contratação de empresa especializada na manutenção Preventiva e Corretiva em 
Equipamentos de Informáticas, Processo Nº 12124/2018, Empresa CARLOS EDUARDO 
PASSOS ME, Valor global R$1.254,75 (hum mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta 
e cinco centavos); 
18) Contratação de empresa para fornecimento de cartuchos, Processo Nº 12719/2018, 
Empresa NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP, Valor global R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais); 
19) Contratação de empresa para fornecimento de Pen Drive, Processo Nº 17718/2018, 
Empresa SCORPION INFORMATICA LTDA ME, Valor global R$ 71,98 (setenta e um reais e 
noventa e oito centavos); 
20) Aquisição de 01 (um) trator agrícola nº 12867/2018 LIPETRAL LINHARES PEÇAS E 
TRATORES LTDA, Valor global R$ 100.484,00 (cem mil quatrocentos e oitenta e quatro reais) 
Contrato de repasse nº 872627/2018/MAPA/CAIXA que celebram a união federal por 
intermédio do Ministério da Agricultura; 
21) Aquisição de recarga de água mineral, Processo Nº 12456/2018, empresa 
DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA EPP, Ata de Registro de preço Nº 007/2019. Valor 
global R$ 696,00 (trezentos e quarenta reais); 
22) Aquisição 01 (uma) Maquina Pá carregadeira, Processo Nº 2928/2019, Termo nº 
023/2019, empresa PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Valor R$ 16.003,35, 
R$123,306,62 E R$ 183.990,03 Totalizando R$ 323.300,00 (trezentos e trinta mil e trezentos 
reais) adesão a ATA de Registro de preços Nº 012/2019 - SEAG; 
23) Contratação de empresa especializada na prestação de serviço preventiva e corretiva em 
equipamentos de informática, Processo Nº 12124/2018, Termo nº 045/2018 Empresa 
CARLOS EDUARDO PASSOS ME, Valor global R$ 1.254,00 (hum mil duzentos e cinquenta e 
quatro reais); 
24) Aquisição de Peças, Processo Nº 2933/2019, empresa BRASIF S A E EXPORTAÇÃO. 
Valo R$ 2.743,07 e R$ 2.062,60, totalizando R$ 4.805,67 (quatro mil oitocentos e cinco reais e 
sessenta e sete centavos); 
25) Aquisição de empresa prestadora de serviço - TELEMAR, Processo Nº 17759/2018, 
empresa. Valor global R$ 3.103,68. (três mil e cento e três reais e sessenta e oito centavos); 
26) Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Energia, Processo Nº 
17760/2018, Empresa ESCELSA ESPIRITO SANTO ENERGIAS ELETRICAS S A. Valor 
global R$ 7.030,74 (sete mil trinta reais e setenta e quatro centavos); 
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27) Aquisição 01 (um) Pulverizador, Processo Nº 12867/2018, contrato nº 002/2019, empresa 
UJX COMERCIO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIOS EIRELI Valor Global R$25.999,99 (vinte 
e cinco mil novecentos e noventa e nove reais) Contrato de Repasse nº 
872627/2018/MAPA/CAIXA que celebram a união federal por intermédio do Ministério da 
Agricultura; 
28) Aquisição de álcool em gel 10 (dez) unidades Processo Nº 13297/2018, ATA de Registro 
de Preço 029/2019, Empresa JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Valor 
Global R$ 33,90 (trinta e três reais e noventa centavos); 
29) Aquisição de Fita Adesiva 05 (cinco) unidades Processo Nº 12990/2018, ATA de Registro 
de Preço 038/2019, Empresa ARGUS ATACADISTA LTDA EPP, Valor Global R$ 14,50 
(quatorze reais e cinquenta centavos); 
30) Aquisição de papel A4 40 caixas (quarenta) unidades Processo Nº 12990/2018, ATA de 
Registro de Preço 040/2019, Empresa COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME, 
Valor Global R$ 603,20 (seiscentos e três reais e vente centavos); 
31) Aquisição de materiais administrativo, Processo Nº 12990/2018, ATA de Registro de Preço 
037/2019, Empresa COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME, Valor Global R$ 
66,16 (sessenta reais e dezesseis centavos); 
32) Aquisição de papel A4 40 caixas (quarenta) unidades Processo Nº 12990/2018, ATA de 
Registro de preço 040/2019, Empresa COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME, 
Valor Global R$ 603,20 (seiscentos e três reais e vente centavos); 
33) Aquisição de Urnas para sorteio 02 (duas) unidades Processo Nº 7102/2019, Empresa 
TIAGO COSTA CAMPOS, Valor Global R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); 
34) Aquisição de materiais administrativo Processo Nº 12990/2018, ATA de Registro de preço 
039/2019, Empresa LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME, Valor Global R$ 298,81 
(duzentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos); 
35) Aquisição de Café Torrado Processo Nº 12822/2018, ATA de Registro de preço 021/2019, 
Empresa VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Valor Global R$ 209,70 (duzentos e 
nove e setenta centavos); 
36) Aquisição de Guardanapo e Papel Toalha Processo Nº 13297/2018, ATA de Registro de 
preço 034/2019, Empresa COMPAPEL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME, Valor Global R$ 
37,90 (trinta e sete reais e noventa  centavos); 
37) Contratação de empresa especializada (logomarca) Processo Nº 5167/2019, Empresa 
FBRANDÃO WEB COMUNICAÇÃO EIRELI ME, Valor Global R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais); 
38) Aquisição de Clips e Grampos Processo Nº 12990/2018, ATA de Registro de preço 
042/2019, Empresa JCP DA SILVA COMERCIO DESKART ME, Valor Global R$ 42,09 
(quarenta e dois reais e nove centavos); 
39) Aquisição de Saco de Lixo Processo Nº 13297/2018, ATA de Registro de preço 033/2019, 
Empresa ECO VIDA COM. E IN. DE EMBALAGEM PLASTICAS EIRELI, Valor Global R$ 
176,80 (cento e setenta e seis e oitenta centavos); 
40) Aquisição de Material diversos Processo Nº 13297/2018, ATA de Registro de preço 
030/2019, Empresa A & C COMERCIAL LTDA ME, Valor Global R$ 138,34 (cento e trinta e 
oito reais e trinta e quatro centavos); 
41) Aquisição de Caneta Processo Nº 12990/2018, ATA de Registro de preço 041/2019, 
Empresa A & C COMERCIAL LTDA ME, Valor, Valor Global R$ 19,00 (dezenove reais); 
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42) Revisão de 100 horas da Máquina Pá Carregadeira Nº 8095/2019, Empresa PME 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, Valor Global R$ 3.337,53 (três mil trezentos e trinta e 
sete reais centavos); 
43) Aquisição de Material diversos Processo Nº 13297/2018, ATA de Registro de preço 
028/2019, Empresa JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP R$ 367,67 (trezentos e 
sessenta e sete reais e sessenta centavos); 
44) Aquisição de ferramenta de segurança antivírus Processo Nº 4111/2019, Contrato 
054/2019, Empresa DOMICIO MARCONDES RIBON ME R$ 890,73 (oitocentos e noventa 
reais e setenta e três centavos); 
45) Aquisição de Refeição Processo Nº 12847/2018, ATA de Registro de preço 024/2019, 
Empresa RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORE LTDA ME, Valor Global R$ 6.822,50 (seis mil 
oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos); 
46) Aquisição de Passagem Aérea Processo Nº 13598/2018, Contrato 010/2019, Empresa VIA 
TRENTO VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor Global R$ 6.814,71 (seis mil oitocentos e 
quatorze e setenta e um reais); 
47) Aquisição de Insumos Agrícolas Processo Nº 7427 /2019, Contrato, Empresa CASA DO 
ADUBO SA, Valor Global R$ 2.113,00 (dois mil reais cento e três reais); 
48) Aquisição de Marmitex Nº 12847/2018, ATA 023/2019, Empresa LEMOS RESTAURANTE 
ME, Valor Global R$ 12.150,00 (doze mil centos e cinquenta), até a presente data; 
49) Aquisição de Mesa, armário e cadeira Nº 1230/2019, Contrato 046/2019, Empresa FGI 
COMERCIO E SERVÇOS LTDA ME, Valor Global R$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e 
cinquenta); 
50) Revisão de 500 horas da Máquina Escavadeira Hidráulica Nº 5521/2019, Empresa 
BRASIF S A EXPOSTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, Valor Global R$ 4.802,016 (quatro mil 
oitocentos e dois e dezesseis centavos); 
51) Aquisição de Material de Limpeza Processo Nº 13297/2018, ATA de Registro de preço 
031/2019, Empresa JCP DA SILCA COMERCIAL DESKART ME R$ 104,52 (cento e quatro 
reais e cinquenta e dois centavos); 
52) Aquisição de Cloreto de potássio Processo Nº 7427/2019, Empresa AGROQUIMICA 
TERESENSE LTDA R$ 360,00(trezentos e sessenta reais); 
53) Aquisição de Identificador de Planta Processo Nº 7427/2019, Empresa JARDINAGEM 
SERRANA EIRELI ME R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); 
54) Aquisição de Lanche Processo Nº 12847/2018, Empresa PADARIA E CONFEITARIA 
LELIA EIRELI R$ 3.513,83 (três mil e seiscentos e três reais e oitenta e três centavos); 
55) Aquisição de Papel Higiênico Fardo Processo Nº 13297/2018, ATA de Registro de preço 
036/2019, Empresa LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP, Valor Global R$ 419,52 
(quatrocentos e dezenove e cinquenta e dois centavos); 
56) Contratação de empresa especializada EM Locução de Eventos Processo Nº 12712/2018, 
Empresa ERMITA RODRIGUES DOS SANTOS DALMONESCH, Valor Global R$ 5.970,00 
(cinco mil novecentos e setenta reais); 
57) Aquisição de Pasta A Z Processo Nº 12990/2018, ATA de Registro de preço 043/2019, 
Empresa RENAN DA SILVA CARRIJO PROD. DE ESCRIT. ME, Valor Global R$ 263,00 
(duzentos e sessenta e três reais); 
58) Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças, Processo Nº 563/2019, 
Empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ATA de registro de Preço 
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Nº 026/2018, pregão presencial nº 069/2018 Valor global R$ 9.025,47 (nove mil e vinte e cinco 
reais e quarenta e sete centavos) até a presenta data, Empenho: 2244; 
59) Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças, Processo Nº 563/2019, 
Empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ATA de registro de Preço 
Nº 026/2018, pregão presencial nº 069/2018 Valor global R$ 11.275,03 (onze mil duzentos e 
setenta e cinco reais e três centavos) até a presenta data; 
60) Contratação de empresa especializada no fornecimento iscas para combater as formigas, 
Processo Nº 14624/2019, Empresa AGROQUIMICA TERESENSE, Valor global R$ 2.000,00 
(dois mil); 
61) Contratação de empresa especializada em locação de máquina para o Projeto Produtor de 
Água, Processo Nº 2118/2018, Empresa KELER SKOTAR ME, Contrato de Repasse Nº 
858667/2017/ANA/CAIXA-SMAD, valor pago em 2019 R$ 52.353,76 (cinquenta e dois mil, 
trezentos e cinquenta e três e cinta e três centavos), sendo a conta partida do Município no 
valor de R$ 52,40 (cinquenta e dois reais e quarenta centavos); 
62) Contratação de empresa especializada em instalação de cerca com murões referente ao 
Projeto Produtor de Água, Processo Nº 2118/2018, Empresa PIZETTA MUDAS LTDA ME, 
Contrato de Repasse Nº 858667/2017/ANA/CAIXA-SMAD, valor pago em 2019 R$ 12.841,90 
(dose mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa centavos), sendo a conta partida do 
Município no valor de R$ 12,85 (doze reais e oitenta e cinco centavos); 
6) Contratação de empresa especializada em instalação de cerca com murões referente ao 
Projeto Produtor de Água, Processo Nº 2118/2018, Empresa VIVEIRO ECOLOGICO DONA 
EUGEBIA LTDA EPP, Contrato de Repasse Nº 858667/2017/ANA/CAIXA-SMAD, valor pago 
em 2019 R$ 21.178,80 (vinte um mil, cento e setenta e oito reais e oitenta centavos) sendo a 
conta partida do Município no valor de R$ 21,20 ( vinte e um reais e vente centavos). 

 
4.1 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. 
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 
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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 2019, está disposto na tabela 03, assim como    os 
equipamentos disponibilizados, respectivas horas/máquinas e valores totais. 
Destacamos que as atividades mais realizadas em 2019 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. 
Produtores 

Quant. 
HORAS/MAQ 

Valor total1 

01 RETROESCAVADEIRA 182 724h R$ 39.820,00 

02 PÁ CARREGADEIRA 15 170h 40 min R$ 11.928,00 

03 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 13 606h 01min R$ 48,248,00 

04 TRATOR AGRÍCOLA (serviços de 
aragem, gradagem e batedeira de 
cereais - milho e feijão). 

43  R$ 9.542,50 

05 CAMINHÃO CAÇAMBA 21 298h 75min  
km 

R$ 8.350,00 
R$ 272,00 

06 CAMINHÃO CARROCERIA DE 
MADEIRA 

09 972 KM R$ 1.458,00 

VALOR TOTAL R$ 119.618,50 

Fonte: Autoria própria. 
Legenda: h - horas, KM - quilômetro, min - minutos. 
 
                               
4.2 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 2019 as 
atividades realizadas foram:  

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

 Emissão de DUA para recolhimento de ICMS quando necessário; 

 Requerimento de novos blocos de notas fiscais; 

 Auxílio aos produtores rurais quanto a emissão de notas fiscais; 

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

 Campanha Produtor incentivado Município Valorizado” (ponto de troca e entrega de 
cupons). 

 
4.3 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS 
DEGRADADAS 
 
Segue nas tabelas 05 a 08, 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 2019. 

PALESTRAS 

DATA LOCAL PÚBLICO ALVO 

26/07/19 Escola Sebastião José Piveta Alunos e professores 

20/08/2019 Escola Antônio Valesini, Santa 
Antônio do Canaã 

Alunos e Professores 

28/08/2019 Câmara Municipal de João Neiva - 
ES 

Alunos e Professores 

  
 
 
Tabela 06: Reflorestamentos com espécies nativas realizados no exercício de 2019. 

REFLORESTAMENTO COM MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA 

DATA LOCAL PÚBLICO ALVO 
QUANT. 
MUDAS 

20/04/2019 
 

Nova Valsugana Santa Teresa 
(ES) 

Propriedade Elias Romagna 250 

26/04/19 
 

Sitio Geraldo Córrego Seco, 
Santo Antônio da Canaã - ES 

Propriedade Geraldo 
Milanesi 

110 

31/06/19 
 

Nova Valsugana Santa Teresa 
(ES) 

Propriedade José Milanezi 100 

05/06/19 Cemitério de São José de Santa Municipalidade 40 
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Teresa - ES 

28/06/19 Fundão ES Propriedade Elio Bahia 200 

20/08/2019 
Baixo Tabocas, Sitio Santo 

Antônio 
Propriedade do Vagner 

Henrique Rúdio 
50 

28/08/2019 João Neiva Alunos da Escola  

 
 
 
Tabela 07: Oficinas de reprodução de mudas nativas realizados no exercício de 2019. 

OFICINAS DE PRODUÇÃO E REPICAGEM DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS 
MATA ATLÂNTICA 

DATA LOCAL PÚBLICO ALVO 

26/07/2019 Várzea Alegre Alunos da Escola Sebastião José Piveta 

 
 
Tabela 08: Oficinas de reprodução de mudas nativas realizados no exercício de 2019. 

COLETA DE SEMENTES 

LOCAL DATA 

Município de Santa Teresa -ES 01 de abril 2019 

Município de Santa Teresa -ES 10 de abril 2019 

Município de Santa Teresa -ES 23 de abril 2019 

Município de Santa Teresa -ES 30 de abril 2019 

Município de Santa Teresa -ES 03 de maio de 2019 

Município de Santa Teresa -ES 15 de maio de 2019 

Município de Santa Teresa -ES 20 de maio de 2019 

Município de Santa Teresa -ES 23 de maio de 2019 

Município de Santa Teresa -ES 24 de junho de 2019 

Município de Santa Teresa -ES 26 de junho de 2019 

Município de Santa Teresa -ES 10 de julho de 2019 

Município de Santa Teresa -ES 08 de agosto de 2019 

Município de Santa Teresa -ES 12 de agosto de 2019 

Município de Santa Teresa -ES 26 de agosto de 2019 

Município de Santa Teresa -ES 16 de outubro de 2019 
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4.4 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. 
O Município de Santa Teresa repassou em 2019, o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao 
COINTER, onde o mesmo viabilizou a comercialização de 1.343.495 KG de produtos 
hortifrutigranjeiros, totalizando um retorno financeiro de R$ 2.873.682,40 (dois milhões, 
oitocentos e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta  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 2019, 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).  
 
 
5. 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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7 - 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, 
modalidade de Futsal, na faixa etária de 7 a 15 anos (Sede); 

3- Projeto “Espaço para o esporte” com 50 alunos, em Santo Antônio Do Canaã e Várzea 
Alegre, modalidade Futebol de Campo, na faixa etária de 8 a 17 anos; 

4- Projeto “Campeões do Futuro” com 100 alunas participantes na Ginástica Rítmica, na 
faixa etária de 5 a 17 anos (Sede e Santo Antônio do Canaã); 

5- Projeto “Educarte” (Karatê), na faixa etária de 5 a 17 anos, com 80 alunos (Sede, Santo 
Antônio do Canaã, 25 de Julho e São João de Petrópolis); 

6- Projeto “Educarte” (Zumba) (Sede, Santo Antônio do Canaã, Várzea alegre e São João 
de Petrópolis); 

7- Projeto “Dança e Ritmo” (Sede); 
8- Projeto “Capoeira Cidadã”, com 50 alunos na faixa etária de 7 anos acima (Sede e 

Caldeirão); 
9- Reinauguração do Ginásio de Esportes “José Nilzo de Vargas Lima” (Sede); 
10-  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; 

 Quadra Poliesportiva do Vale da Esperança (Assentamento); 

 Quadra Poliesportiva de Aparecidinha; 

 Alambrado Pedra Alegre e Lombardia. 
 

 
EVENTOS REALIZADOS: 
 

1- Campeonato Centro Serrano Infantil; 
2- Fase Municipal Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES); 
3- Fase Regional Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES); 
4- Campeonato Municipal de Futebol de Campo; 
5- Campeonato Municipal de Futebol 7, categoria Principal; 
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-  Campeonato Futsal Feminino. 
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: 
 

1- Participação das Finais Gerais da Copa A GAZETINHA; 
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 no Campeonato Centro Serrano de 
Futebol de Campo Adulto, Veterano e Sub 20; 
           2- Apoio a Corrida do Imigrante (Sede); 
           3- Apoio ao Torneio de São Cristovão na Comunidade Várzea Alegre; 
           4- Apoio ao Torneio de Futsal na Comunidade do Assentamento; 
           5- Apoio ao Campeonato de Bocha no Valão de São Pedro; 
           6- Apoio ao Torneio de Família na Comunidade de São Roquinho; 
           7- Apoio ao Campeonato Capixaba de Voo Livre (Merrequeiros); 
           8- Apoio ao Torneio de Futebol 7 Família na Comunidade de Tabocas;  
           9- Apoio do Torneio de Futebol 7 na Comunidade do Rúdio; 
           10- Apoio Torneio de Futevôlei; 
           11- Apoio Projeto Guardiões de Jiu Jitsu; 
           12- Apoio IFEST(Futsal, Vôlei e Basquetebol). 
           13- Apoio escolinhas de Voleibol do IFES Campus Santa Teresa, na localidade de 
Santo Antônio do Canaã. 
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8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Relatório das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do Município de Santa Teresa 
no ano de 2019 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, 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 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que 
tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos 
da Constituição Federal'. 

 
Com base no que estatui a Lei acima, o Município de Santa Teresa, aplicou um percentual de 
17,67% (até o segundo quadrimestre do ano em curso) das receitas arrecadadas com impostos. 

 
 

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 

META 
ALCANÇADA 

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

100% 

Implementar e atualizar 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)  

 
100% 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art156
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159§3
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Ampliar a cobertura da Atenção ao tabagista para 100% das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) até 2021  

50% 

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. 

 
90% 

Atingir cobertura ≥ 75% de acompanhamento das condicionalidades do 
Programa Bolsa Família (PBF) na Saúde. 

86.02% 

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. 

 
60% 

Ampliar a forma do uso do prontuário eletrônico, para que haja interligação 
das informações, dentro dos serviços municipais de rede própria. 

90% 

Manutenção com qualidade e resolutividade do serviço de transporte, para 
a organização do fluxo diário (demanda de equipe e transporte sanitário), 
atendendo com equidade e garantia do processo de trabalho. 

 
100% 

Ampliar e implementar estratégias de prevenção à Saúde Bucal por meio 
de ações coletivas em todas as UBS, e trabalhando com integração aos 
demais serviços da rede de saúde, inclusive com outros temas transversais.  

 
100% 

 
 
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 

META 
ALCANÇADA 

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. Realizado em 
2019 a reforma do ponto de apoio de Lombardia e a ESF de Santo Antônio do 
Canaã. 

