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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 2020 
Durante o exercício de 2020, a Procuradoria desenvolveu inúmeros trabalhos voltados à defesa 
do Município ou à consultoria jurídica dos órgãos e entidades municipais.  
 
 
ÂMBITO ADMINISTRATIVO: 
Na seara administrativa circularam por este setor, até a presente data, aproximadamente 3.500 
(três mil e quinhentos) processos administrativos para pareceres ou orientações, sendo 
aproximadamente a seguinte proporção por Procurador/Assistente Jurídico/Superintendente 
Jurídico: 
- Alexandre de Assis Rosa em conjunto com Thaiany Maciel Neves – 148 processos 
administrativos, além dos processos judiciais. 
- Lucrecia Avancini Croce Merlo – 156 pareceres digitados e manuais (matéria ambiental e 
obras e posturas). 
- Erika Helena Schneider – 616 aproximadamente, sendo 366 digitados e 250 manuais 
especialmente nas matérias licitações, contratos, convênios, pareceres no âmbito da 
13019/2014, consórcio e aluguel social. 
- João Vinícius Tonini Custódio – 1.300 pareceres em diversas matérias, especialmente projetos 
de lei da Covid-19 e relacionado a servidores, dentre outros. 
- Monica Chiaratti – 1.280 pareceres e análises em diversas matérias, especialmente Projetos 
de Lei, processos junto ao Ministério Público do Trabalho e matérias relativas a Covid-19, 
dentre outros. 
 
 
JUDICIAL: 
Na esfera judicial no ano de 2020, 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: 16 (dezesseis); 
1.3 Contrarrazões: 7 (sete); 
1.4 Petições diversas: 38 (trinta e oito); 
1.5 Iniciais: 4 (quatro); 

 
2. Tributário 

2.2  Execuções ajuizadas eletronicamente: 25 (vinte e cinco). 
2.3  Petições: 20 (vinte); 
 

Além do mais, foi ajuizada Ação contra o processo de tombamento do Centro Histórico do 
Município. Proposta na inicial, perante o E. TJES, que concedeu liminar para sustar 
temporariamente os efeitos da resolução do SECULT que decretava o tombamento provisório, 
ação esta tombada sob o nº 0000638-39.2020.8.08.0000. 
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CONSULTORIA LEGISLATIVA: 
 
Durante o ano de 2020 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. 
 
 
PANDEMIA DA COVID-19: 
 
Todos os procuradores e servidores da Procuradoria prestaram seu apoio às diversas 
Secretarias, especialmente a Secretaria Municipal de Saúde, no que tange ao combate a 
Pandemia da Covid-19. 
 
Os procuradores Mônica Chiaratti e João Vinícius Tonini Custódio ficaram à disposição do 
Gabinete do Prefeito e das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social e Educação, 
bem como a Fazenda, no período de março a julho de 2020, para atendimento prioritário das 
demandas relacionadas a Covid-19, integrando inclusive, o SCO – Sistema de Comando e 
Operações. 
 
Concomitantemente, o procurador João Vinícius Tonini Custódio foi nomeado membro do 
Comitê Intersetorial para Enfrentamento do Covid-19, através da Portaria CGAB 69/2020, 
comitê que fora criado como consultor e deliberativo das ações envolvidas ao combate e 
prevenção da COVID-19. 
 
Da mesma forma, a procuradora Monica Chiaratti atuou na Coordenação das Equipes de 
Fiscalização do Município, na aplicação das medidas sanitárias de combate ao Novo Corona 
vírus. 
 
 
AMBIENTAL: 
 
A Assistente Jurídica Lucrécia Avancini Croce Merlo e o Procurador Jurídico João Vinicius Tonini 
Custodio, foram designados para atenderem às demandas relacionadas a degradação 
ambiental e parcelamento irregular do solo urbano e rural, com a realização de vistorias 
periódicas aos principais locais de degradação e parcelamento irregular. A Sr.ª ª Lucrécia, foi 
designada ainda para atendimento em dois dias da semana na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, em apoio a fiscalização da citada Secretaria. 
 