 
28,57% 

Atualizar o parque tecnológico da Saúde Bucal Municipal. 80% 

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

85% 

Ampliar e qualificar o sistema de informação  da Secretaria Municipal de Saúde. 90% 

Garantir e acompanhar 100% da manutenção dos contratos  e convênios 
existentes para funcionamento da Rede da Secretaria Municipal de Saúde. 

100% 

Adquirir transporte sanitário (01 Van, 01 micro ônibus, 02 ambulâncias) até 
2019. 

100% 

Adquirir 06 (seis) veículos para equipes. 100% 
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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 politica municipal de saúde. 
 
 

 
AÇÃO PROPOSTA 

META 
ALCANÇADA 

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

30% 

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

100% 

Fortalecimento da ouvidoria SUS no município. 100% 

 
 
OBJETIVO 2.2 - 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 população, diminuindo fluxos incorretos, aumentando a promoção da saúde e aumentar a 
prevenção de doenças. 
 

 
AÇÃO PROPOSTA 

META 
ALCANÇADA 

Fortalecer a formação dos profissionais da saúde e outros setores com 
parceria de outras esferas de gestão. 

30% 

Realizar oficinas com os profissionais da rede saúde de Santa Teresa para 
fortalecimento das redes 

30% 

 
 
DIRETRIZ 3: 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 3.1 - Reduzir a morbimortalidade, por meio de ações de promoção, prevenção 
recuperação e reabilitação, visando à integralidade do cuidado em saúde. 
 

 
AÇÃO PROPOSTA 

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

1319 

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

694 

 
DIRETRIZ 4: 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 4.1: Reduzir a morbimortalidade, por meio de ações de promoção, prevenção 
recuperação e reabilitação, visando à integralidade do cuidado em saúde. 
 

AÇÃO PROPOSTA META 
ALCANÇADA 

Pautar junto aos espaços de gestão (CIR, CIB) a discussão permanente 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) 

 
 

30% 

Estruturar o CAPS com criação Lei Municipal específica. 100% 

 
 
DIRETRIZ 5: 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 

META 
ALCANÇADA 

Assumir a gestão da Rede Cuidar, através de convenio com o prestador, 
atendendo a política de implantação e funcionamento da Rede Cuidar. 

100% 

 
 
OBJETIVO 5.2 – Qualificar o processo de regulação assistencial como estratégia para garantir 
o acesso equitativo aos serviços de saúde. 
 

 
AÇÃO PROPOSTA 

META 
ALCANÇADA 

Regulação online dos encaminhamentos realizados pelas equipes da 
Atenção de Básica, por meio do sistema de informação. 

90% 

Ampliar o quadro de RH no Complexo Regulador. 100% 
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DIRETRIZ 6 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SISTEMA DE SAÚDE 
MUNICIPAL COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE 
IMPLANTADA NO MUNICÍPIO. 
 
OBJETIVO 6.1 – 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 

META 
ALCANÇADA 

Realizar 100% das auditorias programadas. 100% 

Monitorar 100% das auditorias realizadas. 100% 

Monitorar 03 (três) relatórios/ano da aplicação dos recursos financeiros na 
saúde. 

100% 

 
 
OBJETIVO 6.2 – Implementar e fortalecer as ações de controle, avaliação e auditoria. 
 

 
AÇÃO PROPOSTA 

META 
ALCANÇADA 

Incrementar o serviço de controle e avaliação, através de capacitações e 
organização do processo de trabalho. 

 
100% 

Monitorar as ações executadas em 100% dos serviços contratados. 100% 

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

 
100% 

Monitorar a execução da Programação Pactuada e Integrada (PPI). 100% 

Avaliar o registro das ações/procedimentos produzidos nos serviços da 
Rede da Secretaria Municipal de Saúde, em relação à capacidade instalada 
de cada serviço. 

 
100% 

 
 
 
DIRETRIZ 7 – 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 7.1 – 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. 
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AÇÃO PROPOSTA META 
ALCANÇADA 

Fortalecer a Comissão de Assistência farmacêutica, para melhorias das 
Politicas. 

100% 

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

100% 

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

100% 

 
 
 
 
 
DIRETRIZ 8 - REDUÇÃO DOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, POR 
MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 
 
OBJETIVO 8.1 - 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 

META 
ALCANÇADA 

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. 

80% 

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

60% 

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

50% 

Intensificar ações estratégicas de combate ao Aedes aegypti 100% 

Aumentar 5% de recurso próprio aplicado à vigilância ao ano (somando 20% 
no final) Vigilância epidemiológica e ambiental. 

50% 

 
 
CONCLUSÃO 
 
Os desafios de ampliar ofertas de serviços à população, afim de possibilitar maior resolutividade 
está cada vez mais distante da realidade financeira e orçamentária do município de Santa 
Teresa, e também do nosso País. 
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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 em saúde dos recursos próprios do município de Santa Teresa demonstra 
claramente essa realidade. 
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
A Secretaria Municipal de Educação - SMED, desde 2016 aprovou seu Plano Municipal de 
Educação (PME) através da Lei Municipal nº 2.594/2015, em 24 de Junho de 2016. Por meio da 
gestão da SMED de Santa Teresa, garantimos espaços articulados de organização, de 
planejamento e de decisão com objetivos e diretrizes norteadoras municipais.  
 
Atualmente a Rede Municipal de Santa Teresa atende 3.259 estudantes distribuídos nas 20 
Unidades de Ensino, localizadas na zona rural e urbana, assim distribuídos: 
- Educação Infantil (Creche) = 383 estudantes 
- Educação Infantil (Pré-Escola) = 538 estudantes 
- Ensino Fundamental = 2.214 estudantes 
- EJA (Educação de Jovens e Adultos) = 124 estudantes 
 
Em atendimento à demanda acima, conta com o quadro de 332 profissionais do magistério, em 
regime efetivo e designado temporário, alocados: 
- Educação Infantil (Creche) = 64 profissionais 
- Educação Infantil (Pré-Escola) = 44 profissionais 
- Ensino Fundamental = 214 profissionais 
- EJA (Educação de Jovens e Adultos) = 03 profissionais 
- Educação Especial = 07 profissionais 
 
A Secretaria Municipal de Educação é responsável pelo atendimento administrativo e 
pedagógico das Instituições de Ensino Públicas Municipais e se orienta pela legislação 
nacional, estadual e municipal. Nesse sentido, alguns procedimentos passam pela Inspeção 
Escolar como meio de organização dos trabalhos desenvolvidos, como segue: 
- Orientação sobre os procedimentos de confecção dos Históricos Escolares, Atas de 
Resultados Finais, Diários de Classe, Livro de Ponto e Declarações emitidas pelas Instituições 
de Ensino; 
- Construção do Calendário Escolar Anual, Organizações Curriculares das diferentes etapas: 
Educação Infantil (Creche e Pré-escola); Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos finais 
(Escolas regulares e do campo) e Educação de Jovens e Adultos; 
 
- Montagem de processos e acompanhamento dos documentos necessários para a 
regulamentação das Instituições de Ensino junto ao Conselho Estadual de Educação (CEE-ES), 
de acordo com a Resolução CEE-ES nº 3.777/2014: Habite-se, Alvará de Funcionamento, 
Planta Baixa, Alvará de Licença Sanitária, Comprovação de propriedade do imóvel e Certidão 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros;  
- Orientação e acompanhamento na construção dos documentos necessários para a 
Renovação do Credenciamento das Instituições de Ensino e dos Cursos por elas ofertados: 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Programa de Autoavaliação Institucional (PAI), 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e Regimento Escolar das Instituições que possuem diretor 
escolar e, construção dos documentos citados para as Escolas do Campo, com a participação 
da Comunidade Escolar;  
- Coordenar a elaboração e o acompanhamento da Lei de Gestão Democrática; 
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- Acompanhamento de visitas, às Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal, agendadas 
pela Superintendência de Educação de Carapina, pela SEDU e pelo CEE-ES. 
 
No âmbito do atendimento pedagógico, a SMED conta com o acompanhamento realizado por 
técnicos da SMED que orientam os trabalhos dos pedagogos das Instituições de Ensino com 
reuniões periódicas assim como visitas técnicas para atendimento às demandas específicas. 
 
Como base e orientação dos nossos trabalhos, o Plano Municipal de Educação de Santa 
Teresa tem 20 metas e 186 estratégias que orientam e planejam a área educacional do 
município durante o período de dez anos (2015-2025) e se preocupa em oferecer um padrão de 
qualidade mínimo em todas as Instituições de Ensino do município. Com base no Plano 
Nacional de Educação, as metas são divididas em blocos, a saber: estrutura (educação infantil, 
ensino fundamental e médio), inclusão (estudantes com necessidades especiais, escola integral 
e alfabetização) e a valorização do profissional da educação (formação, financiamento da 
educação). Também estão contemplados no PME a educação superior, a educação de jovens e 
adultos e a educação profissionalizante. 
 
O relatório de gestão da Secretaria Municipal de Educação de 2019 se norteará pelas metas do 
PME e pelas estratégias contempladas e executadas durante todo o ano. 
 
1. EDUCAÇÃO INFANTIL 
A Educação Infantil é atendida em todos os distritos do município, nas escolas regulares e nas 
escolas do campo, a saber: EMEI “Vale da Esperança”; EMEI “Francisco Tononi”; EMEI 
“Benjamin Bortolini”; EMEI “Pessanha Póvoa”; EMEI “Nonna Cizela”; EMEI “Emilinha”; EMEI 
“Monteiro Lobato”; EMEIEF “Professor Hausler”; EMEIEF “Sebastião José Pivetta”; EMEIEF 
“Vale de Tabocas”; EMEIEF “Paulino Rocon”; EMPEIEF “Geralda Rodrigues Sarmento”; 
EMPEIEF “Alto Várzea Alegre”; EMPEIEF “Goiapaboaçu”; EMPEIEF “Alto Santo Antônio”; 
EMPEIEF “Felício Alberto Baratella”. 
Periodicamente, em regime de colaboração, realizamos levantamento da demanda por creche 
para a população de até 03 (três) anos, em parceria com a Secretaria de Saúde, por meio dos 
agentes de saúde como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da clientela para 
esta faixa etária. 
Nesse sentido, também aconteceu ampliação da oferta de vagas de 0 a 3 anos, na sede do 
município e nos distritos, a saber: na EMEI “Emilinha” e EMEI “Nonna Cizela”, na sede do 
Município e na EMEI “Monteiro Lobato”, no Distrito Alto Santa Maria, Várzea Alegre. 
 
2. ENSINO FUNDAMENTAL 
O Ensino Fundamental divide-se em dois segmentos, Anos Iniciais (de 1º ao 5º ano) e Anos 
Finais (de 6º ao 9º ano), nas seguintes Instituições de Ensino: EMPEIEF “Geralda Rodrigues 
Sarmento”; EMUEF “Itanhanga”; EMPEIEF “Alto Várzea Alegre”; EMPEIEF “Goiapaboaçu”; 
EMPEIEF “Alto Santo Antônio”; EMPEIEF “Felício Alberto Baratella”; EMEIEF “Professor 
Hausler”; EMEIEF “Sebastião José Pivetta”; EMEIEF “Vale de Tabocas”; EMEIEF “Paulino 
Rocon”; EMEIEF “Visconde de Inhaúma”; EMEF “Professor Ethevaldo Damazio”; EMEF 
“Antônio Valesini”. 
Em se tratando de atenção diversificada pela realidade de cada instituição, as escolas do 
campo da rede municipal tiveram ampliação de profissionais que atuam no atendimento e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
Estado do Espírito Santo 

76 
 

acompanhamento pedagógico, a partir de 2019 sendo semanalmente nas escolas e nas 
disciplinas de Arte e Educação Física receberam professores específicos de cada uma das 
áreas, promovendo atividades de desenvolvimento e estímulo às habilidades dos estudantes.  
Para melhor desenvolvimento das ações educativas, alguns projetos e programas foram 
implementados no Ensino Fundamental, como segue: 
 
2.1 PROJETO MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA 
ALFABETIZAÇÃO 
O projeto relaciona-se ao cumprimento da Meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE) que 
estabelece a obrigatoriedade de “alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 
(terceiro) ano do Ensino Fundamental” e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que 
antecipa a garantia da alfabetização para o 2º ano do Ensino Fundamental. E, considerando 
que a alfabetização deve ser marcada por um conjunto de ações intencionais e progressivas 
que preparam uma estrutura sólida para novos aprendizados ao longo da vida, o projeto, 
voltado para estudantes em situação de multirrepetência e distorção idade/ano de escolaridade, 
apresenta-se como uma possibilidade de intervenção pedagógica visando à garantia da 
alfabetização. 
Em 2019, o projeto piloto está sendo realizado nas seguintes Instituições de Ensino:  EMEF 
“Professor Ethevaldo Damazio”, EMEIEF “Sebastião José Pivetta”, EMPEIEF “Alto Várzea 
Alegre”, EMPEIEF “Geralda Rodrigues Sarmento”, EMPEIEF “Felício Alberto Baratella” e 
EMUEF “Itanhanga”. 
As ações focalizam os estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, com necessidades 
de intervenções específicas no processo de alfabetização, ou seja, que não conseguem 
apreender as habilidades necessárias para o domínio da leitura, escrita e raciocínio lógico-
matemático. Os estudantes selecionados prioritariamente para participar do projeto são aqueles 
com uma reincidente história de multirrepetência e dificuldade de aprendizagem. É importante 
destacar que, o desenvolvimento do projeto relaciona-se à construção de alternativas que visam 
a romper com as descontinuidades do processo de alfabetização e a criação de práticas 
significativas e prazerosas que possibilitem aos estudantes a construção do caminho de 
aprender a aprender. 
 
2.2 PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 
A Publicação de Edital de processo seletivo simplificado EDITAL/SMED/N° 001/2019 para  
seleção e constituição do banco de assistente de alfabetização, voluntários para atuar no 
Programa Mais Alfabetização para atendimento das turmas de 1º e 2º anos do Ensino 
Fundamental, com relação ao desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo.  
 
Implementação do Programa Mais Alfabetização nas Instituições de Ensino: 

 
Unidades de Ensino 

Turmas Quantidade de 
estudantes atendidos  

1º ano 
 

2º ano 

EMEF “Professor Ethevaldo Damazio” 5 6 239 

EMEIEF “Visconde de Inhaúma” 1 2 51 

EMEIEF “Sebastião José Pivetta” 1 2 49 

EMEIEF “Vale de Tabocas” 1 1 23 
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Total geral 8 11 362 

 
2.3 ESCOLHA DE LIVRO DIDÁTICO (PNLD) 
O processo de escolha do livro didático é uma fase importante para as Instituições de Ensino, 
pois o mesmo é um recurso de apoio da prática pedagógica. Por seu impacto direto na 
dinâmica das aulas, a escolha de um bom material faz diferença no processo de ensino e de 
aprendizagem em sala de aula. Considerando esse contexto, a SMED promoveu um encontro 
com professores dos anos finais do Ensino Fundamental na EMEF “Antônio Valesini” em Santo 
Antônio do Canaã, para a escolha dos livros didáticos que serão utilizados pelos próximos 
quatro anos nessa etapa do ensino. A participação e o empenho dos professores, pedagogos e 
coordenadores das diferentes áreas de conhecimento do ensino foi fundamental (efetivos e/ou 
contratados em Designação Temporária) colaboraram para o processo coletivo da escolha dos 
livros que resultou na seleção das coleções que chegarão às escolas nos próximos meses. 
Muitas editoras enviaram as coleções aprovadas, o que gerou uma ampla possibilidade de 
análise dos materiais. A novidade para esse ano foi a escolha do Livro do Professor da área de 
Educação Física.  
 
 
2.4 OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA – OBA 
As Instituições de Ensino municipais participaram da OBA, que é realizada anualmente pela 
Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) 
entre estudantes de todos os anos do ensino fundamental 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 conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa, 
mobilizando num mutirão nacional, além dos próprios estudantes, seus professores, 
coordenadores pedagógicos, diretores, pais e escolas, planetários, observatórios municipais e 
particulares, espaços, centros e museus de ciência, associações e clubes de Astronomia, 
astrônomos profissionais e amadores, e instituições voltadas às atividades aeroespaciais. 
 
2.5 OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 
Estudantes do Ensino Fundamental, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais, participaram 
da OBMEP que 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 estudantes 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. 
A 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, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), do Ministério da Educação (MEC) e das Secretarias de Educação. Os 
resultados de 2019 ainda não foram divulgados, mas no ano de 2018, os estudantes da rede 
municipal alcançaram muitas premiações e menções ouro, prata e bronze. 
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2.6 OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA – OLP 
O programa Olimpíada de Língua Portuguesa trata-se de um concurso de produção de texto 
para estudantes de escolas públicas de todo o país. Por meio do programa os estudantes têm a 
oportunidade de aprimorar a leitura e a escrita tendo como o maior prêmio o próprio 
conhecimento construído. Além dos professores foram envolvidas nesse projeto as diretoras e 
pedagogas das escolas de Santa Teresa. Neste ano o tema das produções é “O lugar onde 
vivo’’ que propicia aos estudantes estreitar vínculos com a comunidade e aprofundar o 
conhecimento sobre a realidade local, contribuindo para o desenvolvimento de sua cidadania. 
Participam do concurso estudantes de 5° ao 9° ano do Ensino Fundamental.  
Santa Teresa está fazendo história na Olimpíada de Língua Portuguesa. A aluna Marina 
Gujanski Schimitd e sua professora Valéria Rodrigues dos Santos Gonring passaram na etapa 
estadual e estiveram em São Paulo, participando de evento de premiação da etapa regional da 
OBLP, onde receberam a medalha de prata, representando o município com a Instituição de 
Ensino EMEIEF “Visconde de Inhaúma”. A trajetória de nossa estudante começou com a etapa 
escolar, em que seu texto, o poema “Que Beleza de Lugar”, foi selecionado por uma equipe de 
jurados designados pela diretoria da escola.  O passo seguinte foi a seleção municipal, em que 
concorreu com as outras escolas municipais, e teve seu texto selecionado por uma equipe de 
jurados designada pela Secretaria Municipal de Educação. Como representante de Santa 
Teresa seu poema foi encaminhado para a etapa estadual, em que concorreu com estudantes 
de todo o Espírito Santo, tornando-se representante estadual e ganhando nessa etapa a 
medalha de bronze da Olimpíada. Ainda este ano a nossa finalista concorrerá à medalha de 
ouro, com estudantes de todo o País.  
 
2.7 PAPAI NOEL DOS CORREIOS 
A Campanha Papai Noel dos Correios está vinculada a um dos objetivos do Milênio 
estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) - “Educação básica de qualidade 
para todos” e também a preceitos de Responsabilidade Social Empresarial. Tem por objetivo 
institucional estimular a doação de presentes de Natal a crianças em situação de 
vulnerabilidade social e responder, por meio do envio de carta-resposta, aos remetentes das 
cartinhas endereçadas ao Papai Noel. Com isso, é preservada a crença da criança e seu 
imaginário, pois o Papai Noel procura responder a 100% das cartas selecionadas, conforme 
critérios da campanha. Neste ano participam do programa as escolas do campo EMPEIEF 
“Goiapaboaçu” e EMPEIEF “Alto Santo Antônio”. 
 
2.8 PROGRAMA AGRINHO 
As Instituições de Ensino de Santa Teresa participaram ativamente da Etapa Municipal do 
Programa Agrinho 2019 - Edição Especial de 15 anos, de acordo com o Termo de Adesão 
assinado pela Secretaria Municipal de Educação. Trata-se de um Programa de 
responsabilidade social do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional 
do Espírito Santo - SENAR-ES, que conta com a parceria das Secretarias Municipais de 
Educação e dos Sindicatos dos Produtores Rurais, que  desenvolvem ações educativas nas 
Instituições de Ensino, com ênfase em temas como cidadania, saúde, preservação do meio 
ambiente e educação para o consumo sustentável, colaborando para a formação de cidadãos 
idealistas, aliados e integrantes do empreendedorismo, com vistas à melhoria da qualidade de 
vida. 
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No período de junho a agosto foram desenvolvidas as ações referentes ao Programa, onde os 
temas foram discutidos em sala de aula com os estudantes da educação infantil, ensino 
fundamental e educação especial, possibilitando atividades práticas em sua comunidade 
buscando melhorias para o meio ambiente.  
Com o desenvolvimento do Programa os estudantes produziram desenhos e redações para o 
Concurso. Os professores e pedagogos realizaram relatórios das ações desenvolvidos nas 
turmas. Cada Instituição selecionou três trabalhos por categoria para participarem da Etapa 
Municipal. A comissão julgadora municipal responsável pela análise foi instituída pela 
Portaria/SMED Nº013/2019 selecionou e classificou os trabalhos produzidos pelos estudantes e 
professores que representarão o município na Etapa Estadual.  
No primeiro momento foram julgadas as produções textuais dos estudantes do Ensino 
Fundamental (5º ao 9º ano), na sequência, foram analisados os desenhos da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental (1º ao 4º ano), foram selecionados também as produções da 
Educação Especial e os relatos de experiências pedagógicas elaborados pelos professores. Os 
trabalhos selecionados seguem, agora, para a Etapa Estadual. 
A premiação estadual acontecerá no SESC de Praia Formosa, no município de Aracruz e está 
prevista para ser realizada no mês de dezembro. O resultado é uma surpresa e será divulgado 
somente na hora do evento.  
 
2.9 CONCURSO DE PRODUÇÃO DE TEXTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU 
A Secretaria de Educação de Santa Teresa aderiu ao concurso de produção de texto da DPU 
(Defensoria Pública da União) com a participação de alguns estudantes que concorrem à 
premiação. O concurso objetiva defender direitos e evitar desastres e mostrar que o acesso à 
justiça contribui para o desenvolvimento sustentável.  
 
2.10 JOGOS INTERNOS ESCOLARES (INTERCLASSE) 
Algumas Instituições de Ensino da rede municipal de Santa Teresa realizaram os jogos de 
interclasse (jogos escolares internos) com a participação das turmas do ensino fundamental nas 
modalidades de jogos coletivos e jogos pré-desportivos. A iniciativa dos professores de 
Educação Física em realizar esse evento, visa promover a interação social entre os estudantes, 
estimular a prática esportiva, estabelecer o censo de organização e espírito de grupo, pois 
favorece os desenvolvimentos físicos,  cognitivos, afetivos e principalmente a interação e o 
respeito entre os colegas de classe e professores. 
 
 
 
3. EDUCAÇÃO INTEGRAL 
3.1 PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 
A Educação Integral na Rede Municipal de Santa Teresa é ofertada pelo Programa Novo Mais 
Educação que tem por objetivo melhorar a aprendizagem por meio do acompanhamento 
pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática dos estudantes do 3º ao 9º ano do ensino 
fundamental das escolas da rede pública. O Programa Novo Mais Educação conta com a 
articulação institucional e a cooperação entre as redes de ensino, bem como com o suporte 
técnico e financeiro do Ministério da Educação – MEC. Neste ano de 2019, o programa foi 
desenvolvido em duas escolas: EMEIEF “Vale de Tabocas” e EMEIEF “Professor Hausler”. 
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3.2 AMPLIAÇÃO DE JORNADA ESCOLAR 
Outra proposta de oportunizar a formação integral do estudante enquanto sujeito múltiplo e 
singular, reconhecendo suas possibilidades e potencialidades, foi a ampliação da jornada 
escolar da EMEIEF “Professor Hausler” para 5 (cinco) horas diárias, no período de 11h às 
16h30min.  Com o propósito de desenvolver um processo educativo articulado com as 
experiências vividas na realidade social e o fortalecimento da Instituição de Ensino, a SMED 
inaugurou essa ação pioneira de Educação Integral no município com a organização de 
atividades que priorizam a participação em oficinas pedagógicas com duração de 50 minutos 
envolvendo aspectos lúdicos, culturais, sociais e cognitivos, com intervalo de almoço para o 
início da jornada regular de ensino.  
 
4. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
As matrículas para estudantes da EJA nos distritos é uma tentativa recorrente de expansão da 
modalidade, ainda sem sucesso. Neste ano de 2019/2, uma escola da rede estadual inaugurou 
EJA (2º segmento) no Distrito de São João de Petrópolis, e o município, em regime de 
colaboração compartilha o transporte escolar. 
Uma proposta interessante de ação e incentivo profissional foi a realização de dois cursos do 
Senai com os estudantes da EJA municipal pelo Programa Acessuas e Assistência social. 
A busca de propostas para o ensino da EJA cada vez mais voltado para o incentivo e promoção 
profissional foi destaque no 77º Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Espírito Santo com 
o tema “A EJA e a precarização e desmonte da educação pública” com os seguintes objetivos: 
retomar a prática do encontro e do diálogo entre os diferentes segmentos que atuam no 
contexto da EJA/ES; fortalecer a organização do movimento na produção de ações coletivas de 
resistência e afirmação dos princípios da Educação Popular; retomar a proposta da agenda 
comum junto aos demais movimentos sociais para construir estratégias de resistência. 
A iniciativa buscou retomar a prática do encontro e do diálogo entre os diferentes segmentos da 
EJA, de modo a nos fortalecer e pensar estratégias coletivas de ações em prol da valorização 
da Educação de Jovens e Adultos e da construção de políticas que reafirmem o direito à 
educação e formação. 
Realização da parceria com o Senac de Santa Teresa através participação de 30 (trinta) 
estudantes, da Educação de Jovens e adultos (EJA) da EMEF “Professor Ethevaldo Damazio”, 
na palestra, Como vai seu coração? proferida pela Doutora Monica de Monico Magalhaes, no 
dia 06 de agosto. Uma participação com bastante envolvimento dos estudantes, onde tiveram a 
oportunidade de obter conhecimentos acerca da temática. 
 
4. EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA E ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 
4.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA  
A matrícula de estudantes com deficiência é garantida efetivamente nas etapas da Educação 
Infantil ao Ensino Fundamental. Conforme a necessidade do estudante a Rede Municipal de 
Ensino disponibiliza recursos materiais e humanos para garantir o acesso e permanência no 
espaço escolar, mantendo equipe multiprofissional em sistema de colaboração com Instituição 
credenciada, nesse caso a Associação Pestalozzi de Santa Teresa, para o acompanhamento do 
desenvolvimento desses estudantes.  
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos estudantes público-alvo da Educação 
Especial na Rede Municipal de Santa Teresa, a estrutura de funcionamento e serviços 
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ofertados de acordo com as necessidades específicas de cada estudante envolve os seguintes 
profissionais: 

 professor de Educação Especial que atua com atendimento colaborativo individualizado 
em sala de aula regular com a função de contribuir de forma colaborativa com o 
professor regente de sala e em Sala de recurso na própria escola no horária inverso à 
escolarização; 

 auxiliar de professor, quando comprovada necessidade, tem como função colaborar com 
a professor regente e professor de educação especial conforme suas orientações,  atua 
de forma diária,  exclusiva e diretamente com os estudantes em todos os espaços e 
momentos em que permanecem na Instituição; 

 coordenadora de área de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação; 
 psicóloga da Secretaria Municipal de Educação; 
 professores de AEE na de Sala Recursos Multifuncional do Centro de Atendimento da 

Associação Pestalozzi. 
 interação com a equipe clínica e de assistência social: fisioterapia, fonoaudiologia, 

psicólogo e terapeuta ocupacional do Centro de Atendimento da Associação Pestalozzi. 
Algumas ações da Educação Especial foram destaque durante o ano de 2019:  monitoramento 
e acompanhamento das atividades da área nas Instituições de Ensino;  momentos formativos: 
reuniões com equipe pedagógica escolar para trocas de experiências, planejamento e 
orientações; Formação Continuada de Professores; formação de aperfeiçoamento para auxiliar 
de professor e de acompanhante de transporte escolar com temas relacionados à inclusão no 
exercício da função; realização de ações inclusivas durante o ano letivo e em especial durante a 
Semana da Pessoa com deficiência intelectual e múltipla; realização do seminário no início do 
ano letivo sobre o tema inclusão envolvendo todos os profissionais da rede municipal de 
educação; em parceria com o Polo UAB e Associação Pestalozzi a realização do VIII Seminário 
de Educação Especial; atendimento psicológico e atendimento às famílias para orientação 
desenvolvimento e encaminhamentos a outros profissionais, quando necessário; realização de 
triagem e encaminhamento para avaliação multidisciplinar; visitas às Instituições de Ensino para 
devolutivas e  encaminhamentos de demandas apresentadas; participação nos eventos 
estaduais e municipais: Fórum, Seminários e grupos de estudos referentes à Educação 
Especial com apoio do grupo de pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, 
GRUFOPEES. 
 
4.2 ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL NO 
PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2019  
No ano de 2019 foram atendidos 112 (cento e doze) estudantes da rede municipal a partir de 
demanda das Instituições de Ensino. O atendimento segue o procedimento com levantamento 
de dados através da anamnese e orientação para todos os pais e/ou responsáveis, por se tratar 
de crianças menores de idade e atendimento individual aos estudantes. 
 
4.2.1 VISITAS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
As visitas às Instituições de Ensino aconteceram quinzenalmente, de acordo com cronograma 
mensal elaborado a cada início de mês. As visitas objetivaram orientação às equipes 
pedagógicas e aos professores dos estudantes atendidos de todas as 20 (vinte) Instituições de 
Ensino do município.  
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4.2.2 FORMAÇÃO DE AUXILIAR DE PROFESSOR E DE ACOMPANHANTE DE 
TRANSPORTE ESCOLAR  
Outra ação foi a participação em cinco encontros formativos abordando os temas:  
1º Encontro: Saúde e segurança no trabalho; Práticas adequadas na utilização de 
equipamentos e de higienização em crianças; Primeiros socorros.                   
2º Encontro: Ética no exercício da função, responsabilidade e comprometimento: Habilidades 
pessoais, profissionais e relações interpessoais. 
3º Encontro: Educação Inclusiva; Estudantes com Deficiências: Autismo, Síndrome de Down, 
Paralisia Cerebral, Deficiência Intelectual. O que é? Quais as comorbidades das deficiências?  
Procedimentos no atendimento específico aos estudantes com deficiência. 
4º Encontro: Fases de desenvolvimento infantil e autonomia das crianças.                            
5º Encontro: Acolhimento e adaptação da criança. Choro, birra, crise, como identificar? 
 
4.2.3 PALESTRAS E REUNIÃO DE PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
A partir de demanda da EMEF “Professor Ethevaldo Damazio” falamos com os estudantes de 
todas as turmas dos 8º anos sobre “Puberdade: Entendendo as nossas emoções”. E, numa 
oportunidade do dia da família na Escola, refletimos com estudantes do 5º ao 9º ano e pais e/ou 
responsáveis sobre o tema “Escola e família atuando juntas para a formação do 
desenvolvimento de crianças e jovens”.  
Exclusivamente com pais e/ou responsáveis falamos sobre “Papel da escola versus Papel da 
família” na EMPEIEF “Alto Santo Antônio”, “Sensibilização sobre rótulos - “Você é Especial!” na 
EMEIEF “Visconde de Inhaúma” e “Escola e família atuando juntas para a promoção do 
desenvolvimento de crianças e jovens” na EMEF “Antônio Valesini”. 

 
4.2.4 REUNIÃO COM EQUIPES PEDAGÓGICAS 
Com o intuito de orientar sobre os relatórios pedagógicos emitidos pelas Instituições de Ensino 
às famílias e profissionais da saúde, realizamos com as diretoras e pedagogas da rede 
municipal uma reunião em que abordamos o tema “Comunicação: o poder das palavras” 
explicando e exemplificando como elaborar e o que escrever nos relatórios. 
 
5. FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
5.1 FORMAÇÃO CONTINUADA 
A legislação brasileira requer que o professor esteja sempre em processo de aprendizado e que 
a escola assegure e valorize momentos de formação, capacitação, troca, reflexão, 
planejamento e avaliação da prática pedagógica. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) reforça a valorização dos profissionais da educação e a importância da 
Formação Continuada. 
Entendemos que a formação continuada não deve se restringir à resolução de problemas 
específicos de sala de aula, mas contribuir para que o professor ultrapasse a visão 
compartimentada da atividade escolar e passe a analisar os acontecimentos sociais, 
contribuindo para sua transformação. É no “chão” da escola que propostas de mudança devem 
ser levantadas, discutidas e concretizadas no projeto político pedagógico garantindo um 
processo formativo que promova a tomada de consciência para a construção da escola 
democrática. 
A Secretaria Municipal de Educação, visando aperfeiçoar a prática dos profissionais que atuam 
nas Instituições de Ensino, promoveu neste ano letivo de 2019, formação continuada por meio 
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de eventos e oficinas pedagógicas para todos os profissionais da Rede Municipal de Ensino de 
Santa Teresa. Nesse contexto, a formação continuada é uma grande aliada dos educadores, 
uma vez que contribui para a evolução constante do trabalho docente e favorece a criação de 
novos ambientes de aprendizagem, dando novo significado às práticas pedagógicas.  
Assim, nessa proposta de formação as estratégias serão consideradas recursos, a fim de 
motivar o professor a mobilizar-se e aperfeiçoar sua prática docente. A partir dessas 
considerações foram traçados objetivos e metodologias, passando pela reflexão da importância 
da prática docente norteada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), visando propor 
ações interdisciplinares nas Instituições de Ensino da Rede Municipal de Santa Teresa.  
 
5.2 JORNADA DE PLANEJAMNETO PEDAGÓGICO 
Com destaque, na abertura da formação continuada realizamos um momento que envolveu 
formação com palestra e ludicidade, a saber: 1. Uma palestra com todos os profissionais da 
educação da rede municipal, incluindo motoristas, auxiliares, serventes, técnicos, dentre outros 
com o tema: “Diversidade e inclusão: sensibilizando olhares”; 2. Palestra lúdica “Histórias 
Encantadas”. 
5.3 FORMAÇÃO DO CURRÍCULO 
O município de Santa Teresa participou da Formação do Currículo do Espírito Santo, numa 
parceria tripartite repactuada para o Ciclo 2 do PROBNCC, entre Governo do Estado, Undime e 
Municípios adesos. A formação teve um desafio inicial de adaptar a proposta de formação à 
diversidade existente, pois embora seja um número pequeno de escolas, as realidades são 
múltiplas. Cada escola foi autônoma para definir a escolha dos Docentes Cursistas Articulares 
(DCAs) de maneira que os professores fossem convidados a serem os formadores dos seus 
pares.  
Os grupos de formação apresentam organizações diversas, ou seja, em escolas com dois, três, 
vinte, quarenta ou mais professores; unindo duas ou mais escolas em horário no contraturno; 
nos momentos de planejamento semanal com duas horas, com trinta minutos, 20 (vinte) 
Instituições de Ensino, com 33 (trinta e três) DCAs mediadores e em torno de 210 (duzentos e 
dez) Docentes Cursistas. O que merece relevo é que todas as escolas conseguiram se articular 
e organizar os grupos de acordo com as suas realidades. Os DCAs técnicos da Secretaria 
Municipal de Educação colaboram em diferentes grupos e em diferentes Instituições de Ensino 
e a rede se forma de maneira rizomática, entre desafios, possibilidades e potencialidades. 
Nossa expectativa foi conhecer o Currículo do Espírito Santo para no próximo ano, construir o 
Currículo Teresense com toda a nossa diversidade de culturas e povos. 
 
5.4 FORMAÇÃO “NAS TRILHAS DO PAES” 
Realizado por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de 
Estado da Educação e o Portal Trilhas, o programa de formação apresenta três ciclos de ações 
presenciais e a distância que estão ocorrendo ao longo do ano letivo envolvendo pedagogos e 
professores da Pré-Escola, 1º e 2° anos do Ensino Fundamental. 
É uma ação estratégica que visa ampliar a toda rede pública de ensino discussões sobre 
alfabetização, leitura e escrita; fortalecer o diálogo, o debate, a socialização de experiências e 
de proposições que contribuam para garantir uma educação favorável ao desenvolvimento das 
capacidades de aprender das crianças, bem como consolidar a parceria entre a rede estadual e 
municipal de educação. 
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5.5 FORMAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS 
A União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo - UNDIME-ES, realizou o I 
Workshop sobre Metodologias Ativas, em parceria com a Editora do Brasil, na cidade de Nova 
Venécia. Com a participação de 26 (vinte e seis) Secretarias Municipais de Educação da região 
norte do Estado a formação abordou aspectos gerais sobre a BNCC e conduziu oficinas sobre 
Metodologias Ativas por meio de subtemas: Sala de Aula Invertida, Design Thinking e 
Aprendizagem Baseada em Problemas.  
 
5.6 OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA - OLP 
Os professores de Língua Portuguesa da rede municipal participaram de uma formação de 
produção de textos: poemas, memórias literárias e crônicas para desenvolverem a OLP nas 
escolas, cujo tema esse ano foi “O lugar onde vivo”. A formação teve carga horária presencial e 
não presencial totalizando 120 (cento e vinte) horas, certificadas pelo Polo UAB e SMED. 
 
5.7 PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FPE) 
Em parceria com o Governo Federal, o programa consiste na oferta de cursos de capacitação, 
em que os participantes conhecem os detalhes da execução das ações e programas da área da 
educação, como a concepção, as diretrizes, os principais objetivos, os agentes envolvidos, a 
operacionalização, a prestação de contas e os mecanismos de controle social. Tem como 
objetivo contribuir para a melhoria da qualidade da gestão  e fortalecimento do controle social 
dos recursos públicos destinados à educação estimulando a participação da sociedade nessas 
ações. Nesse ano aconteceu o curso Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em 
Educação - SIOPE com a participação de 40 cursistas, entre eles profissionais da educação e 
de outras secretarias municipais. 
5.8 PROGRAMA AGRINHO 
Aconteceu um encontro formativo com a representante do SENAR-ES, os profissionais da 
educação, professores, pedagogos, diretores e a coordenadora municipal do Programa Agrinho, 
que receberam orientações e informações necessárias para desenvolverem o Programa e 
participar do concurso, que que tem como eixo: “Saber e atuar para melhorar o mundo” e, como 
tema, "Inovações e Tecnologias em defesa do meio ambiente”. 
 
5.9 COORDENAÇÃO DE ÁREA 
O acompanhamento aos professores e a formação continuada da SMED tiveram a colaboração 
de professores coordenadores de algumas áreas do conhecimento, como segue: Arte, Ciências, 
Educação Especial, História, Língua Italiana, Língua Portuguesa, Educação Física 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 específicas não atendidas por coordenação de 
área como Ensino Religioso, Língua Inglesa e Geografia recebem atendimento pelos 
pedagogos das Instituições de Ensino semanalmente.  
 
5.10 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA AS PROFESSORAS DE LÍNGUA ESTRANGERIA- 
ITALIANO  
Em parceria com a Associação de Língua e Cultura Italiana do Espírito Santo - ALCIES e a 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, aconteceu uma formação para as professoras 
de Língua Italiana, sob a supervisão da Coordenadora da Área de Língua Italiana.  Além das 
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professoras de italiano da rede municipal de ensino de Santa Teresa, estiveram presentes 
professoras do município de Domingos Martins que também iniciou o ensino da língua em 
algumas de suas Instituições de Ensino. 
 
5.11 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 
O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e 
da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Tem como 
objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, 
prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que 
comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. O 
público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica, gestores e profissionais de 
educação e saúde, comunidade escolar e, de forma mais amplificada, estudantes da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
As atividades de educação e saúde do PSE ocorrem nas Instituições de Ensino municipais, 
espaço para a convivência social e para o estabelecimento de relações favoráveis à promoção 
da saúde pelo viés de uma Educação Integral. No âmbito do Município de Santa Teresa, 13 
(treze) Instituições de Ensino foram contempladas com ações de controle, prevenção, 
promoção e identificação de situações relacionadas à saúde dos estudantes. 
 
6. AVALIAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 
6.1 AVALIAÇÕES PAES 
Evidenciando o foco pedagógico das ações do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo 
(PAES) foram realizadas avaliações para acompanhamento dos estudantes do Ciclo de 
Alfabetização – 1º ao 3º ano. Foram elas: 
• Avaliação Diagnóstica: identificação do estágio inicial da aprendizagem dos estudantes 
do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental. Período de realização: 25/02 a 01/03/2019. 
• Avaliação Intermediária: acompanhamento dos percursos e avanços nas aprendizagens 
dos estudantes com o propósito de implementar intervenções a partir dos resultados. Período 
de realização: 03 a 07/06/2019. 
• Avaliação de Impacto: evidenciar a efetividade dos esforços dedicados ao processo de 
ensino e aprendizagem no tocante à alfabetização das crianças. Período de realização: 11 a 
14/11/2019. 
6.2 AVALIAÇÃO PAEBES  
O Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo, também conhecido por 
PAEBES, realiza uma coleta periódica em busca de informações que, ao serem confrontadas 
mostram se houve progresso escolar ao longo de um determinado espaço de tempo, o PAEBES 
avalia anualmente o nível de apropriação dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática 
(de todas as etapas avaliadas) e, em anos alternados, em Ciências Humanas e Ciências da 
Natureza (a partir do 9º ano EF). 
Desde 2009, a Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU) realiza parceria 
técnico-pedagógica com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), tendo como objeto a operacionalização do 
PAEBES. Os dados são avaliados e subsidiam a implementação, a (re)formulação e o 
monitoramento de políticas educacionais, contribuindo ativamente para a melhoria da qualidade 
da educação no estado e promoção da equidade. 
 

http://sistemas.aids.gov.br/saudenaescola2010/index.php?q=node/67
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6.3 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 
A aplicação das avaliações ocorreu em dois momentos distintos para os estudantes do 1º e 2º 
anos do Ensino Fundamental das instituições participantes do programa. Esta avaliação tem 
como objetivo auxiliar na verificação das habilidades e competências em Língua Portuguesa e 
Matemática. 
 
6.4 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SAEB 
Em 2019 foi aplicado o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) que é um conjunto de 
avaliações externas em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação 
básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Por meio de 
testes e questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da rede 
privada, o Saeb reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, 
explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais.  
O Saeb permite que as Instituições de Ensino e as redes municipais e estaduais de ensino 
avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. O resultado da avaliação é um 
indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, o 
monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. As 
médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de 
aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 
Em 2019, além das turmas 5º ano do Ensino Fundamental e 9º ano do Ensino Fundamental, a 
rede municipal de ensino de Santa Teresa foi contemplada por uma amostra ampliada para 
turmas do 2 º ano (Língua Portuguesa e Matemática) da EMEIEF “Visconde de Inhaúma” e 9º 
ano (Ciências) do Ensino Fundamental da EMEF “Antônio Valesini”. 
 