 
PDM (PLANO DIRETOR MUNICIPAL): 
A Procuradoria esteve atuando intensivamente no auxílio a elaboração do Novo PDM (Lei 
Complementar 031/2020), na pessoa dos servidores Lucrecia Avancini Croce Merlo e João 
Vinícius Tonini Custódio. 
 
 
CURSOS: 
Em virtude da Pandemia, houve pouca participação em cursos presenciais ao longo do ano, 
tendo os procuradores participado de inúmeros Cursos gratuitos e online. 
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O único curso de participação presencial foi o Curso Gestão dos Municípios e Câmaras em Ano 
Eleitoral, os servidores Erika Helena Schneider, Thaiany Maciel Neves e Alexandre de Assis 
Rosa, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2020. 
 
 
VIAGENS EM DILIGÊNCIA: 
O Procurador Jurídico Municipal João Vinicius Tonini Custodio, visando buscar parceria junto a 
UFV – Universidade Federal de Viçosa, realizou viagem até a cidade de Viçosa – MG, onde na 
oportunidade, obteve êxito em conseguir a parceria com a citada Universidade para a 
realização de Regularização Fundiária em toda a Zona Urbana do Município. O processo da 
parceria foi iniciado, contudo, em decorrência da Pandemia foi necessário seu arquivamento 
para que o recurso fosse destinado a combate a COVID-19.  
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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 2020, que compreende 

procedimentos e pontos de controle evidenciados na IN nº 43 do Tribunal de Contas do 
ES. 
 
 

1) Em relação às Auditorias, foram analisados processos referente a Acordos de Cooperação 
e Dispensas de Licitação conforme abaixo: 
 

Tipo: Processo: Objeto 

Acordo de 
Cooperação: 
001/2018 
 
Continuação 
da ação 
realizada em 
2019, que 
foi a análise 
da Parceria 
realizada 
entre a 
Associação 
e o 
Município.  

6.444/2018    
 
Processo: 
005488/2020                                        

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   
 
Neste exercício foi analisado o RELATÓRIO DA EXCUÇÃO 
DO OBJETO e a Prestação de Contas pela Associação; 
Também foi verificado o Relatório de Gestão da Parceria e a 
Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 
 
O relatório de Inspeção foi encaminhado a Secretaria 
Municipal de Agricultura através do processo nº 11.719/2020 e 
as associações através de Ofícios UCCI nº 05/2020. 

Acordo de 
Cooperação: 
002/2018 
 
Continuação 
da ação 
realizada em 
2019, que 

9.841/2018    
Processo: 
006938/2020                                       

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 
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foi a análise 
da Parceria 
realizada 
entre a 
Associação 
e o 
Município. 

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. 
 
Neste exercício foi analisado o RELATÓRIO DA EXCUÇÃO 
DO OBJETO e a Prestação de Contas pela Associação; 
Também foi verificado o Relatório de Gestão da Parceria e a 
Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação.  
 
O relatório de Inspeção foi encaminhado a Secretaria 
Municipal de Agricultura através do processo nº 11.719/2020 e 
as associações através de Ofícios UCCI nº 06/2020. 

Acordo de 
Cooperação: 
003/2018 
 
 
Continuação 
da ação 
realizada em 
2019, que 
foi a análise 
da Parceria 
realizada 
entre a 
Associação 
e o 
Município. 

9.841/2018 
 
Processo: 
017669/2019                                          

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, 
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.   
 
Neste exercício foi analisado o RELATÓRIO DA EXCUÇÃO 
DO OBJETO e a Prestação de Contas pela Associação; 
Também foi verificado o Relatório de Gestão da Parceria e a 
Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 
  
O relatório de Inspeção foi encaminhado a Secretaria 
Municipal de Agricultura através do processo nº 11.719/2020 e 
as associações através de Ofícios UCCI nº 07/2020. 