6.5 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA MUNICIPAL (ADM) 
Desde 2017 acontece a Avaliação Diagnóstica Municipal promovida pela Secretaria Municipal 
de Educação de Santa Teresa com os estudantes 4º ano:  Língua Portuguesa, Matemática e 
Produção de texto e do 6º, 7º e 8º anos: Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia. 
O objetivo é avaliar para conhecer o nível atual de desempenho do estudante, orientar o 
processo de ensino e de aprendizagem para tomar as decisões que possibilitem promover 
melhores práticas para melhoria da qualidade do processo educativo. Os resultados são 
analisados pela equipe pedagógica da SMED, apresentados e discutidos juntamente com os 
pedagogos da rede municipal.  
 
6.6 PROGRAMA DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - PAI  
Acontece também, anualmente, de acordo com o Programa de Autoavaliação Institucional - PAI 
de cada instituição de ensino, a avaliação do quadro de servidores. Os profissionais em 
designação temporária são avaliados três vezes durante o ano e os efetivos uma vez ao ano.  
 
7. INFRAESTRUTURA FÍSICA E FINANCEIRA 
7.1 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 
Em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, aconteceram as 
reformas da EMEI “Monteiro Lobato” pelo FUNPAES e da EMPEIEF “Alto Várzea Alegre”, por 
meio de recurso próprio. 

http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
http://portal.inep.gov.br/web/guest/ideb
http://portal.inep.gov.br/web/guest/ideb
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Na EMEI “Emilinha” foi construído um banheiro adaptado com recursos do Governo Federal 
(FNDE/PDDE/Escola Acessível). 
 
7.2 AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 
Objetivando a melhoria do atendimento da comunidade escolar neste ano foram adquiridos 
vários itens de bens de capital, distribuídos para as Instituições de Ensino, totalizando R$ 
111.461,41, tais como: freezer, fogão industrial, liquidificador, bebedouro, estante, arquivo em 
aço, computador, projetor multimídia e outros materiais de informática. 
 
7.3 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)  
O Plano de Ações Articuladas (PAR) é um instrumento de planejamento estratégico da 
educação de caráter plurianual e multidimensional que possibilita a conversão dos esforços e 
das ações do Ministério da Educação, das Secretarias de Estado e Municípios, num Sistema 
Nacional de Educação.  
A elaboração do PAR é requisito necessário para o recebimento de assistência técnica e 
financeira do MEC/FNDE, de acordo com a Resolução/CD/FNDE n° 14 de 08 de junho de 2012, 
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.  
Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação de Santa Teresa por meio de um 
planejamento sistematizado visando à melhoria do desempenho de estudantes nas avaliações 
externas e com a inserção dos dados no sistema PAR foi contemplada com a aquisição de 
material de apoio pedagógico perfazendo o valor de R$ 239.720,00, sendo composto por 1.844 
kits didáticos de Língua Portuguesa e Matemática para os estudantes do 2º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental; 
Por meio do Plano de Ações Articuladas foi adquirido mobiliário escolar, na ordem de R$ 
154.740,00, distribuídos para aquisição de conjunto professor, conjunto aluno e mesas 
acessíveis. 
 
7.4 TRANSPORTE ESCOLAR 
Em regime de colaboração entre Estado e Município, existe o transporte escolar da pré-escola 
ao 9º ano do Ensino Fundamental, de forma segura e levando em consideração as normas de 
acessibilidade.  
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 28 veículos próprios e 35 veículos terceirizados. 
 
7.5 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 
A rede municipal de ensino é atendida com o Programa de Alimentação Escolar (PNAE) 
utilizando recursos do governo federal (FNDE) e recursos próprios (governo municipal).  
Além disso, adquiriu 16 (dezesseis) itens da Agricultura Familiar envolvendo 14 (quatorze) 
produtores locais, contemplando 36% do recurso recebido do FNDE para alimentação escolar. A 
conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar fundamenta-se nas diretrizes 
estabelecidas pela Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da AE, em especial no 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVv7z8iLTVAhVFhpAKHThcCD4QFggtMAE&url=https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=getAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000014&seq_ato=000&vlr_ano=2012&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC&usg=AFQjCNEBSi_PH7YvKxr2LDZY_Efhe9I5Og
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
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que tange: ao emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de 
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares 
saudáveis e; ao apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de 
gêneros alimentícios diversificados, sazonais, produzidos em âmbito local e pela agricultura 
familiar. 
 
7.6 PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA 
Com foco em promover grandes avanços na educação brasileira e garantir melhores 
oportunidades para nossos estudantes por meio de uma educação inovadora e conectada com 
as novas tecnologias, o Governo Federal criou o Programa de Inovação Educação Conectada, 
que foi instituído pelo Decreto no. 9.204, de 23 de novembro de 2017. 
O Programa de Inovação Educação Conectada que tem como objetivo apoiar a universalização 
do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na 
educação básica, em consonância com a estratégia 7.15 do Plano Nacional de Educação, 
aprovado pela Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014. Pretende garantir melhores 
oportunidades para nossos estudantes por meio de uma educação inovadora e conectada com 
as novas tecnologias. 
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. Neste ano, por meio 
desse programa foram contempladas 11 (onze)  Instituições de Ensino municipais com recursos 
para ampliar a sua conectividade.  
 
7.7 RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE PARA AS ESCOLAS 
As instituições de Ensino 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. 
Este apoio de transferência direta de recursos financeiros à instituição, que tem a colaboração 
da equipe técnica da SMED e financeiro do governo federal e municipal, visa garantir a 
participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos e ampliação 
da transparência e efetivo desenvolvimento da gestão democrática. 
 
8. VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 
8.1 PLANO DE CARREIRA DOCENTE 
Por meio da Lei 2738/2019, que altera tabela de vencimentos dos servidores públicos 
municipais de Santa Teresa, foi concedido aumento salarial aos Profissionais do Magistério, 
retroativo ao mês de outubro/2019. 
Informamos, ainda, que são direitos dos servidores do Magistério: 
8.1.1. Os professores efetivos da rede pública municipal de ensino recebem PROMOÇÃO 
FUNCIONAL a cada 03 (três) anos, considerando o disposto nos artigos 13 e 31 da Lei n.º 
1.241/1997 e Decreto n.º 407/2006. 
DECRETO N.º 407/2006 
Art. 1º - Os critérios e requisitos observados para fins de promoção dos Servidores do 
Magistério Público do Município de Santa Teresa/ES (Lei 1.241, de 19 de dezembro de 1997 – 
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Plano de Carreira e de Remuneração para o Magistério Público do Município de Santa Teresa) 
são os estabelecidos neste Decreto. 
§1º - Promoção é a transferência de uma referência para outra, dentro de uma mesma classe e 
de um mesmo nível, mediante avaliação do desempenho profissional, vedada a promoção por 
tempo de serviço. 
§2º - O interstício mínimo para requerer a promoção é de 03 (três) anos, a contar da data da 
concessão dá última promoção. 
§3º - Somente faz jus à promoção o Servidor Efetivo do Quadro do Magistério Público Municipal 
que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da pontuação atribuída para fins de avaliação 
de desempenho profissional. 
 
8.1.2. Os professores efetivos da rede pública municipal de ensino que não faltarem nenhum 
dia no período de um ano podem solicitar Licença Assiduidade conforme Estatuto do Servidor 
Público (Lei n.º 1.800/2007): 
 
DA LICENÇA ASSIDUIDADE  
Art. 120 – A licença assiduidade será concedida ao Servidor Público que, no período de 12 
meses ininterruptos, não possua nenhuma falta ao serviço.  
§ 1º - A falta a que se refere o caput deste artigo não poderá existir nem se justificada pelo 
Servidor ao atestada.  
§ 2º - A licença a que se refere o caput deste artigo será de 03 (três) dias, transformados em 
abono pecuniário, que será pago mediante requerimento do servidor (redação dada pela Lei n.º 
1.976/2009). 
§ 3º - O Servidor que não fizer gozo da licença assiduidade no período imediatamente posterior 
ao trabalhado, perderá o direito da licença naquele período. 
 
8.1.3. Os professores efetivos da rede pública municipal de ensino recebem GRATIFICAÇÃO 
DE ASSIDUIDADE, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO e LICENÇA PRÊMIO após 
períodos ininterruptos de efetivo exercício prestado no serviço público Municipal de Santa 
Teresa, conforme Estatuto do Servidor Público (Lei n.º 1.800/2007): 
 
 DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE  
Art. 89 – Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado no serviço público 
Municipal de Santa Teresa, o Servidor público em atividade terá direito a uma gratificação de 
assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2% (dois por cento) do vencimento 
básico do cargo.  
Parágrafo Único - A gratificação de assiduidade para o decênio em curso, a partir da Lei 
Municipal nº 1.421/2001, será calculado proporcionalmente ao percentual de 25% (vinte e cinco 
por cento) para os anos já trabalhados anteriores à Lei Municipal nº 1.421/2001 e 2% (dois por 
cento) para os anos trabalhados posteriores a citada Lei Municipal, até a complementação do 
decênio.  
Art. 90 – Interrompem a contagem do tempo de serviço, para efeito do cômputo de decênio 
previsto no art. 89, os seguintes afastamentos:  
I - licença para tratar de interesses particulares;  
III - licença por motivos de deslocamento do cônjuge ou companheiro, quando superiores a 30 
(trinta) dias, ininterruptos ou não;  
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III - licença por motivo de doença em pessoa da família, quando superiores a 30 (trinta) dias, 
ininterruptos ou não;  
IV - licença para tratamento da própria saúde, quando superiores a 60 (sessenta) dias, 
ininterruptos ou não;  
V - faltas injustificadas;  
VI - suspensão disciplinar, decorrente de conclusão de processo administrativo disciplinar;  
VII - prisão mediante sentença judicial, transitada em julgado.  
§ 1º - A interrupção do exercício de que trata o “caput” deste artigo, determinará o reinício da 
contagem do tempo de serviço para efeito de aquisição do benefício, a contar da data do 
término do afastamento.  
§ 2º - Excetuam-se ao disposto no inciso IV deste artigo os afastamentos decorrentes de 
licença por acidente em serviço ou doença profissional e aqueles superiores a 60 (sessenta) 
dias ininterruptos de licença concedidos por junta médica oficial.  
§ 3º - A exceção constante do parágrafo anterior aplica-se à hipótese de afastamento 
determinado por junta médica oficial para tratamento de doenças graves especificadas em Lei, 
independentemente do período de licença concedido.  
§ 4º - As licenças concedidas em decorrência de acidente em serviço após o período fixado no 
§ 2º desde que necessárias ao prosseguimento de tratamento terapêutico, serão consideradas 
como de efetivo exercício para a concessão da gratificação de assiduidade.  
Art. 91 – As faltas injustificadas ao serviço, bem como as decorrentes de penalidades 
disciplinares e de suspensão, retardarão a concessão da assiduidade na proporção de 60 
(sessenta) dias por falta.  
Art. 92 – O Servidor público com direito à gratificação de assiduidade poderá optar pelo gozo 
de 3 (três) meses de licença-prêmio, na forma prevista no art. 115.  
Art. 93 – Em caso de acumulação legal, o Servidor púbico fará jus à gratificação de assiduidade 
em relação a cada um dos cargos, isoladamente. 
 
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO  
Art. 94 – O adicional por tempo de serviço, respeitado o disposto nos Artigos 50 e 112, será 
concedido ao Servidor, a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público Municipal, 
no percentual de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor do respectivo vencimento.  
Parágrafo Único – O adicional por tempo de serviço do quinquênio em curso, a partir da Lei 
Municipal nº 1.421/2001, será calculado proporcionalmente ao percentual de 5% (cinco por 
cento) para os anos já trabalhados anteriores à Lei Municipal nº 1.421/2001 e 2% (dois por 
cento) para os anos a trabalhados posteriores a citada Lei Municipal. 
 
DA LICENÇA PRÊMIO  
Art. 115 – A licença-prêmio será concedida ao Servidor público efetivo que, tendo adquirido 
direito à gratificação de assiduidade de acordo com o art. 89, optar por este afastamento.  
Parágrafo Único – O Servidor público que optar pelo benefício constante deste artigo, deverá 
requerê-lo no prazo de até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data prevista para 
aquisição do direito.  
Art. 116 – O número de Servidores públicos em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá 
ser superior à sexta parte do total da lotação da respectiva unidade administrativa.  
§ 1º - Quando o número de Servidores públicos existentes na unidade administrativa for menor 
que seis, somente um deles poderá ser afastado.  
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§ 2º - Na hipótese prevista neste artigo, terá preferência para entrada em gozo de licença-
prêmio o Servidor público que contar maior tempo de serviço prestado ao município.  
Art. 117 – Em caso de acumulação lícita o Servidor fará jus a licença prêmio em relação a cada 
um dos cargos acumulados  
Art. 118 – O Servidor público terá, a contar da publicação do ato respectivo, o prazo de 30 
(trinta) dias para entrar em gozo da licença-prêmio.  
Art. 119 – É vedada a interrupção da licença-prêmio durante o período em que for concedida.  
 
9. EVENTOS REALIZADOS 
9.1 DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA 
Este evento acontece em todas as Instituições de Ensino da rede municipal de Santa Teresa 
duas vezes ao ano e que tem como objetivo sensibilizar a sociedade, pais, professores, 
diretores e toda comunidade escolar e do entorno para a importância da integração e do 
acompanhamento dos pais e familiares nas atividades pedagógicas e socioeducativas 
desenvolvidas pela escola de seus filhos. Cada instituição de ensino tem autonomia para definir 
as ações a serem realizadas neste dia, de maneira que a participação e interação de todos seja 
destaque em cada momento. 
 
9.2 SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 
Em parceria com o Polo UAB de Santa Teresa, a SMED realizou o I Seminário de Educação 
Patrimonial de Santa Teresa discutindo o tema “Educação Patrimonial de Santa Teresa-ES: 
Reinventando as relações com cidade, sua história e memória”. Aconteceram dois momentos 
formativos: o primeiro, foi uma mesa redonda com palestrantes especialistas no assunto; e, o 
segundo, oficinas pedagógicas objetivando a formação dos profissionais no âmbito da 
educação patrimonial, a saber: Oficina 1: a Casa Lambert: as potencialidades do espaço 
museal na produção de saberes educacionais; Oficina 2: Presente e passado: olhares que se 
cruzam; Oficina 3: Olhares; Oficina 4: Conhecendo o patrimônio teresense. 
9.3 XIII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla acontece todos os anos 
durante o período de 21 a 28 de agosto. O objetivo da Semana Nacional é abrir debates e 
colocar a sociedade em reflexão no dever da igualdade para inclusão. Com base no tema: 
"Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas" a 
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2019 vem para reafirmar no 
contexto desse Movimento, a importância da participação da família, em todos os processos de 
vida se seus filhos, seja educacional, de desenvolvimento, de habilitação e reabilitação. 
Nesse ano de 2019, a Associação Pestalozzi de Santa Teresa, a Secretaria Municipal de 
Educação e o Polo UAB de Santa Teresa - Centro de Formação Continuada de Professores 
uniram-se em parceria para a realização dessa semana no município de Santa Teresa - ES. A 
programação da semana (21 a 28 de agosto) aconteceu com diferentes eventos nas Instituições 
de Ensino da rede municipal, dentre eles a abertura, palestras e o XIII Seminário de Educação 
Inclusiva. 
 
9.4 DESFILE CÍVICO E CULTURAL DE 7 DE SETEMBRO 
Em 2019, a Secretaria Municipal de Educação de Santa Teresa realizou o Desfile Cívico e 
cultural com o tema “Patrimônio cultural: histórias e memórias da cidade” ressaltando a 
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abrangência do patrimônio cultural como um conjunto de bens materiais e imateriais que 
representam a memória e a identidade dos povos e culturas.  
Nesse sentido, a homenagem à cidade teve a participação e parceria das secretarias 
municipais, das Instituições de Ensino da rede municipal, estadual e particular, associações e 
instituições culturais e sociais, públicas e privadas, todos unidos para o reconhecimento e 
valorização das tradições, práticas e valores que assinalam a história e memórias da cidade. 
 
9.5 ENCONTRO DE ARTE-EDUCADORES E ARTISTAS NAIFS: avaliando o projeto 
pedagógico Arte na Educação 
O Polo UAB de Santa Teresa, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura de Santa Teresa - ES realizaram um encontro de Arte-educadores e artistas 
Naifs que finalizou a exposição de Arte Naif em Santa Teresa. A 4a. Mostra Internacional 
montada no INMA teve a participação em torno de 2 mil estudantes e mais de 10 mil visitantes, 
com visita guiada da exposição seguida de oficina de arte que fazia parte do Projeto 
Pedagógico “Arte na Educação”. O encontro teve roda de conversa e oficina pedagógica, 
reproduzindo a atividade desenvolvida pelos estudantes em suas visitas.  Muitas experiências 
importantes que colaboram de forma significativa para a formação integral dos estudantes e, 
com certeza, ações como essa mostram a capacidade e competência do município em produzir 
eventos dessa magnitude.  
 
9.6 I FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE SANTA TERESA-ES 
O I Fórum de Educação de Santa Teresa-ES: “Compartilhando saberes e experiências de 
trajetórias formativas em 2019” justifica-se pela necessidade de reunir as propostas de 
formação e as atividades formativas com os profissionais da educação da nossa rede municipal 
de ensino, realizadas durante o ano de 2019. O desenvolvimento do fórum faz-se necessário na 
medida em que a proposta pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SMED) objetiva 
construir um diálogo entre as Instituições de Ensino da rede municipal; promover as ações das 
Instituições de Ensino e desenvolver nos profissionais da educação capacidades de refletir, de 
planejar e de realizar projetos e propostas de sucesso, com responsabilidade social, 
consciência ética, competência técnica e relacionamento intra e interpessoal. 
 
10 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  
10.1 DESFILE CULTURAL” MINI CARRETTELLA DEL VIN - 28° Festa do Imigrante Italiano 
A Secretaria Municipal de Educação por meio das Instituições de Ensino municipais participou 
das festividades de comemoração dos 145 anos da Primeira Colônia Italiana do Brasil por meio 
do Desfile Cultural da “Mini Carretella” relembrando a coragem e as dificuldades de nossos 
antepassados que nunca perderam a fé e construíram a nossa cidade: EMEI Emilinha, EMEI 
“Nonna Cizela”, EMEI “Pessanha Póvoa”, EMEIEF “Professor Hausler”, EMEIEF “Visconde de 
Inhaúma”, EMEIEF “Vale de Tabocas”, EMEIEF "Sebastião José Pivetta”, EMPEIEF “Alto 
Várzea Alegre” e EMEF “Professor Ethevaldo Damazio”. 
 
10.2 SEMINÁRIO DE PESQUISA E AVALIAÇÃO DO CURSO ESCOLA DA TERRA: Memórias 
e Narrativas: Diálogos Interculturais de Walter Benjamin.  
A II Roda de Conversa - Pesquisas sobre memórias e narrativas em Santa Teresa – ES: 
Diálogos com Wálter Benjamin teve a mediação do Prof. Dr. Bernd Fichtner – Universidade de 
Siegen/Alemanha, do Prof. Dr. Erineu Foerste – UFES e da Prof. Drª. Gerda Margit Schütz-

https://www.facebook.com/smtcsantateresaes/?__tn__=K-R&eid=ARAaob_XFDKnTWevNtbTt_ojTTmGYBdGUYUH7jXoUaEp2_g6fv5miYpvTeE_vHD2oDZviWGbeQvEmX6S&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOmu8ptv60NZTQlbigAx3IlOBIEiFoJFMLFHY1c8tMbcJS4df1j0Eb210HagA2r4pHotmwGj6AjGj5e9YPqXpAMUYhbinpJlPl9GFf3vqLWhMYGAezJT2YsCZc0OwfHPLSrVuPpR_e8OIfzM1OSRktbQlPBdlrLRIn4BdWT4R9K3x9lPW4UL6wU46fal6xrQ6-ofVuUPjo_uazH5bF6dUH-sNOhGTCIaVHKGKpXeWO--cMIj5CjMgfCpQMjbd6-7IsblPQrGuYa6TnsKiKWcdB0mV4cAkU2vwyE06aVBvsuqGIb2ljmJCS3oCYNtJzaZGYR6dJKpk3pUsl-hAkSjt93Q
https://www.facebook.com/smtcsantateresaes/?__tn__=K-R&eid=ARAaob_XFDKnTWevNtbTt_ojTTmGYBdGUYUH7jXoUaEp2_g6fv5miYpvTeE_vHD2oDZviWGbeQvEmX6S&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOmu8ptv60NZTQlbigAx3IlOBIEiFoJFMLFHY1c8tMbcJS4df1j0Eb210HagA2r4pHotmwGj6AjGj5e9YPqXpAMUYhbinpJlPl9GFf3vqLWhMYGAezJT2YsCZc0OwfHPLSrVuPpR_e8OIfzM1OSRktbQlPBdlrLRIn4BdWT4R9K3x9lPW4UL6wU46fal6xrQ6-ofVuUPjo_uazH5bF6dUH-sNOhGTCIaVHKGKpXeWO--cMIj5CjMgfCpQMjbd6-7IsblPQrGuYa6TnsKiKWcdB0mV4cAkU2vwyE06aVBvsuqGIb2ljmJCS3oCYNtJzaZGYR6dJKpk3pUsl-hAkSjt93Q
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011351857236&__tn__=K-R&eid=ARARcINsU9Bk93IQo00zGJsGufEonXVaJ37Gcvw4XDaJignaw9ws6sZ4826HLF5XKVLwLGBkqNPlzr8x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB1-6-5V4g9iKq0HFwcziMrb1i-wOmgjJvABjMEOghnmBb2802pui5k-BBdjgksl4MKIcd21k08wE1x-gYmT2NWYoWa_2KpYV5ituQMfwQrsVXvVaKzn6TxEpr6L7Vnfky61e0ki2bwigJlDSvcZ1MNxIUzmK-2frNYfnc73NhSgVvRKRvzOdPBEhxyoHfZmfgIYvwhY2r-7arQwQ0H1TkbhRdTBOQCS_wkh3KR24jR1wcJrVEemtdGsj4G0dhEaz6vN66UnzXGhxF_A7xSDyiZUJZ4MtQDiifyJkdo_gS7ORFJ_1TaxzvkHO3quQaoUTrcHbUDd9DGOOcYKZ4CGcyEfg
https://www.facebook.com/emeief.sebastiaojosepivetta?__tn__=K-R&eid=ARCC7paEbRHQM5wHraEwTHAQvVQ1zQtTw6REWzDynNjtEQwsCu0cEpw8o5yYZ5U83md3Sk7rWsvPmNYP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB1-6-5V4g9iKq0HFwcziMrb1i-wOmgjJvABjMEOghnmBb2802pui5k-BBdjgksl4MKIcd21k08wE1x-gYmT2NWYoWa_2KpYV5ituQMfwQrsVXvVaKzn6TxEpr6L7Vnfky61e0ki2bwigJlDSvcZ1MNxIUzmK-2frNYfnc73NhSgVvRKRvzOdPBEhxyoHfZmfgIYvwhY2r-7arQwQ0H1TkbhRdTBOQCS_wkh3KR24jR1wcJrVEemtdGsj4G0dhEaz6vN66UnzXGhxF_A7xSDyiZUJZ4MtQDiifyJkdo_gS7ORFJ_1TaxzvkHO3quQaoUTrcHbUDd9DGOOcYKZ4CGcyEfg
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Foerste – UFES e a participação da equipe pedagógica da SMED, dessa roda de conversa 
marcado por muita prosa e diálogo sobre Educação e Culturas.  
 