Acordo de 
Cooperação: 
004/2018 
 
 
Continuação 

9.841/2018     
 
Processo: 
004145/2020                                                  

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. 
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da ação 
realizada em 
2019, que 
foi a análise 
da Parceria 
realizada 
entre a 
Associação 
e o 
Município. 

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.      
 
Neste exercício foi analisado o RELATÓRIO DA EXCUÇÃO 
DO OBJETO e a Prestação de Contas pela Associação; 
Também foi verificado o Relatório de Gestão da Parceria e a 
Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 
 
O relatório de Inspeção foi encaminhado a Secretaria 
Municipal de Agricultura através do processo nº 11.719/2020 e 
as associações através de Ofícios UCCI nº 08/2020. 

Acordo de 
Cooperação: 
005/2018 
 
 
 
Continuação 
da ação 
realizada em 
2019, que 
foi a análise 
da Parceria 
realizada 
entre a 
Associação 
e o 
Município. 

9.841/2018 
 
Processo: 
002311/2020                                         

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. 
    
Neste exercício foi analisado o RELATÓRIO DA EXCUÇÃO 
DO OBJETO e a Prestação de Contas pela Associação; 
Também foi verificado o Relatório de Gestão da Parceria e a 
Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação.  
 
O relatório de Inspeção foi encaminhado a Secretaria 
Municipal de Agricultura através do processo nº 11.719/2020 e 
as associações através de Ofícios UCCI nº 09/2020. 
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Também foram realizadas auditorias nos processos de aquisições/serviços referente a situação 
de Emergência em Saúde Pública causada pela Pandemia do CORONA VÍRUS; 
Tendo em vista o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara situação de emergência e dispôs 
entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e 
insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavirus, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 
 
 
Tendo em vista esta situação de Emergência, esta UCCI analisou os processos de 
Contratações da Saúde e da Prefeitura que se referem as despesas para enfrentamento da 
Pandemia conforme abaixo: 
 

Processo: Processo Rel. 
Auditoria: 

Secretaria Descrição: 

004921/2020 006171/2020 Saúde Aquisição de Material Médico Hospitalar 
(avental, lençol, luva) 

005065/2020 006283/2020 Saúde Aquisição de Material Médico Hospitalar 
(máscara Bico de Pato) 

004750/2020 006443/2020 Saúde Aquisição de Material de Higiene e Limpeza 
(Sabonete Líquido 5L 

Cloro 2 L, Papel Toalha Interfolha.  

004982/2020 006473/2020 Saúde Aquisição de Material Gráfico - Cartazes 

004895/2020 006515/2020 Saúde Aquisição de Material Médico Hospitalar 
(Luva e Almotolia) 

005200/2020 006570/2020 Assistência 
Social 

Aquisição de Material Médico Hospitalar – 
Álcool em Gel 

005297/2020 006813/2020 Saúde Contratação de empresa para Instalação de 
Ar Condicionado 

005327/2020 006930/2020 Saúde Aquisição de Material Médico Hospitalar – 
Espaçador adulto e infantil 

005457/2020 006979/2020 Saúde Aquisição de Serviços Gráficos – Impressão 
Faixa e Estampa em camisas 

005541/2020 009088/2020 Saúde Aquisição de Hipoclorito de Sódio 12% e 
pulverizador Costal manual (20L) 

005115/2020 008291/2020 Assistência 
Social 

Aquisição de Cestas Básicas 

005228/2020 007517/2020 Agricultura, 
Adm,Obras 

Aquisição materiais de consumo e limpeza 
(Álcool Gel 70% Fr 500 ml, Sabonete Líquido 

5 L, Dispenser Papel Toalha, Papel Toalha 
Interfolhado 1.000 fls, Suporte Dispenser 
Sabonete Líquido, Cloro 2 L, Limpador 
Instantâneo Fr 500 ml, Pano Multiuso) 