10.3 SIMPÓSIO DE FILOSOFIA E PSICANÁLISE 
Os profissionais da educação do município participaram de uma palestra com o tema 
“Reflexões sobre a constituição do sujeito na contemporaneidade” seguida de apresentação e 
defesa pública dos artigos dos estudantes do curso e Especialização em Filosofia e Psicanálise 
EaD/Ufes, ofertado no Polo UAB de Santa Teresa. As narrativas, as experiências e a escuta 
ultrapassaram os limites do ouvir e das vivências. 
 
10.4 II SEMANA DA CULTURA ITALIANA NO BRASIL – L'ITÁLIA È QUI 
As Instituições de Ensino municipais participaram do evento prestigiando o resgate dos valores 
da cultura italiana na cidade de Santa Teresa.  
 
10.5 FESTIVAL DE CINEMA  
As Instituições de Ensino da rede municipal EMEF “Antônio Valesini”, EMEIEF “Paulino Rocon” 
e EMEIEF “Sebastião José Pivetta” participaram do FECSTA com suas turmas de 8º e 9º anos. 
A parceria da Secretaria Municipal de Educação com o Festival de Cinema de Santa Teresa - 
FECSTA resultou em uma sessão de cinema especial com uma programação específica para 
estudantes da rede municipal: a Mostra Per I Bambini. As turmas do Ensino Fundamental II (8º 
e 9 anos)  foram convidadas para assistir a cinco “curtas” selecionados pela coordenação do 
FECSTA e pelo setor pedagógico da Secretaria. Após a sessão, os estudantes votaram e 
escolheram o melhor filme da mostra, sendo o “Bicho do mato” eleito como vencedor dirigido 
por Juliana Sanson de Curitiba/PR.                               
 
10.6 SEMINÁRIO "EDUCAÇÃO, INFORMÁTICA E SEUS DESAFIOS" 
Os profissionais da educação da rede municipal de ensino de Santa Teresa - ES participaram 
do evento que teve palestras com os temas: "Informática na Educação”, "Matemática: 
aproximação à vida” e "Violência Psicológica e Assédio Moral”. 
 
10.7 DIA DO MEIO AMBIENTE  
A Secretaria de Educação de Santa Teresa participou de um evento promovido pela Secretaria 
de  Agricultura no plantio de árvores, tendo como objetivo comemorar o dia do meio ambiente.  
 
10.8 IX SEMINÁRIO EAD DO POLO UAB DE SANTA TERESA “INOVAÇÃO, DIDÁTICA E 
TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO” 
O evento aconteceu com a realização de oficinas e minicurso oferecidos aos profissionais da 
educação e comunidade em geral, como segue: Oficina 1: Tecnologias integradas à educação; 
Oficina 2: Elaboração de Plano de Ensino Individual para estudantes da Educação Especial na 
perspectiva da Inclusão Escolar; Oficina 3: O uso da lousa digital como recurso pedagógico no 
processo de ensino e aprendizagem; Oficina 4: Metodologias ativas e o Minicurso: Educação e 
contemporaneidade. 
 
10.9 I SEMINÁRIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS ITALIANO EAD/UFES DO 
POLO UAB DE SANTA TERESA-ES: “Tecnologia per l’isegno delle lingue e il 
riconoscimento e la valutazione della cultura italiana” 

https://www.facebook.com/polouabsantateresa/photos/pcb.996140770594055/996139297260869/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCzN-zMZB-imOyxHMrML95LDfYgT866AbAr-UloPN3CkooRqc882qs-1Yw7O8KCeCti906SGXBBZy-Q&__xts__%5B0%5D=68.ARAjjs_5I95dYkvDShXGmxfvwQ9YWInpTgFqQu2P6SVttr5ZWKkaN8m45b9U6IuYHdUoq-bWsiOk1aTp_D1okBwpzrOBGgVWgwSjBlSusvDRebBf2RfCuBXis8vPhndJX3UFEtHYibtcLnvT4kte_QM3W5y1E-M8xG7AHuH-fwq7nxbu0FEqmBis4LdcE_u4bd_jlyL101KPXCCVI-xwZWSlMViVzlxbkw-1OzwA1PTAFvmjnFRFHzLyx4PPrq8H9qrKza2rrgmgfZ-6_DzFRUDqx2hOR27F4MOiUQKXwgE4hKCZ6BQjpwhPEc6EtmUiCHrBjDPoGH2ItVyIQmr9jYU
https://www.facebook.com/polouabsantateresa/photos/pcb.996140770594055/996139297260869/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCzN-zMZB-imOyxHMrML95LDfYgT866AbAr-UloPN3CkooRqc882qs-1Yw7O8KCeCti906SGXBBZy-Q&__xts__%5B0%5D=68.ARAjjs_5I95dYkvDShXGmxfvwQ9YWInpTgFqQu2P6SVttr5ZWKkaN8m45b9U6IuYHdUoq-bWsiOk1aTp_D1okBwpzrOBGgVWgwSjBlSusvDRebBf2RfCuBXis8vPhndJX3UFEtHYibtcLnvT4kte_QM3W5y1E-M8xG7AHuH-fwq7nxbu0FEqmBis4LdcE_u4bd_jlyL101KPXCCVI-xwZWSlMViVzlxbkw-1OzwA1PTAFvmjnFRFHzLyx4PPrq8H9qrKza2rrgmgfZ-6_DzFRUDqx2hOR27F4MOiUQKXwgE4hKCZ6BQjpwhPEc6EtmUiCHrBjDPoGH2ItVyIQmr9jYU
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O evento foi aberto à toda comunidade teresense e teve a participação de profissionais da 
educação da rede municipal, especialmente do ensino da Língua Italiana, com oficinas 
temáticas de “Metodologia para projetos educacionais”, “Protagonismo na aprendizagem com o 
uso de aplicativos” e “Culinária italiana tradicional” assim como a roda de conversa “Memória 
cultural teresense”. 
 
10.10 XII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES DO ENSINO DE HISTÓRIA 
Parte da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Santa Teresa, participou 
do XII ENPEH, ocorrido na UFMT, em Cuiabá, apresentando a proposta e as ações da 
formação continuada de 2019.  A apresentação agradou ao público alvo do evento que 
parabenizou a iniciativa da SMED. 
 
10.11 IV FÓRUM DE GESTORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Com o intuito de colaborar na construção de políticas de educação especial inclusiva e de 
formação de profissionais da educação, o Fórum de Gestores de Educação Especial do Espírito 
Santo em parceria com o Grupo de Pesquisa-Formação, Pesquisa-Ação e Gestão em 
Educação Especial da Universidade Federal do Espírito Santo (GRUFOPEES/Ufes), promoveu 
nesta quinta-feira (8) o “IV Encontro do Fórum de Gestores de Educação Especial”, no auditório 
da Ufes. O evento tem como objetivo fomentar as discussões acerca da escolarização dos 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, de modo cooperativo entre todos os municípios do Estado.  
 
10.12 ENCONTRO EDUCACIONAL DO SUL DO BRASIL “EDUCAÇÃO PARA 
TRANSFORMAÇÃO” 
A Secretaria Municipal de Educação esteve presente no maior encontro educacional do Sul do 
Brasil, intitulado "Educação para TransformAção" que ocorreu em Gramado-RS. O evento  é 
voltado aos profissionais da educação, professores coordenadores, gestores, equipe diretiva 
das secretarias de educação, de escolas públicas e privadas. 
O encontro educacional contou com momentos diversificados envolvendo conferências, 
palestras, debates e cursos que abordavam os desafios educacionais contemporâneos e as 
possibilidades de transformação numa perspectiva de garantia do sucesso do ensino e da 
aprendizagem. 
Um dos temas amplamente discutidos foi a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com 
discussões que se aproximaram da proposta de formação continuada do município e da 
Secretaria Estadual de Educação. 
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
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 2019 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 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 os 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 
processo de urbanização, embora a maioria da população ainda prevaleça no meio rural. O 
setor 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 silvicultura. 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 fortalecimento do setor 
agrícola. 
Santa Teresa foi à primeira colônia fundada por imigrantes italianos no Brasil e teve sua história 
iniciada em 1874 e ainda hoje, a cultura continua ser um destaque através das suas 
manifestações culturais, relacionadas a imigração italiana, sendo destino turístico de muitos e 
também, escolhendo o município como residência, buscando melhor qualidade de vida. 
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Atualmente, sua população estimada em 2019 é de 23.590 pessoas e do último censo (2010) 
de 21.823 habitantes (dados IBGE), continuando a receber migrantes de várias regiões do 
Estado, assim, a população continua crescer. Com 53,92% das pessoas residentes em área 
urbana e 46,08% 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 Governo 
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 Social 
aprovada em 2004, Santa Teresa foi classificada como município de pequeno porte II, estando 
no nível de Gestão Básica da Assistência Social. 
O público usuário do SUAS é composto por cidadãos e grupos que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social, como famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos 
familiares, de pertencimento e sociabilidade; estigmatizadas em termos étnicos, culturais e 
sexuais; pessoas com deficiência; excluídos pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas 
públicas; usuários de substâncias psicoativas; vítimas de violência; com inserção precária 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 ( 
Média e Alta complexidade). 
 
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 Criança Feliz Capixaba e os 
serviços concernentes ao Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) nos quais constam benefícios variados como Programa Bolsa Família, Tarifa Social 
de energia elétrica, ID Jovem, Carteirinha do Idoso e outros. 
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O espaço físico do CRAS é sede própria. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos é ofertado em outro espaço público do município e em 11 grupos pulverizados no 
território de abrangência, todos são referenciados ao PAIF. 
 
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). 
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 dos Serviços Sócioassistenciais. 
O público atendido são Famílias em situação de extrema e de pobreza inscritas no Cadastro 
Único, 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.  
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- 2019 

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 
domiciliare

s 
realizadas 

 
44 

 
3.492 

 
894 

 
152 

 
78 

 
247 

 
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. 
 
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 
diversas políticas públicas e com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.  
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Figura 02: Encaminhamentos realizados CRAS 

 
Encaminhamentos realizados à rede - Ano 2019 

Total de encaminhamentos realizados no ano de 
referência 

QUANTITATI
VO 

PESTALOZZI 02 

CAPS 15 

CREAS 12 

SMAS 06 

EDUCAÇÃO 08 

INSS 26 

MINISTÉRIO PÚBLICO 01 

CONSELHO TUTELAR 15 

NASF 11 

SCFV 16 

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.  
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.  
Em 2019 foram dispensadas as famílias 234 cestas básicas e 17 kits natalidade. 
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Dentre as atividades desenvolvidas, acontecem as reuniões de grupo:  
 
 GRUPO EVOLUIR  
Objetivo:  
Atender a famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da situação de insegurança 
alimentar e nutricional. 
Público Alvo: 
Famílias e/ou indivíduos cuja situação de insegurança alimentar e nutricional sejam, 
decorrentes de vulnerabilidade social gerada por: casos de desemprego do responsável 
familiar, adoecimento, falecimento, nascimento, dentre outros fatores que podem interferir no 
provimento das necessidades básicas de uma família.  
Critérios de elegibilidade a inserção no grupo Evoluir: 

 Renda mensal familiar inferior a ¼ do salário mínimo conforme a legislação 
municipal; 

 Possuir três ou mais filhos menores na residência; 
 Ter na residência gestante ou nutriz; 
 Idoso sem renda fixa; 
 Indivíduos inscritos no Cadastro Único e ainda não contemplados com o benefício do 

Bolsa Família; 
 Família com indivíduos acometidos por doenças raras e/ou graves. 
 

Para a inserção no grupo Evoluir é necessário à presença de dois dos critérios acima 
identificados na entrevista inicial, caso seja verificado apenas um dos critérios ou inexistência 
deles será realizado uma Visita Domiciliar. 
Metodologia:  
Encontro Mensal com 02 horas de duração com os seguintes Temas: higiene e limpeza, 
nutrição/alimentação saudável, cuidados nos preparos dos alimentos, reaproveitamento de 
alimentos, composição de orçamento doméstico e demais temas levantados pelos participantes 
durante o encontro do grupo. 
 
Tais famílias serão acompanhadas por meio de atendimentos psicossociais, visitas domiciliares, 
oficinas socioeducativas e motivacionais, palestras, dentre outros. Pretende-se atender a dois 
grupos de 20 famílias cada, mensalmente. Cada família será avaliada durante 
acompanhamento familiar para permanência ou desligamento do grupo. Foram realizados 18 
grupos em 2019. 
 
 OFICINA PROSA DE MULHER 
Objetivo geral:  
Fomentar espaço de orientação, informação e reflexão para mulheres em vulnerabilidade social, 
visando à prevenção de situações que gerem desrespeito e violência aos direitos conquistados 
pelas mulheres. 
Objetivos específicos: 

 Orientar a mulher a respeito dos direitos adquiridos; 
 Fortalecer a mulher enquanto sujeito de direitos para sua ressignificação pessoal e 

social; 
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 Proporcionar espaços de discussão sobre assuntos pertinentes ao protagonismo das 
mulheres na sociedade moderna. 

 Contribuir no fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares; 
Metodologia: 
Encontro Mensal com 02 horas de duração com os seguintes Temas: Direitos da mulher, Lei 
Maria da Penha, a mulher no mercado de trabalho, maternagem, violência contra a mulher, 
sexualidade feminina, o papel feminino na sociedade e demais temas levantados pelos 
participantes durante o encontro do grupo. 
Tais famílias serão acompanhadas por meio de atendimentos psicossociais, visitas domiciliares, 
oficinas socioeducativas e motivacionais, palestras, dentre outros. Pretende-se atender a um 
grupo mensal com no máximo 15 mulheres. 
Foram realizados 08 grupos com 96 mulheres. 
 
 PROJETO ACOMPANHAR 
Objetivo geral: 
O Projeto Acompanhar tem como objetivo geral o acompanhamento sistemático das famílias em 
descumprimento de condicionalidades referente ao Programa Bolsa Família. 
Objetivos específicos: 

 Informar os conceitos de condicionalidades no programa e os efeitos do 
descumprimento no beneficio das famílias; 

 Trabalhar os motivos que levaram as famílias do programa a descumprirem as 
condicionalidades com intuito de minimizar a reincidência das mesmas; 

 Divulgar para as famílias os programas, serviços e cursos ofertados pelo CRAS. 
Público alvo: 
Famílias em descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família. 
Metodologia: 
Cinco palestras realizadas na segunda quinzena dos meses onde há repercussão no SICON: 
março, maio, julho, setembro e novembro, as famílias serão convidadas através de contato 
telefônico e busca ativa, efetuadas pela equipe do Programa Bolsa Família. Em 2019 foram 
atendidas 91 famílias. 
 
Famílias com benefício em suspensão serão acompanhadas pelo Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral a família (PAIF) através de visitas domiciliares, atendimentos psicossociais 
e encaminhamentos necessários. 
 
Os casos com demanda que gerem risco social ou violação de direitos, serão estudados por 
uma comissão técnica formada por profissionais do PAEFI, PAIF saúde e educação. 
 
  GRUPO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR 
O projeto do grupo de convivência familiar foi elaborado a partir da necessidade de acompanhar 
as famílias referenciadas no Centro de Referencia da Assistência Social (CRAS) nas 
localidades de maior incidência de vulnerabilidade social. 
Público alvo: 
Famílias do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, beneficiarias do programa 
Bolsa Família e do Benefício de prestação Continuada e famílias acompanhadas do Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral a família (PAIF). 
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Objetivo Geral 
O grupo tem como objetivo proporcionar maior integração entre famílias, divulgar a essas 
famílias os programas de referencia, os serviços, oficinas motivacionais, grupos de trabalho 
sócio assistencial e palestras ofertados no CRAS, realizando o acompanhamento das famílias e 
trabalhando diversas temáticas concernentes a este publico prioritário. 
 
Objetivos Específicos 

 Prevenção de rupturas no contexto familiar e comunitário; 
 Potencialização do atendimento e o acompanhamento familiar de forma sistemática; 
 Socialização da informação; 
 Garantia dos direitos básicos familiares; 
 Garantia no cumprimento das condicionalidades do programa; 
 Fortalecimento dos vínculos familiares; 
 Identificar venerabilidades sociais e trabalhar a família com foco direcionado a 

problemática. 
 
Metodologia 
As famílias acompanhadas serão trabalhadas em um (01) grupo trimestral, que terá duração de 
aproximadamente 02 horas. Os encontros acontecerão nas comunidades visando um melhor 
mapeamento das demandas dos usuários e dos serviços públicos ofertados a população na 
localidade, bem como do fortalecimento das famílias com seu locus territorial. 
A abordagem será através de palestras e dinâmicas, levando ao publico atendido um maior 
conhecimento sobre cada um dos programas e o papel do CRAS, como referência de toda uma 
comunidade. 
 
Em 2019 foram realizados grupos em Alto Caldeirão, Várzea Alegre e adjacências, 
Assentamento Tomazini, São João de Petrópolis e Santo Antônio do Canaã com um total de 
159 participantes. 
 
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 2019/2020 e demais questões incidentes do cotidiano de 
trabalho e avaliar o desenvolvimento das atividades desempenhadas. No ano de 2019 foram 
realizadas 46 reuniões de estudo de casos, Rede SUAS e rede intersetorial. No mesmo período 
realizou-se 53 momentos de capacitação para a equipe técnica do Serviço de Proteção 
Atendimento Integral a Família.  
 
 
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.  
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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).  
 
Atendemos atualmente 89 indivíduos entre gestantes, crianças beneficiárias do PBF (Programa 
Bolsa Família) com até três anos de idade e, inseridas no Cadastro Único de Assistência Social. 
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 vivenciadas no ato do brincar com seus filhos. Temos cumprido com 
êxito o planejamento das visitas (formulário VI) e alcançado resultados satisfatórios, perfazendo 
até o momento um total de 2.535 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, tem representantes da 
saúde, educação, assistência social, cultura e conselhos municipais. Sendo atuante, fiscaliza a 
execução do Programa e contribui para articulação entre as políticas públicas que permeiam a 
Primeira Infância. 
 
A equipe do PCFC, participou de duas capacitações realizadas em Vitória, nos meses de 
junho/2019 e agosto /2019. No corrente mês, participaremos de um Workshop pela Primeira 
Infância, evento coordenado pela SUBAPI/SETADES. 
 
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.    
 
No decorrer dos onze meses de trabalho com visitas domiciliares, temos um resultado de 
conquistas e ganhos ímpares junto aos indivíduos/famílias por nós atendidos em todo o 
território de Santa Teresa, executando no cotidiano a intersetorialidade das políticas públicas. 
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DESCRIÇÃO POR MESES EM 
2019 

QUANTIDADE DE VISITAS DOMICILIARES DO 
PCFC 

JANEIRO 182 

FEVEREIRO 173 

MARÇO 150 

ABRIL 243 

MAIO 230 

JUNHO 225 

JULHO 288 

AGOSTO 282 

SETEMBRO 270 

OUTUBRO 282 

NOVEMBRO                 210 ( previsão) 

 
 
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). 
O SCFV tem com espaço físico uma sede própria e atendeu, de janeiro de 2019 a novembro de 
2019, aproximadamente 75 crianças e adolescentes. 
 