006052/2020 007381/2020 Saúde Aquisição de Serviços Gráficos – Serviço de 
Estampa de Camisa 

006189/2020 007381/2020 Saúde Aquisição de Serviços Gráficos – Cartilha 
Orientativa para Prod. Rurais 

005461/2020 007498/2020 Saúde Aquisição de Material Médico Hospitalar 
(Gaze Tipo Queijo Hidrófila, 

Máscara Cirúrgica, Lençol Papel Hospitalar, 
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Compressa Gaze Hidrófila 7,5 cm x 7,5 cm, 
Algodão Hidrófilo, Caixa Coletora p/ Material 

Perfurocortante 13 L, Avental Descartável 
Manga Longa Tamanho M, Touca 

Descartável 

005899/2020 007607/2020 Planejamen
to 

Aquisição de TNT – Confecção de Máscaras 

005330/2020 007636/2020 Saúde Aquisição de Medicamento (Carbonato de 
Lítio 300 mg) 

006212/2020 007677/2020 Saúde Aquisição de Insumos – Pulverizador de 
Plástico 

006074/2020 007676/2020 Saúde Aquisição de Pulverizador a Gasolina 2 
tempos 

005686/2020 007743/2020 Saúde Aquisição de EPI’s - Óculos de segurança, 
Luva de Látex nitrílica tamanho G e GG, 

Macacão de segurança confeccionado em 
polipropileno, tamanho G, XGG, XG, 
Respirador Purificador de ar, sem 

manutenção, tipo peça semifacial para 
partículas PFF2(S) 

004988/2020 007877/2020 Saúde Aquisição de Material Médico Hospitalar 
(Álcool 70% Fr 1.000 ML, Álcool em Gel 70% 

Frasco com 500 G, Lençol Hospitalar 
Descartável medindo 90 cm x 2 m, Álcool 

70% Fr 1.000 ML, Máscara Cirúrgica 
descartável de tripla camada) 

005915/2020 007919/2020 Saúde Aquisição de Oxímetro de Pulso Arterial 
adulo e infantil 

006272/2020 008500/2020 Meio 
Ambiente 

Aquisição Material Limpeza (Cloro FR 2 L – 
Solução de Hipoclorito sódico a 1%, Pano 

Multiuso, Sabonete Líquido 5 L, Álcool 70% 
Fr 500 ML 

Limpador Instantâneo Multiuso – Fr 500 ML 

005907/2020 008962/2020 Saúde Teste COVID e Tubo de Coleta a Vácuo 

006905/2020 008963/2020 Saúde Aquisição de Medicamento Homeopático 

007992/2020 009181/2020 Saúde Serviço de Impressão de Panfletos 

008031/2020 009419/2020 Saúde Aquisição de Medicamentos Homeopáticos 

008861/2020 010923/2020 Saúde Aquisição de Smarphone para 
acompanhamento pacientes confirmados 

com Covid e acompanhameno de pacientes 
com sintomas gripais.  

007794/2020 * Em 
andamento 

Saúde Aquisição de Teste rápido de Covid 19 

10.777/2020 * Em 
andamento 

Saúde Aquisição de Máscara de Tecido 

007978/2020 * Em 
andamento 

Saúde Aquisição de Materiais para Teste Rápido de 
Covid 19 

10.854/2020 * Em 
andamento 

Saúde Serviços Gráficos - Impressão de Faixas 
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11.561/2020 * Em 
andamento 

 Serviços Gráficos - Serviço de Estampa de 
Camisa 

 
* Os 5 últimos processos estão em andamento em relação a análise por esta UCCI. Os demais 
já estão concluídos. 
 
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 e também no Portal da 
Transparência – Coronavirus (Covid 9) – Contratações acompanhadas pelo Controle Interno.  
 
Obs: Alguns trabalhos ainda se encontram em andamento e por não estarem concluídos, não 
foram informados neste relatório.  
 