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 2019 foram atendidas aproximadamente 300 pessoas no Serviço de Orientação 
Sócioesportivo.  
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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 2019 foram atendidos aproximadamente 500 indivíduos. 
Ressalta-se que o grupo da sede possui espaço físico próprio e nas outras localidades os 
espaços são cedidos e/ou locados. 
 
 
2.1.3 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 
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 2019 até o mês de 
setembro era de 2.007 dentre as quais: 

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

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

 688 com renda per capita familiar entre R$ 178,00 e meio salário mínimo; 

 627 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 setembro ano de 2019, 610 famílias, representando uma cobertura 
de 53,0% da estimativa de famílias pobres no município.  
No ano de 2019 até o mês de novembro do mesmo ano foram realizados 1.710 atendimentos 
individuais referentes ao Cadastro Único e ao Programa Bolsa Família. 
Dentre esses, destacamos: 
Atendimentos realizados no ano 2019. 
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BENEFÍCIOS TOTAL 

Inclusão Cadastro Único 197 

Atualização Cadastro Único 795 

Visita Domiciliar 340 

Alíquota Previdência Social 39 

Tarifa Social de energia elétrica  131 

Carteira do Idoso 110 

Descumprimento de Condicionalidade 98 

Desligamento Voluntário 00 

Total 1.710 

 
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: 
2019 
 

BENEFICIO QUANTITATIVO 

Famílias de baixa renda - Perfil Cadastro Único                1.925  

Famílias cadastradas no Cadastro Único  2.007 

Estimativa de famílias pobres – perfil Bolsa Família 1.203 

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família    610 

Famílias de Agricultores Beneficiárias do Programa Bolsa 
Família 

297 

Famílias Assentadas da Reforma Agrária e Beneficiárias do 
Programa Bolsa Família 

10 

 

Pessoas beneficiárias do Benefício de Prestação 
Continuada - BPC 

- 

. Idosos                   138 
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. Pessoa(s) com deficiência 218 

- Renda Mensal Vitalícia -RMV por invalidez ( Urbano) 53 

- Renda Mensal Vitalícia -RMV por  idade ( Urbano) 81 

- Renda Mensal Vitalícia -RMV por invalidez ( Rural) 50 

- Renda Mensal Vitalícia -RMV por idade (Rural 98 

Total  638 

  OBS: Os dados foram extraídos do Relatório e Informações Sociais do MC.            
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php mês de novembro de 2019 e do 
Relatório RMA no site:  https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/bpc/bpc_freq.php#. 
 
2.1.4 - AGÊNCIA DE TREINAMENTO MUNICIPAL LEONOR VERVLOET MAGALHÃES.  
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. 
 
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, com certificações emitidas pelo SESI e SENAI através da 
FINDES.   
 
Os cursos são oferecidos à comunidade de forma gratuita e/ou modalidade paga. 
 
No ano de 2019 todos os cursos SENAI foram ofertados na modalidade paga. 
 
Público Alvo: O Público da Agência FINDES é toda a população a partir 16 anos. 
No ano de 2019 a ATM FINDES ofertou cursos de Qualificação Profissional SENAI  e por meio 
da SMAS oficinas do Programa Acessuas Trabalho foram elas: 
 

                    

  
CURS

O 
CULINÁRIA: DELICIAS DE PADARIA GERAÇÃO DE EMPREGO E 

RENDA-ACESSUAS TRABALHO 

Mai/19 
 Nº de 

matrícu
las  

Evadid
os 

CH  
Concl
uídos 

CAD/
PBF 

Concl
usão 

CAD/PBF  
EVADIDO 

GÊNERO  

LOCA
LIDAD

ES 

            

100% 

    

SÃO JOÃO 
DE 

PETRÓPO
LIS 

10 0 8 10 1 0 10 M 

SEDE -  
ESCOLA 

ETHEVALD
O 

17 0 8 17 4 0 8 H  -  9 M 

25 de 14 0 8 14   0 14 M 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php
https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/bpc/bpc_freq.php
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JULHO  

Total 41 0 24 41 5     

 

CURS
O SENAI: QUALIFICAÇÃO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO    

04/03 A 
17/05 

 Nº de 
matric
ulas  

Evadidos CH  Concluídos 
CAD/P

BF 
Conclusão 

CAD/PBF  
EVADIDO 

GÊNERO  

SEDE - 
ATM 

FINDE
S 

20 1 160 19 0 
95% 

  21 H 

Total 20 1 160 19 0 0   

 
 

CURSO MECANICA BÁSICA 

09/09 a 30/09 
 Nº de 
matric
ulas  

Evadi
dos 

CH  Concluidos 
CAD/P

BF 
Conclus

ão 
CAD/PBF  
EVADIDO 

GÊNERO  
REPRO
VADO 

LOCA
LIDAD

E 

ATM 
FINDES 

19 4 60 16 5 
79% 

1 19 H 

0 

Total       16 5 0     

 
 
 

CURSO INICIAÇÃO PROFICIONAL SENAI MECÂNICA BÁSICA     

01/07 A 24/07 
 Nº de 
matric
ulas  

Evadi
dos 

Repro
vado 

Concluídos 
CAD/
PBF 

Concl
usão 

CAD/
PBF  

EVADI
DO 

CH 
60 

GÊN
ERO  

LOCALI
DADE 

SED
E - 
AT
M 

25 2 1 22 5 
88% 

1 

60 

22 H 
- 3 M  

Total 25 2 1 22     60   
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CURSO COSTURA TECIDO PLANO   

05/08 A 22/08 

 Nº 
de 
ma
tric
ula
s  

Evadid
os 

CH  Concluídos 
CAD/
PBF 

Concl
usão 

CAD/PB
F  

EVADID
O 

GÊNERO  

LOCALI
DADE 

ATM 
FINDES 

15 0 40 15 3 
100% 

  15 M  

Total       15 3 0   

 

CURSO CONFEITARIA BOLOS    

15/08 A 21/08 
 Nº de 

matriculas  
Evadido

s 
CH 
20 

Concluídos 
CAD/P

BF 
Concl
usão 

CAD/P
BF  

EVADI
DO 

GÊN
ERO  

LOCA
LIDAD

E 

25 DE 
JULH

O 
22 0 20 22 2 

100% 
  

22 
M  

Total 22 0 20 22 2 0   

 
 

CURSO COSTURA - vestido de crianças de  1 a 10 anos femininos    

09/09 a 24/09 
 Nº de 

matriculas  
Evadi
dos 

C
H 
40 

Concl
uídos 

CAD/
PBF 

Concl
usão 

CAD/PBF  
EVADIDO 

GÊNERO  

LOCALIDA
DE 

ATM 
FINDE

S 
12 0 

40 
12 2 

100% 
0 12 M 

Total 12 0 12 2 0   

 
 

CURSO COSTURA - Calças Femininas    

07/10 a 22/10 
 Nº de 
matric
ulas  

Evad
idos 

CH 
40 

Conclu
ídos 

CAD/P
BF 

Conclu
são 

CAD/PBF  
EVADIDO 

GÊNERO  

LOCALIDA
DE 

ATM 
FINDE

S 
14 14 

40 
14 2 

  
0 M 14 

Total             
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CURSO ELETRICISTA PREDIAL BAIXA TENSÃO   

16/10 a 08/11 
 Nº de 

matricul
as  

Evadi
dos 

CH 
40 

Conclu
ídos 

CAD/
PBF 

Conclu
são 

CAD/
PBF  
EVA
DIDO 

GÊNERO  

LOCALID
ADE 

ATM 
FIN
DES 

20 8 
60 

12 1 
60% 

0  
12 M  

Total            

ANO ALUNOS SESI-SENAI 

2017 293 SESI E SENAI 

2018 369 APENAS SESI 

2019 173 SENAI E ACESSUAS 

 
 
2.1.5 - ACESSUAS/TRABALHO ANO DE 2018 E 2019 
Levantamento das atividades do Acessuas/trabalho no ano de 2018 e 2019, sendo: 
 
GRUPOS: 
- Número de grupos concluídos: 09 grupos. 
- Número de grupos pendente de conclusão: 07 grupos. 
- Número de grupos atendidos: 16 grupos no total  
 
USUÁRIOS: 
- Número de usuários atendido nos grupos concluídos:  204 usuários. 
- Número de usuários atendido nos grupos em conclusão: 189 usuários. 
- Número total de usuários atendidos no dois grupos: 393 usuários. 
 
OFICINAS : 
- Números de oficinas realizadas  nos grupos concluídos: 28 oficinas. 
- Número de oficinas realizadas nos grupos em conclusão: 24 oficinas. 
- Número total de oficinas realizadas: 52 oficinas 
 
OBS.: Nesse período entre 2018 e 2019 foram realizados ciclo de palestras referente ao tema, “ 
Mercado de trabalho, elaboração curricular, como se comportar em uma entrevista de 
emprego.” Totalizando um quantidade de 24 palestras que contemplou todo os distritos do 
Município de Sta Teresa, realizada em dois ciclos, com a participação de usuários do programa, 
comunidade e alunos das escolas municipais e estaduais, totalizando um número de 450 
participantes.  
 
 
2.2- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE 
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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. 
 

 
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. 
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 O espaço físico do CREAS é alugado. 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS NO MUNICÍPIO 
2.2.1.1.1 - Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos 
(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 diferentes 
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 até dia 08 de novembro de 2019, 
242 (duzentos e quarenta e dois) famílias e indivíduos com direitos violados, encerrando em 
dezembro de 2019 com 39(trinta e nove) famílias/indivíduos em acompanhamento. Ver 
tabelas a seguir:  
 
 

A- Volume de famílias/indivíduos atendidos/acompanhados 

Descrição Quantidade 

Número de Famílias/Indivíduos /Acompanhados/Atendidos 131 

Número de migrantes/flutuantes atendidos/abordados 111 

Total de famílias e indivíduos acompanhados/atendidos 242 

 
B - Demandas atendidas Pelo PAEFI 

 Demanda Forma de acesso Quantid
ade 

Mulheres Vítimas de Violência Policia Civil e outros 20 

Criança/Adolescente/abuso sexual  Conselho Tutelar 22 

Idosos Vítimas de Violência MP/outros 06 
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Deficientes Vítimas de Violência Rede 00 

Adolescentes em cumprimento de Medida 
Socioeducativa 

Poder Judiciário 07 

Pessoa em Situação de Rua Busca ativa/demanda 
espontânea 

03 

Migrantes/flutuantes Busca ativa/demanda 
espontânea 

111 

TOTAL 169 

 
C- Atendimentos e Visitas  

Descrição Quantidade 

Atendimentos individuais 353 

Atendimentos em grupo 11 

Visitas domiciliares 174 

Total 538 

 
D - Encaminhamentos 

Serviço/órgão  de destino Quantidade 

CRAS 04 

CAPS/saúde 05 

NASF/saúde 03 

Cartório de Registro  Civil 03 

Defensoria Pública 03 

Conselho Tutelar (retorno de encaminhamento) 05 

Ministério Público 01 

SMAS 01 

Total 25 

 
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. 
 
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. 
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Demandas do Serviço/Abordagem Social 

Descrição Quantidade Forma Acesso 

Migrantes/flutuantes 
abordados/atendidos 

111 Busca ativa/demanda  espontânea  

Pessoa em situação de rua 03 Busca ativa/demanda  espontânea 

Abordagens realizadas 434 Busca ativa/demanda  espontânea 

Passagens concedidas 100 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 medida 
socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à comunidade 
(PSC). 
 
O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a 
adolescentes e jovens em cumprimento de 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 

06 
 

02 02 02 Masculino 

 
 
2.2.2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 
Os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade são aqueles que garantem 
proteção integral (moradia, alimentação, higiene, trabalho protegido) 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 0 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 2019 foram 
atendidos um total de 03 acolhimentos. 
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Reintegração Familiar: 
No ano de 2019, foram realizadas 02 reintegrações, sendo 01 para a família de origem e 01 
para família extensa. A reintegração familiar foi possibilitado através do trabalho de 
acompanhamento realizado pela equipe técnica em parceria com a Rede de Serviços 
Socioassistenciais. Além disso, ocorreu 01 caso de evasão com tentativa de localização para 
retorno sem êxito. 
 
O espaço físico do Serviço de Acolhimento Institucional é alugado. 
 
 
 
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 
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.  
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Benefícios Eventuais – Ano: 2018 

BENEFÍCIOS TOTAL 

Pessoas Beneficiárias do Auxílio Natalidade 27 

Pessoas Beneficiárias do Auxílio Funeral 08 

Cesta Básica Alimentar 530 

 
Articulação com outros Programas da SMAS: 
No intuito de efetivar a garantia dos direitos socioassistenciais das famílias, bem como para 
inseri-las nos Serviços da Rede de Serviços do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), o 
Plantão Social vem se articulando com os outros Programas da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 
Dessa forma, as 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 2019, 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. 

   
6 - CONTROLE SOCIAL 
O Controle Social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto 
instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político-
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administrativo-financeira e técnico-operativa, com caráter democrático e descentralizado 
(PNAS/2004, p.51). 

 Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Teresa (CMASST)  

 Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Santa Teresa (COMSEA) 

 Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Santa Teresa 
(COMCAST)  

 Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDIPI – ST) 
 
7 – FINANCIAMENTO 
A Seguridade Social, segundo a Constituição Federal de 1988, Artigo 195, deve ser financiada 
por toda a sociedade, mediante recursos provenientes dos Orçamentos da União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios e das Contribuições Sociais. Sendo a Assistência componente da 
Seguridade Social, os três entes federados têm responsabilidade no seu financiamento. 
No Município de Santa Teresa, as ações da área da Assistência Social têm sido financiadas por 
recursos federais, estaduais e municipais, sendo os recursos federais e estaduais repassados, 
de forma fundo a fundo. 
Orçamento previsto para a área de assistência social no ano de 2019 representa 3,85% do 
orçamento total da Prefeitura Municipal que corresponde a R$3.071.615,36( três milhões, 
setenta e um mil, seiscentos e quinze reais e trinta e seis centavos). Neste valor está incluso, 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) 
Os eventos realizados no ano de 2019 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 2019 foram realizadas 25 
reuniões com a equipe SUAS. 
 
NESTE ANO DE 2019 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 11 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. 
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 Aquisição de 3(três) veículos populares. 

 Aquisição de uma VAN para Associação Pestalozzi, através de emenda parlamentar. 
 

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Secretaria Municipal 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 
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 
2019. Os desafios enfrentados foram numerosos, mas que serviram de aprendizado para a 
realização de um trabalho continuado, voltado para as famílias/indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social de nosso município.  
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
O planejamento é a principal ferramenta de gestão ambiental em âmbito municipal. Sua função 
primordial é concretizar a Política Municipal de Meio Ambiente, de forma a garantir qualidade de 
vida à população em um meio ambiente equilibrado. Cabe notar 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, 
encaminhá-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: 

 
SETOR TÉCNICO 

 
A Secretaria de Meio Ambiente possui atualmente um corpo técnico multidisciplinar, qualificados 
para desempenhar as atividades de controle ambiental, licenciando e fiscalizando os 
empreendimentos de impacto local, dentro de nossas, possibilidades. Temos algumas 
limitações referentes à estruturação da própria Secretaria, por exemplo, veículo adequado as 
nossas demandas, uma vez que realizamos vistorias e fiscalizações em todo o território do 
Município.  

 
Neste interim, o Setor Técnico é 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. 

 
Estão respaldados na Lei Municipal nº 2.696/2018 que 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, bem como no Decreto Municipal nº 074/2018 
que regulamenta as normas do licenciamento ambiental das atividades potenciais ou 
efetivamente poluidoras instaladas ou a serem instaladas no Município de Santa Teresa, 

http://vitoria.es.gov.br/prefeitura/licenca-ambiental-autorizacao-para-atividades-e-obras
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conforme art. 8º da Lei Municipal nº 2.696/2018, revogando o Decreto nº 128/2015 e o Decreto 
nº 178/2016.  

 
Sendo que atualmente possuem 205 (duzentas e cinco) atividades passíveis de serem 
licenciadas no Município e 142 (cento e quarenta e duas) passíveis de dispensa de 
licenciamento ambiental. 
 
O Setor Técnico realizou 233 (duzentas e trinta e três) vistorias até o presente momento, das 
quais foram emitidos 208 (duzentos e oito) pareceres técnicos, entre outros despachos e 
notas. 
 
A Secretaria de Meio Ambiente emitiu 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) Licenças Ambientais no 
ano de 2019, dentre elas foram: 06 (seis) – Licença de Instalação – LMI; 05 (cinco) - Licença 
de Operação – LMO; 07 (sete) - Licença Prévia – LMP; 39 (trinta e nove) - Licença de 
Regularização – LMR; 62 (sessenta e dois) - Licença Simplificada – LMS e 14 (quatorze) - 
Licença Única – LMU. 
 
Foram emitidas 37 (trinta e sete) Dispensas de Licenciamento Ambiental e 25 (vinte e 
cinco) Cartas de Anuências emitidas no ano de 2019.  

 
SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
Diante de tantas outras incumbências, é o Setor competente por planejar, elaborar e executar 
ações, projetos e campanhas voltados à sensibilização da população, com intuito de estimular 
atitudes sustentáveis e a preservação do meio ambiente. Durante este ano, foram realizadas 
várias ações voltadas para o atendimento ao público, educação ambiental e arborização. 
 
Desta forma, muitas ações foram desenvolvidas por meio do Setor de Educação Ambiental da 
Secretaria, como plantios, campanhas de preservação ambiental, fórum de sustentabilidade, 
palestras educativas em escolas, instituições e empreendimentos, entre outras atividades. 

 
Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente adquiriu 35 (trinta e cinco) contêineres por meio do 
Fundo Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente – FUNDEMA para o fomento 
da Coleta Seletiva dos resíduos secos no Município, bem como aumentou os pontos de Coleta 
Voluntária e executou campanhas para conscientizar a população sobre a importância da 
separação dos resíduos. 
 
Também foram comprados diversos materiais e equipamentos por meio do Fundo Municipal, 
aprovados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, como os 02 (dois) decibelímetros, 02 
(duas) trenas digitais, faixas para coleta seletiva, lixeiras de poste, entre outros. 
 
Foram realizadas, também, blitz em parceria com a Polícia Militar Ambiental com entrega de 
panfletos educativos e mudas de espécies nativas em diversos pontos da cidade, corroborando 
para a comemoração da Semana do Meio Ambiente. 
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Dentre os projetos desenvolvidos pela Secretaria de Meio Ambiente, destacamos o projeto de 
Coleta Seletiva que está sendo fomentado diariamente com ações voltadas à sua adesão e 
aperfeiçoamento. O Projeto de Recolhimento do Óleo de Cozinha Usado que está no término 
de sua elaboração. 

 
Foram realizados eventos como o II Fórum Municipal de Sustentabilidade que abordou o 
tema Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade, temática essa definida em âmbito 
nacional, realizado nos dias 04 a 06 de junho do corrente ano, na Câmara Municipal de 
Vereadores. 
 
Também merece destaque a Semana do Meio Ambiente ocorrida na primeira semana de 
junho, que contou com o planejamento prévio desde março de 2019. A Semana do Meio 
Ambiente foi realizada com a participação e colaboração de diversos órgãos da administração.  

 
Destacamos também a participação da Secretaria de Meio Ambiente junto à EMEIEF 
“Sebastião José Pivetta”, que realizou a aplicação de atividades relacionadas ao meio 
ambiente, desde questões hídricas até a correta separação e destinação dos resíduos sólidos 
urbanos, abrangendo turmas de 1º ao 9º ano desta mesma instituição complementando o 
Projeto Agrinho, que tem como tema deste ano “Meio Ambiente”. Teve como objetivo o auxilio 
a inter-relação entre o ser humano e o meio ambiente desenvolvendo crianças comprometidas 
com o futuro do planeta e com a preservação ambiental. 
 
A Secretaria de Meio Ambiente também está revisando o Plano Municipal de Saneamento 
Básico e Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos assumindo juntamente com outras 
equipes o compromisso com a sustentabilidade da região e está tomando as devidas 
providências para a revisão com eficácia do plano. 
 
 
USINA DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE RESÍDUOS 
 

1. TIPO DE ATIVIDADE/DESCRIÇÃO 
1.1MANEJOS 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 
 
1.2 MONITORAMENTOS E CONTROLES PERIÓDICOS 
- Monitoramento diário dos volumes diários triados (média de 1.000kg/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. 
 
1.3FISCALIZAÇÃO 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$ 
112.942,00 (2019); 
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- Fiscalização mensal da prestação de contas da prestadora de serviços de transporte e 
destinação final de resíduos sólidos urbanos (RSU) Medicamento vencidos – Ambiental 
Coleta SA. Despesa com contrato R$ 10.395,00 (2019); 
- 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$ 61.200,00 (2019); 
- Contrato de rateio no valor de R$ 12.000,00 anual – Condoeste – para o serviço de coleta e 
destinação final dos resíduos sólidos da região doce oeste do Estado. 
- 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. 
 
1.4EMISSÕES 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. 
 
1.5COORDENAÇÃO 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. A fiscalização 
ambiental é uma atividade paralela ao licenciamento. Suas atribuições consistem em 
desenvolver ações de controle e vigilância destinadas a impedir o estabelecimento ou a 
continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, ou ainda, daquelas 
realizadas em desconformidade com o que foi autorizado.  
 
Assim também, fiscaliza as atividades, estabelecimentos ou empreendimentos, que tenham 
sido objeto de denúncias, e que, embora não se enquadrem nas premissas das atividades 
licenciáveis, estejam funcionando em desacordo com a legislação ambiental. 
 
Dentro desse conjunto de atividades, no ano de 2016, foram realizadas) vistorias, emitidos 
termos de notificação, auto de advertência e embargo. De maneira geral a equipe manteve a 
produtividade de 2018 com o mesmo quadro de funcionários. 
  
Todos os processos administrativos referentes à infração ambiental são encaminhados ao 
Ministério Público para conhecimento e, este por sua vez, poderá ou não ingressar com a 
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propositura de ação civil pública contra o infrator, quando as atividades não demandarem mais 
ações desta Secretaria. 
 
Destas atividades, foram elaborados mais de 120 (cento e vinte) relatórios de Fiscalizações em 
atendimento a processos originados do Ministério Público, IDAF, Fórum, IEMA, denúncias 
registradas na própria Secretária e estão sendo acompanhados um total de 261 (duzentos e 
sessenta e um) processos de condicionantes ambientais e 05 (cinco) Plano de Recuperação 
de Áreas Degradadas – PRAD. 
 
Foram emitidas 130 (cento e trinta) Certidões Negativas de Danos Ambientais - CNDA’s; 39 
(trinta e nove) Termos de Advertência; mais de 30 (trinta) memorandos e 180 (cento e oitenta) 
Termos de Notificação. Bem como foram realizadas, aproximadamente, 329 (trezentas e vinte 
e nove) vistorias in loco durante o ano de 2019. 
 
 
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. 
 
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 mais de 250 (duzentos e cinquenta) ofícios; mais de 
100 (cem) memorandos e 13 (treze) Cadastros Técnicos novos. 
 
O Setor Administrativo registrou mais de 125 (cento e vinte e cinco) denúncias que foram 
devidamente atendidas pelo Setor de Fiscalização. 
 
Ressaltamos que foram arquivados mais de 415 (quatrocentos e quinze) processos e foram 
expedidas mais de 135 (cento e trinta e cinco) Licenças Ambientais. 
 
Totalizando Despesa Orçamentária de R$ 1.133.343,45 durante EXERCÍCIO DE 2019, R$ 
2.200.240,00 ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 
 
Destacamos, por fim que a Secretaria de Meio Ambiente iniciou as reuniões ordinárias do 
Conselho Gestor Consultivo Parque Natural Municipal Waldyr Loureiro de Almeida e da 
Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de 
Saneamento Básico, bem como atua de forma continua com as reuniões do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente que estão ocorrendo e sendo documentadas através de atas que 
podem ser consultadas quando necessário.  
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 
 

1 INTRODUÇÃO 
A Secretaria de Turismo e Cultura - SMTC é um órgão ligado diretamente ao chefe do poder 
executivo municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a coordenação, a execução e 
o controle das atividades relacionadas  a atividade turística e culturais do município. Sendo 
assim, suas principais atividades são: desenvolvimento de projetos a que venham organizar e 
promover a oferta turística e de promover e estimular a preservação e valorização de todas as 
formas de manifestação da cultura e apoio técnico ao Conselho Municipal de Turismo e ao 
Conselho Municipal de Cultura, acompanhar/auxiliar/parcerias e apoiar a associações, 
entidades e empreendedores dentro das áreas de interesse, dentre outras atividades. 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar o Relatório da Gestão de 2019 em resposta ao 
MEMO CIRC/CGAB/Nº 141/2019 (Processo 12968/2019) a qual requer a entrega de relatório 
de gestão 2019 (Art. 137, II, do RITCEES, aprovado pela resolução TC nº 261/2013). 
 
 
2 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA 
 
2.1 Manutenção de Parques e Jardins 
 
O município possui jardins e praças arborizadas que necessitam de manutenção e revitalização  
periódica  é são de responsabilidade da Secretaria de Turismo e Cultura. 
Algumas ações foram desenvolvidas neste período, a destacar: 
 
 

 Coordenação e vistoria no plantio de todos os canteiros da Praça Augusto Ruschi; 

 Manutenção e plantio de espécies ornamentais e atrativas para beija-flores em várias 
áreas do município 

 Acompanhamento e orientação do Projeto Amigos do Canteiro; 

 Coordenação para instalação de jardineiras floridas na Ponte do Rio Timbuí, no trecho 
compreendido da Farmácia Origem ao Bar Elite; 

 Participação no Planejamento do Mutirão do RenovarBR com indicação de espécies 
vegetais adequadas e sugestão para instalação de balanço no Mirante do Vale do 
Canaã, bem como alocação de lixeiras e bancos. 

 A poda de árvores é realizada em diversas localizações dentro do município. A demanda 
e solicitações para podas de árvores são constantes na secretaria, realizando assim, a 
poda de indivíduos arbóreos de várias ruas, avenidas, praças e edificações públicas, em 
várias comunidades municipal. 
 

2.3 – Cultura 

 Projeto Oficina de Teatro - As oficinas de teatro acontecem na Casa de Cultura, para 
atendimento de jovens e adultos uma (01) vez por semana e com desdobramentos de 
apresentações de espetáculos para a população e turistas. Em 2019 houve atendimento 
a 16 alunos  contemplando 15 apresentações com os espetáculos: Desculpe o 
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Giuseppe; Romeu e Julieta no Paraíso; Miguelito; Desfile Cívico e Cultural; Brasileirinho, 
O Musical; Pluft, o Fantasminha; Brincando no Escuro; Teatro na Terra dos Colibris. 
 

 Termo de Fomento 002/2019 repasse financeiro para manutenção das atividades 
exercidas pelo Circolo Trentino di Santa Teresa em prol do Resgate e valorização da 
Cultura no município de Santa Teresa. Resultando no atendimento de alunos adultos e 
crianças nas aulas de canto italiano, língua italiana, coral, banda e danças folclóricas 
italianas, além de grupos nas comunidades do interior.  contribuindo para manutenção 
das atividades que preservam os usos e costumes dos colonizadores italianos, 
disseminando as raízes e laços culturais que ligam o município a suas tradições, 
contribuindo de forma efetiva nos eventos culturais do município, resultando em maior 
atratividade nas ações turísticas e enaltecendo eventos culturais, promovendo assim 
também desenvolvimento econômico em base socioambiental sustentável, causando 
impacto direto na economia local. O Termo de Fomento despertou nos munícipes um 
interesse maior pela cultura, em manter vivas e expandir as tradições históricas, 
artísticas e culturais, assim como, costumes herdados dos antepassados. É possível 
observar que Santa Teresa, se expandiu além das fronteiras do município, sendo 
reconhecida a nível estadual e nacional como forte representatividade da colônia 
italiana. 
 

 Termo de Fomento 003/2019 com o Circolo Trentino di Santa Teresa para “Realização da 
XXVIII Festa do Imigrante Italiano” com objetivo de difundir os laços culturais que ligam 
o município as suas tradições culturais atraindo turistas e promovendo o 
desenvolvimento de forma sustentável. Cerca de 40 mil turistas estiveram contemplando 
o evento, além de todo envolvimento da comunidade em um momento de resgate e 
valorização da principal expressão cultural da cidade. Sendo Santa Teresa o a primeira 
cidade de colonização italiana do Brasil. 
 

 Projeto Biblioteca Viva, onde ações foram implantados dentro da biblioteca como de 
Preservação de Patrimônio, Acervo Público Municipal e Vestígios da Itália, levamos até a 
biblioteca pequenos eventos como Exposição de Arte, Roda de Leitura e Oficina com 
Escritores Capixabas. O nosso número de usuários no ano de 2019 cresceu, por mês, 
recebíamos em média cerca de 268 visitantes/usuários e hoje temos em média cerca de 
403 visitantes/usuários mensalmente. 
 

 Revitalização da Biblioteca Municipal Orlando Nascimento, a biblioteca recebeu novas 
estantes, pintura interna e reforma externa, além de jardinagem, buscando deixar o 
espaço mais atrativo e acolhedor,  valorizando o prédio de patrimônio cultural.  
 

 Programa de apoio a eventos culturais – desenvolvimento de parcerias por meio de 
apoio técnico e colaborativo o desenvolvimento de eventos culturais significativos para a 
cultura e atividade turística, como: Carnaval de Rua, Carnaval de Patrimônio, Festival de 
Chorinho, Festival de MPB, Concurso de Presépio, Sarau Poético de Musica e Poesia, 
Festa da Uva e do Vinho, Festival de Cinema de Santa Teresa.  
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 Exposição A Beleza do Espirito Santo - Mostra coletiva dos artistas Teresenses. Projeto 
que oportunizou artísticas a divulgarem suas obras e valorização dos aspectos culturais. 
O evento se desdobrou em Mostra realizada na Assembleia  Legislativa do Espirito 
Santo. 
 

 Projeto Brasileiro – O musical – teve o objetivo de levar cultura e entretenimento às 
crianças. Desenvolvido pelo Grupo de teatro da Oficina de Teatro, Cerca de 50 crianças 
da Educação infantil foram atendidas pelo projeto e mais de 80 crianças e adultos no 
espetáculo realizado no dia das crianças. O projeto comtemplou também oficina de arte, 
pintura de rosto e brincadeiras. Além de proporcionar visita ao Museu de Biologia Mello 
Leitão. 

 

 Virada Cultural – Projeto que visou oportunizar a comunidade  e alunos da rede de 
ensino a acesso a apresentações culturais: Teatro, Dança, Música, Orquestras. O 
projeto também incluiu o evento “Santa Bier” encontro de cervejas artesanais.  

 

 II Semana da Cultura Italiana no Brasil – evento para promover a permanência da 
cultura e da língua italiana no município. As atividades da semana foram voltadas para 
todos os públicos, desde o infantil ao adulto, totalizando cerca de 330 envolvidos. A 
programação contou com palestras sobre a imigração, assuntos sobre a cidadania 
italiana.  

 

 Seminário de Educação Patrimonial – teve o objetivo de despertar alunos e professores 
sobre a importância da valorização do Patrimônio Cultural. Foram desenvolvidas oficinas 
e visitas técnicas para observação dos casarios históricos de Santa Teresa. 
 

 Projeto “Universo da Alma Ingênua” – 4ª Mostra Internacional de Arte Naïf & a Pintura 
Primitiva de Virgínia Tamanini- - Projeto que além de expor obras de artistas nacionais e 
internacionais desenvolveu  o projeto pedagógico que ofereceu oficinas para 1.904 
estudantes e 150 profissionais de educação. A exposição teve como público geral 
12.000 visitantes. 

 

 Reparos na manutenção do Museu da Imigração Italiana, Casa do Lambert e Biblioteca 
Municipal Orlando Nascimento: Dedetização com intuito de preservar todo o acervo 
cultural e histórico do município, que contemplam documentos, fotos, utensílios, moveis, 
peças de artes e livros. Reparo e substituição da iluminação de ambos os prédios; 
Substituição da cerca da Casa do Lambert. 
 

2.3 -  Turismo 
 

 Desenvolvimento do Programa de Incentivo do Turismo Rural. Palestras de Turismo 
Rural, Seminário de Turismo Rural, visita técnica com empreendedores rurais a Venda 
Nova do Imigrantes.  
 

 Programa de Formatação de Circuitos Turísticos: Vale do Canaã, Aparecidinha, Vale do 
Imigrante e do Vinho e da Uva: Visitas técnicas para orientação e diagnósticos a 
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propriedades, participação em eventos, capacitações, seminários e grupos de trabalho. 
Atualmente são cerca de 80 empreendedores atendidos pelo programa 
 

 Uma série de capacitações com o Programa de Qualificação 2019, com intuito de 
promover a qualificação do setor de turismo e de atendimento. Essa qualificação é 
necessária, tendo influência direta no atendimento ao turista e na melhoria dos serviços, 
alavancando cada vez o turismo e estruturação do setor. Palestra Boas Praticas no 
serviço de alimentação; Palestra Estratégias para Encantar O Cliente; Palestra Cardápio 
de Sucesso; Oficina Estratégicas de Marketing Digital; Oficina de Atendimento ao 
Turista; Oficina de atendimento ao Turista para taxistas e frentistas 
 

 Participação em eventos: com intuito de promover o destino de Santa Teresa, a equipe 
devidamente capacitada participou de eventos a nível nacional e internacional com 
material institucional e atrações: ABAV, RURALTUR, FESTURI  e outros. 
 

 Selo de Qualidade Turística - Qualità 2019 Edital para os empreendimentos ligados a 
atividade turística requererem o Selo de Qualidade Turística.  Que é uma tendência de 
várias cidades com potencial turístico dando notoriedade aos empreendimentos deste 
setor que busca aprimoramento em relação a qualidade. Os empreendimentos são  
classificados da seguinte forma: Categoria BRONZE - Atendimento de 70% dos itens 
avaliados Categoria PRATA - Atendimento de 80% dos itens avaliados Categoria OURO 
- Atendimento de 90% dos itens avaliados Categoria DIAMANTE - Atendimento de 100% 
dos itens avaliados 
 

 Fórum de Turismo e Cultura - Objetivos do Fórum de Turismo: ordenando as 
demandas do município; proporcionar uma reflexão sobre a competitividade no setor 
turístico; Relembrar os pontos positivos e gargalos do destino; Traçar e priorizar 
ações que deverão nortear o desenvolvimento turístico, além de fazer 
encaminhamentos para dar continuidade aos caminhos estratégicos definidos. 
Objetivos do Fórum de Cultura: Constituir uma rede formada por gestores e/ou 
administradores da cultura, técnicos, agentes, produtores e criadores culturais, 
movimentos sociais, grupos artísticos locais, ONGs e outros. E realizar a revisão dos 
planos de Turismo e de Cultura. 
 

 Estruturação do Posto de Informações Turísticas: O atendimento ao turista é 
fundamental pois permite o primeiro contato entre o visitante e a cidade. Tem o relevante 
papel de orientar e informar para que o turista tenha uma boa impressão do destino.  

 

 Programa de apoio ao Turismo Esportivo: Incentivo e apoio operacional/técnico para 
realização da Copa Capixaba de MTB – Maratona de Santa Teresa; Corrida do 
Imigrante; Caminhos dos Colibris. 
 

 Rua do Lazer – organização junto aos empresários e moradores da Rua do Lazer a 
realização de eventos e melhorias na organização, buscando promover uma melhor 
interlocução moradores, empreendedores e gestão pública e minimização de problemas 
e maximização de oportunidades.  
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2.4 - Eventos Realizados 
 

 Caminho do Imigrante – Na sua décima sexta edição é evento que possui importância 
para o turismo e valorização cultural, além de desenvolver o turismo pela modalidade de 
ecoturismo. Atraindo cerca de 3 mil participantes. Desenvolvimento de apoio logístico e 
de infraestrutura para os participantes dentro de território do município. Sendo que o 
evento é realizado em parceria com o município de Santa Leopoldina e Arquivo Público 
Estadual. 

 

 Inverno Motofest – Encontro de motociclistas que movimentou toda a rede hoteleira, 
bares, restaurantes e comercio local. Cerca de 2 mil pessoas circularam pela cidade  
durante o evento contribuindo para a economia local.  
 

 6 Edição Santa Teresa Gourmet -  O prazer da cozinha tradicional com música, 
artesanato, dança e outras artes. A Gastronomia movimentar cerca de 10% da economia 
mundial, segundo dados do Banco Mundial. Entendendo claramente que o turismo não 
sobrevive sem uma boa gastronomia. O evento reúne Chefs renomados da Gastronomia 
Capixaba. Reconhecendo Santa Teresa como Capital Capixaba de Gastronomia. O 
evento foi realizado com 30 dias de duração o que atraiu cerca de 30 mil turistas, 
promovendo a economia local. 

 

 Festival de Jazz e Bossa Nova - com apresentações de artistas nacionais e 
internacionais da Bossa Nova e do Blues, aliado a gastronomia internacional e regional, 
exposição de artes, artesanato e produtos da Agroindústria. Atraiu cerca de 8 mil turistas 
durante o evento, movimentando toda cadeia produtiva do turismo. Esse evento 
reconheceu  Santa Teresa  como a capital Estadual do Jazz e do Blues, 

 

 L’incanto Del Natale - Encantos do Natal – Desenvolvimento de decoração de natal 
lúdica com resgate de aspectos da cultura italiana, com intuito de atrair turistas e 
movimentar a economia local e promover bem estar e entretenimento a comunidade. 
Além de uma programação toda voltada ao espirito natalino e italiano. Período que visa 
atrair para cidade cerca de 10 mil turistas além de resgatar a cultura italiana. 
 

2.5 – Capacitação de servidores 
 

 Desenvolvimento de competências de servidores e prestar um bom atendimento ao 
cidadão e turista: foram oferecidas capacitações de Atendimento a Cliente; Ética e 
Postura Profissional; Atendimento ao Cidadão; Orientação cultural e histórica;  City Tour 
para reconhecimento dos espaço público e atrativos culturais e turísticos. 
 

2.6 – Obras 
 

 Revitalização da Praça Augusto Ruschi - serviços contemplados: paisagismo, reformas: 
coreto, chafariz e casinha de madeira, troca da iluminação, construção de faixas de 
acessibilidade. 
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 Revitalização e reforma do Polo Ecoturístico para instalação da nova sede da Secretaria 
Municipal de turismo e Cultura e funcionamento Posto de Informações turísticas. 
 

 Restauração da cerca no entorno da Casa Lambert.  
  

 Revitalização da Rua do Lazer- com extensão aproximada de 500 metros, com 
renovação total da pavimentação e passeios em único nível, modernização da 
iluminação pública, palco para pequenos eventos, sistema de controle de acesso de 
veículos e adaptação da rede de drenagem pluvial 
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
 

 

 Manutenção da metodologia utilizada para abastecimento\manutenção da frota 
(CARTÃO MAGNÉTICO) da Prefeitura Municipal De Santa Teresa, seguindo a instrução 
normativa do decreto 055/2014.  
 

 Levantamento de informações sobre o sistema viário que circunscreve o município, a fim 
de verificar quais são os entraves e gargalos que prejudicam a circulação das vias na 
sede do município, principalmente o centro histórico. 

 

 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. Todos os veículos passaram por 
vistorias e fiscalização do DETRAN; 

 

 Manutenção sinalização viária, sede e distritos aonde ordenamento do trânsito com 
sinalização para deficientes físicos e idosos; 

 

 Efetivação de 2 leilões de veículos, leves e pesados e 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 presencialmente 
no município de Santa Teresa. O primeiro leilão foi dividido em 09 lotes (apenas veículos 
leves e pesados e inservíveis), dos quais conseguiu-se arrecadar aproximadamente R$ 
26.250,00 (Vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais), o segundo que ocorrera deverá 
arrecadar aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) dividido em 13 lotes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
Estado do Espírito Santo 

131 
 

14 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 
 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura no exercício 2019 já realizou as seguintes 
atividades no município: 
 

 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 e Comunidade Valão de São Pedro. 

 
Hoje estamos com 93% das estradas vicinais do município em boas condições, mais 
trabalharemos intensamente para mantê-las em manutenção nesse período de chuvas de fim 
de ano; 
 

 Reformas e Finalizações de Obras 
 
Reforma Ginásio Municipal de Esporte José Nilzo de Vargas e Lima; 
Reforma na Unidade de Saúde de Santo Antônio do Canaã; 
Reforma na Unidade de Saúde de Lombardia; 
Reforma e Ampliação do Colégio na comunidade de Penha/Várzea Alegre; 
Reforma da Praça Augusto Ruchi; 
Reforma da Biblioteca Municipal; 
Início da reforma e ampliação da Feira Municipal de Santa Teresa; 
Construção e Finalização do murro de contenção de encostas no Residencial São 
Lourenço; 
Início da construção do Murro de contenção do rio na Vila Anita; 
Construção de cobertura metálica e campo de futebol em Lombardia; 
Construção e Finalização do Nova Unidade de Saúde de Várzea Alegre; 
Construção de Quebra-molas nas ruas do Centro e bairros de Santa Teresa; 
Construção de Quebra-molas na comunidade de São Paulo do Rio Perdido. 
Início da reforma e remodelagem da fachada do prédio da prefeitura; 
 

 Manutenção dos Prédios Públicos 
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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 
 

 Bueiros, Drenos e Pontes (Construção, Reforma e Manutenção) 
 

Manutenções: 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 – Cicuito Carvaggio – Comunidade Itanhanga – Distrito de Várzea 
Alegre – Comunidade Serra dos Pregos – Comunidade Lombardia – Comunidade Santa 
Lúcia; 
 
Execução de rede de esgoto no Bairro Vila Nova; 

 Execução de rede de esgoto Várzea Alegre; 
 
Manutenção e construção de galerias e redes fluviais na localidade de Santo Antônio 
Canaã; 

 Manutenção da rede de esgoto na localidade de Santo Antônio do  Canaã; 
 Manutenção da rede fluvial da Rodoviária de Santa Teresa; 

  
Ponte na Penha – Próximo a Claide’s Biscoitos; 

 Ponte de Valsugana nova; 
 Ponte do 25 de julho. 

 
Cascalhamento, bueiros e drenagem em Alto Goiapabuaçu; 
 

 Limpeza dos Rios São Lourenço, Rio São Pedro e Rio Timbuí. 
 

 Calçamentos Finalizados 
 
Calçamento da estrada dos “Simonelli” região de 25 de julho; 
Calçamento em Várzea Alegre – Colégio Pivetta; 
Calçamento na localidade de Julião; 
Calçamento de estrada de acesso (subida) de Aparecidinha; 
Calçamento da Rua José Anchieta Fontana, Bairro Alvorada 

 

 Serviços Elétricos  
 
Eletricistas a disposição para consertar aparelhos odontológicos de todo o município. 
Eletricistas a disposição para consertos e reparos nos prédios e repartições públicas. 
 

 Manutenção de Calçamento no centro da Cidade e Distritos. 
 

 Manutenção da Rede de esgoto de todos os prédios municipais. 
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 Funcionários e Caminhões a disposição de todos os eventos da cidade. 
(Trabalhador Braçal, Motorista, Marceneiros e Pedreiros). 

 

 Pintura de meio-fio e faixas 
 
Sede – Junho 2019 

 

 Aplicação do Revisol no Circuito Caravaggio; 
 

 Finalização da construção do Cemitério Municipal – São José; 
 

 Limpeza dos bueiros do centro da cidade; 
 

 Lavagem das ruas centro com caminhão-pipa; 
 

 Coleta de lixo em toda sede e bairros de Domingo a Sexta; 
 

 Varrição todos os dias, trabalhando em forma de mutirão nos bairros 
desassistidos de varrição; 
 

 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 
 

 Aterros Licenciados 
 Serra dos Pregos – Milanez. 
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15 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
 

A Secretaria Municipal da Fazenda, no exercício de 2019, desenvolveu suas atividades visando 
o aumento da arrecadação, a melhoria do atendimento e satisfação dos contribuintes, o 
fomento do 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.  

 
15.1 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; 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 
serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que 
tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos 
da Constituição Federal'. 

Com base no que determina a Lei acima, o Município de Santa Teresa, aplicou nestas 
ações um percentual de 19,23% das receitas arrecadadas com impostos e 
transferências constitucionais e legais, estatuídos na Constituição Federal. 

II) Despesas em Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sob o nº 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: 

“Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que 
consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante 
de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino público.” 

Com base no que determina a Lei acima, o Município de Santa Teresa, aplicou um percentual 
de 28,24% da receita de impostos e transferências constitucionais e legais nas ações típicas de 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art156
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159§3
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III) Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério: 
Já a Lei 11.494/2007, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério, de que trata do art. 60, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, estatui em seu artigo 22 que diz: 
 

“Art. 22.  Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos 
Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do 
magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.  

 
Neste contexto o Município de Santa Teresa, cumpriu com sua obrigatoriedade legal e aplicou 
na valorização do Magistério o percentual de 70,61% conforme determina a legislação acima. 

 
 
15.2 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$ 3.095.603,69 (três milhões, noventa e cinco mil, seiscentos e três reais e sessenta e 
nove centavos), que correspondeu a 7,00% do valor arrecadado em 2018 das receitas que 
servem de base para a transferência, atendendo o que determina a legislação, conforme cálculo 
abaixo: 
 

RECEITA DO EXERCÍCIO 2018 ARRECADAÇÃO 

Receita Tributária 4.794.174,31 

Cota-Parte FPM 19.502.031,49 

Cota-Parte do ITR 77.808,52 

ICMS / Desoneração 138.633,60 

Cota-Parte do ICMS 16.258.449,19 

Cota-Parte do IPVA 1.818.137,40 

Cota-Parte do ICMS / FUNDAP 973.765,10 

Cota-Parte IPI 380.020,00 

Cota-Parte da CIDE 60.844,99 

Multas e Juros - IPTU 11.772,06 

Multa e Juros - ISS 26.413,27 

Multa e Juros da Divida Ativa - IPTU                        42.005,38 

Multa e Juros da Dívida Ativa - ISS 13.126,13 

Receita da Dívida Ativa Tributária 125.728,37 

Total..................................... 44.222.909,81 

Percentual 7,00 % 3.095.603,69 

 
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, 
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dentre elas, as que determinam os limites máximos com gastos com pessoal em cada ente da 
Federação, conforme artigos abaixo: 

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 
despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da 
Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a 
seguir discriminados: 
 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 
Município, quando houver; 
 b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo 

Diante do que foi acima exposto, informamos que o Poder Executivo e o Poder Legislativo, 
atenderam o que determina a legislação, aplicando os limites da receita corrente liquida. Sendo 
que, o Poder Executivo aplicou um percentual de 42,82%, enquanto o Poder Legislativo aplicou 
um percentual de 2,06%, tendo consolidado um montante de 44,88% 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 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 
(12,47%), respeitando o limite definido por resolução do Senado Federal de 120%. 
 

 
15.3 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. 

 
15.4  CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO: 
 
Quanto às metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, as mesmas foram atingidas 
conforme abaixo: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
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* Receita Total: A meta estabelecida foi de R$ 84.069.000,00. Uma vez que o valor arrecadado 
foi de R$ 85.729.615,09, o município não somente atingiu como superou a meta. 

 
* Despesa Total: Foi definida meta de R$ 84.069.000,00. O valor executado foi de R$ 
88.661.971,27, sendo que o município pode superar a meta estabelecida devido ao superávit 
financeiro apurado no exercício de 2018. 

 
* Receita Primária: A meta estabelecida foi de R$ 83.373.596,99. Tendo em vista que o valor 
arrecadado foi de R$ 85.423.016,30, o município não só atingiu, como superou, a meta 
definida. 

 
* Despesa Primária: Determinou-se uma meta de R$ 83.808.136,54. O valor executado foi de 
R$ 90.105.114,91, de modo que o município pode superar a meta estabelecida devido ao 
superávit financeiro apurado no exercício de 2018 e a superação da meta de arrecadação no 
exercício de 2019. 

 
* Resultado Primário: A meta estabelecida foi de R$ (434.539,55). Uma vez que o resultado 
apurado foi de R$ (4.682.098,61), o município atingiu a meta. 

 
* Resultado Nominal: Foi definida a meta de R$ (125.823,92) na metodologia abaixo da linha. 
Tendo em vista que o resultado apurado foi de R$ (3.510.671,73), o município atingiu a meta. 

 
* Dívida Pública Consolidada: A meta estabelecida foi de R$ 1.203.500,00. O valor apurado 
foi de R$ 1.263.159,14, de modo que o município atingiu a meta. 

 
* Dívida Consolidada Líquida: Determinou-se uma meta de R$ (2.483.857,31). Uma vez que o 
valor executado foi de R$ (10.258.566,34), o município atingiu a meta. 

 
        
15.2  Renúncia Fiscal 
Não ocorreu qualquer renúncia fiscal no município no exercício de 2019. 
 
 
15.3 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 
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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 

 
Nos programas acima relacionados foram contemplados na LOA/2019, os projetos e atividades 
distribuídos nas diversas unidades administrativas, excluído o Legislativo Municipal, onde 
podemos verificar as execuções, conforme abaixo: 

 

Unidade  Identificação Tipo  Executa
do 

Não 
Execut
ado 

Valor aplicado 
R$ 

Gabinete do 
Prefeito 

Ações de Prevenção 
em Áreas de Risco 

Projeto X  1.657.229,88 

 Manutenção das 
Ações da Defesa 
Civil Municipal 

Atividade X  1.201,48 

 Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade X  812.062,92 

 Manutenção das 
Atividades dos 

Atividade  X 0,00 
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Conselhos 
Municipais 

Procuradoria 
Jurídica 

Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade X  394.133,99 

Controladoria 
Interna 

Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade X  168.693,02 

Secretaria 
Munic. de 
Planejamento 
e Assuntos 
Estratégicos 

Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade X  679.015,93 

 Manutenção do 
Fundo Municipal de 
Habitação e 
Interesse Social 

Projeto  X 0,00 

Secretaria 
Mun. da 
Fazenda 

Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade X  1.312.247,49 

 Contribuição para 
formação do 
Patrimônio do 
Servidor - PASEP 

Atividade X  950.862,72 

 Modernização da 
Administração 
Tributária 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção das 
Ações de 
Recuperação e 
Incremento da 
Arrecadação 

Atividade X  123.175,71 

 Amortização e 
Encargos da Dívida 
Pública Interna do 
Município 

Atividade X  132.499,06 

Secretaria 
Munic. de 
Administração 
e Recursos 
Humanos  

Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade X  4.137.109,14 

Secretaria 
Mun. de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto Econômico 

Incentivo à 
Construção de 
Barragens 

Projeto  X 0,00 
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 Construção, 
Reforma e 
Ampliação de Obras 
Destinadas à 
Agricultura 

Projeto X  66.015,37 

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

Projeto X  90.912,17 

 Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade X  703.259,89 

 Atendimento ao 
Produtor Familiar – 
PRONAF 

Atividade X  382.132,55 

 Incentivo às 
Técnicas 
Conservacionistas 

Atividade X  16.350,00 

 Construção de 
Viveiro e Produção 
de Mudas 

Atividade X  2.863,00 

 Incentivo à 
Agricultura Orgânica 
e Agroecologia 

Atividade  X 0,00 

 Incentivo à Emissão 
de Notas Fiscais 

Atividade X  62.622,00 

 Geração de 
Emprego e Renda 

Atividade X  470.999,99 

 Hortas Urbanas 
Comunitárias 

Atividade X  3.600,00 

 Manutenção de 
Veículos, Máquinas 
e Equipamentos 

Atividade X  207.315,50 

 Apoio à 
Agroindústria 

Atividade  X 0,00 

 Incentivo à 
Realização da Feira 
Café com Leite e 
Agronegócio - 
ACPGLES 

Atividade  X  149.994,57 

 Apoio ao 
Agroturismo 

Atividade  X 0,00 

 Fortalecimento do 
Associativismo e do 
Cooperativismo 

Atividade X  145.840,10 
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 Gestão Ceasa 
Noroeste 

Atividade  X  22.500,00 

 Incentivo ao 
Desenvolvimento 
Agropecuário e à 
Diversificação 
Agrícola 

Atividade  X 0,00 

 Apoio à Psicultura Atividade  X 0,00 

Secretaria 
Municipal de 
Esportes e 
Lazer 

Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade  X  689.096,75 

 Construção, 
Reforma e 
Ampliação de 
Unidades de 
Esporte e Lazer 

Projeto X  123.421,01 

 Promoção de 
Eventos de Práticas 
Esportivas 

Atividade X  61.328,10 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Construção, 
Reforma e 
Ampliação das 
Unidades de Ensino 

Projeto X  255.402,96 

 Manutenção das 
Unidades de Ensino 

Atividade X  122.769,99 

 Manutenção do 
Programa Nacional 
de Alimentação 
Escolar – Ensino 
Fundamental 

Atividade X  219.453,96 

 Manutenção do 
Programa Nacional 
de Alimentação 
Escolar - Creche 

Atividade X  94.432,16 

 Manutenção do 
Programa Nacional 
de Alimentação 
Escolar – EJA 

Atividade X  6.959,18 

 Manutenção do 
Programa Nacional 
de Alimentação 
Escolar – Pré-escola 

Atividade X  79.916,79 

 Manutenção do 
Programa Nacional 
de Alimentação 

Atividade  X  2.486,00 
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Escolar – AEE 

 Manutenção do 
Programa Nacional 
de Alimentação 
Escolar – Mais 
Educação 

Atividade X       98,58 

 Transferência de 
Recursos 
Financeiros para 
OSC 

Atividade X  108.197,28 

 Manutenção do 
PDDE 

Atividade X  12.375,82 

 Manutenção do 
Transporte Escolar - 
PNATE 

Atividade  X  290.194,81 

 Manutenção do 
Transporte Escolar 

Atividade X  1.645.392,70 

 Manutenção do 
Transporte Escolar - 
PETE 

Atividade  X  1.300.803,76 

 Manutenção dos 
Veículos do 
Transporte Escolar – 
PNATE 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção dos 
Veículos do 
Transporte Escolar – 
PETE 

Atividade X  8.126,31 

 Manutenção dos 
Veículos do 
Transporte Escolar  

Atividade X  60.099,25 

 Aquisição de 
Veículos do 
Transporte Escolar 

Atividade  X  

 Manutenção das 
Atividades do 
Desenvolvimento do 
Ensino  

Atividade X  5.097.883,84 

 Manutenção das 
Atividades do Polo 
UAB 

Atividade X  146.364,93 

 Manutenção das 
Atividades 
Administrativas e 
Pedagógicas – EJA 

Atividade X  223.216,20 
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 Manutenção das 
Atividades 
Administrativas e 
Pedagógicas – 
Ensino Fundamental 

Atividade X  8.531.522,68 

 Manutenção das 
Atividades 
Administrativas e 
Pedagógicas – 
Educação Infantil 

Atividade X  4.285.046,90 

 Manutenção das 
Atividades 
Administrativas e 
Pedagógicas –AEE 

Atividade X  355.574,43 

 Manutenção do 
Programa Municipal 
Dinheiro Direto na 
Escola – PMDDE 

Atividade X  31.409,97 

Secretaria 
Municipal de 
Obras e 
Infraestrutura 

Pavimentação, 
Drenagem e 
Ampliação de Vias 
Públicas 

Projeto X  526.624,94 

 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  417.897,61 

 Construção, 
Reforma e 
Ampliação de 
Prédios Públicos 

Projeto X  312.921,43 

 Construção e 
Reforma do 
Cemitério Municipal 

Projeto X  201.492,60 

 Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade  X  8.473.183,34 

 Manutenção de 
Veículos, Maquinas 
e Equipamentos 

Atividade X  1.220.839,55 

 Manutenção dos Atividade X  79.680,91 
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Serviços de Limpeza 
Pública 

 Destinação de 
Resíduos Sólidos 

Atividade X  1.049.170,06 

 Serviços de 
Iluminação Pública 

Atividade X  1.229.039,32 

 Manutenção e 
Conservação de 
Calçadas, Acessos e 
Vias Públicas 

Atividade X  248.007,51 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência 
Social 

Construção, 
Reforma e 
Ampliação de 
Unidade de 
Assistência Social 

Projeto  X 0,00 

 Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade X  1.411.634,07 

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

Atividade  X  139.728,13 

 Manutenção do 
Índice de Gestão 
Descentralizada 
SUAS – IGDSUAS 

Atividade X  13.482,99 

 Manutenção do 
Fundo de Combate 
à Pobreza – 
FUNCOOP 

Atividade X  109.130,00 

 Manutenção das 
Atividades 
Administrativas do 
Conselho Tutelar 

Atividade X  204.542,46 

 Manutenção dos 
Conselhos 
Municipais, Comitês 
e Comissões 
vinculados à SMAS 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção das 
Atividades do 
Acessuas Trabalho 

Atividade X  28.622,17 

 Manutenção do 
CRAS/PAIF 

Atividade X  322.511,83 
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 Manutenção do 
serviço de 
Fortalecimento de 
Vínculos de 
Crianças e 
Adolescentes – 
SCFV 

Atividade X  73.106,23 

 Manutenção do 
Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos à Pessoa 
Idosa – SCFV 

Atividade X  19.506,71 

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

Atividade X  15.213,91 

 Manutenção do 
Programa Incluir – 
Bolsa Capixaba 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção do 
Programa Bolsa 
Família/CAD. Único  

Atividade X  118.144,71 

 Manutenção do 
Programa Criança 
Feliz 

Atividade X  153.013,45 

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

Atividade X  297.053,10 

 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  116.897,17 

 Manutenção do Atividade X  168.245,71 
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Serviço de 
Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e 
Adolescentes 

 Manutenção das 
Atividades do Fundo 
da Infância e 
Adolescência 

Atividade X  57.927,75 

Secretaria 
Municipal de 
Meio Ambiente 

Implantação e 
Manutenção do 
Sistema de Coleta 
Seletiva de 
Resíduos 

Projeto  X 0,00 

 Construção, 
Reforma e 
Ampliação de Obras 
destinadas à SMMA 

Projeto  X 0,00 

 Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade  X  542.925,50 

 Incentivo ao 
Reflorestamento 

Atividade  X 0,00 

 Transporte e 
Destinação de 
Resíduos Sólidos 

Atividade X  71.236,20 

 Manutenção das 
Atividades de 
Educação Ambiental 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção das 
Atividades do 
FUNDEMA 

Atividade X  43.675,09 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e 
Cultura 

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

Projeto X  370.432,71 

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

Projeto X  283.566,60 

 Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade X  1.407.542,14 
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 Incentivo ao Circolo 
Trentino di Santa 
Teresa – Festa do 
Imigrante 

Atividade X  160.983,05 

 Manutenção de 
Praças, Parques, 
Jardins e Áreas 
Verdes 

Atividade X  13.212,00 

 Manutenção das 
Atividades de 
Educação 
Patrimonial 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção das 
Atividades do Polo 
de Ecoturismo 

Atividade X  3.878,38 

 Manutenção das 
atividades e Eventos 
Culturais e 
Turísticos 

Atividade X  565.746,09 

Secretaria 
Municipal de 
Transporte 

Construção, 
Reforma e 
Ampliação de 
Abrigos de 
Transporte 

Projeto  X 0,00 

 Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade X  457.615,10 

 Manutenção de 
Veículos, Máquinas 
e Equipamentos 

Atividade X  11.448,63 

 Manutenção das 
Atividades de 
Regularização de 
Trânsito Municipal 

Atividade  X 0,00 

Secretaria 
Municipal de 
Articulação 
Institucional e 
Política 

Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade X  63.467,60 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Construção, 
Reforma e 
Ampliação de 
Unidades de Saúde 

Projeto X  1.253.478,80 

 Manutenção das 
Atividades 
Administrativas 

Atividade X  3.839.196,46 
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 Manutenção das 
Atividades do 
Consórcio 
Intermunicipal de 
Saúde 

Atividade X  869.227,68 

 Manutenção dos 
Serviços 
Ambulatoriais e 
Hospitalares com 
Prestadores de 
Serviços 

Atividade X  9.090.752,13 

 Manutenção das 
Atividades do MAC 

Atividade  X  1.746.431,50 

 Manutenção das 
Atividades da 
Atenção Básica à 
Saúde 

Atividade  X  4.926.615,71 

 Manutenção das 
Atividades de 
Vigilância 
Epidemiológica e 
Ambiental 

Atividade  X  295.177,64 

 Manutenção das 
Atividades de 
Vigilância Sanitária  

Atividade X  103.166,07 

 Manutenção das 
Atividades de 
Assistência 
Farmacêutica  

Atividade X  490.054,63 

 Manutenção das 
Atividades da 
Gestão do SUS 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção do 
Centro Regional de 
Especialidades 
Médicas 

Atividade X  6.414.354,32 

 **TOTAL 
GERAL.................. 

   86.476.012,53 

** TOTAL GERAL excluído os valores da Câmara Municipal 
 

No exercício de 2019 o município executou um percentual de 2,86% acima das metas 
estabelecidas na Lei Orçamentária Anual para o exercício, o que foi possível devido a 
convênios firmados com os governos Federal e Estadual.  

 
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, 
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Educação, Assistência Social e demais investimentos e contas de custeio das diversas 
unidades administrativas.  

 
15.7  EVIDENCIAÇÃO DOS PRECATÓRIOS 

Foram recebidos precatórios para inclusão no orçamento do exercício de 2020 conforme 
demonstrativo abaixo e segundo as disposições contidas no art. 100 da CRFB/88. 

 

Especificação Saldo Anterior Inscrição Pagamento Total 

Precatórios 131.064,97 62.840,39 141.891,29 52.014,07 

TOTAL 131.064,97 62.840,39 141.891,29 52.014,07 

 
 

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

 

Item  Credor Assunto Valor R$ 

01 Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo 

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

36.609,19 

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

59.326,05 

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

3.717,26 

04 Consult Marketing e Propaganda 
Ltda ME 

Serviço de 
publicidade para 
divulgação do 
município 

189.870,04 

 Total........................................  289.522,54 

  
15.9 ESTRATÉGIAS PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 
O Município de Santa Teresa, através da Procuradoria Geral, apresenta via judicial os créditos 
fiscais, após inscrição em Dívida Ativa do Município e junto com a devida notificação ao 
contribuinte, pessoa física ou jurídica detentores das respectivas dívidas. 

 
15.10  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; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
Estado do Espírito Santo 

150 
 

 
15.11  DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO  

 
Considerando a análise do comportamento da Receita, podemos verificar que o município 
apresentou grande êxito na arrecadação das receitas, conforme quadro abaixo:  
 

Especificação da 
Receita 

Receita Prevista Receita Realizada Superávit 

Receitas Correntes 80.475.017,00 82.291.554,32 1.816.537,32 

Receita de Capital 3.593.983,00 3.438.060,77 (155.922,23) 

TOTAL 84.069.000,00 85.729.615,09 1.660.615,09 

 
15.12  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 e encaminhamento dos 
débitos para execução fiscal nos casos em que a cobrança extrajudicial não obteve êxito.  

 
 

15.13  O Município de Santa Teresa não tem em sua estrutura administrativa empresas 
públicas e sociedade de economia mista. 
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