 
 
2) Em relação às Inspeções, foi selecionado 01 Termo de Fomento e Instruções Normativas 

conforme PAAI 2020 – Plano Anual de Auditoria Interna: 
 

Tipo: Processo: Objeto 

Instrução Normativa 
SCC nº 02/2014 – 
Versão 03 do Sistema 
de Contratos e 
Convênios, que dispõe 
sobre as Rotinas e 
Procedimentos para a 
Formalização de 
Aditamentos de 
Contratos no âmbito da 
Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa – ES. 
 

011386/2020 O trabalho foi realizado nos meses de agosto e 
setembro de 2020, com visita in loco no Setor de 
Contratos e Convênios. Foi usado o método de 
questionário/entrevista desenvolvido de acordo 
com as responsabilidades e procedimentos 
elencados na Instrução Normativa acima 
mencionada, e os pontos de controle sobre os 
procedimentos que são adotados. 
.   
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 
SMA, nº 01/2014 - 
Versão 02, dispõe 
sobre as Rotinas e 
Procedimentos para a 
Formalização do 
Processo de 
Licenciamento 

008980/2020 O trabalho foi realizado no mês de março de 2020, 
com visita in loco na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. Foi usado o método de 
questionário/entrevista desenvolvido de acordo 
com as responsabilidades e procedimentos 
elencados na Instrução Normativa acima 
mencionada, e os pontos de controle sobre os 
procedimentos que são adotados. 

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
Estado do Espírito Santo 

14 
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 

TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site:www.santateresa.es.gov.br 

Ambiental das 
atividades 
potencialmente 
poluidoras e/ou 
degradadoras do Meio 
Ambiente no Município 
de Santa Teresa - ES. 

  
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. 

Relatório de Inspeção 
na Instrução Normativa 
nº 05/2016 Versão 01 
Do Sistema De Saúde 
Pública, que dispõe 
sobre as Rotinas e 
Procedimentos dos 
Trabalhos do Setor de 
Vigilância 
Epidemiológica, bem 
como as ações a serem 
realizadas em conjunto 
com os demais Setores 
pertinentes ao Fundo 
Municipal de Saúde do 
Município de Santa 
Teresa - ES. 

002083/2020 O trabalho foi realizado no mês de janeiro de 2020, 
com visita ao Setor da Vigilância Epidemiológica 
da Prefeitura Municipal de Santa Teresa – ES. Para 
realizar o trabalho foi usado o método de 
questionário/entrevista, desenvolvido de acordo 
com as responsabilidades e procedimentos 
relacionados na Instrução Normativa ora 
inspecionada, sobre pontos de Controle das 
Rotinas de Trabalhos 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. 

Relatório de Inspeção 
do Termo de Fomento 
nº 003/2019 firmado 
entre o Município de 

Santa Teresa e a 
entidade Circolo 
Trentino di Santa 

Teresa 
 

006896/2020 O objetivo foi verificar a eficiência, eficácia e 
economicidade do desempenho e da utilização dos 
recursos públicos, além de verificar a integridade e 
a confiabilidade das informações e registros.  
 
Verificar se as parcerias estão sendo celebradas 
de forma correta entre o Município e as Entidades 
sem fins lucrativos, respeitando a Lei e as 
Diretrizes Legais que regem a Parceria, neste caso 
um Termo de Fomento.   
 
Recomendações: 
 
5.1 Da Elaboração do Plano de Trabalho 
Recomendamos ao Circolo Trentino di Santa 
Teresa que ao elaborar os Planos de Trabalhos 
para as próximas Parcerias com a Administração 
Pública, observe para que nenhum item do Plano 
seja preenchido de forma equivocada ou sem 
preenchimento. 
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5.2 Da Solicitação tempestiva do ressarcimento do 
valor pago indevidamente ao Prestador 
Após evidenciado pelo Gestor da parceria no 
Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, 
aonde foi realizado um pagamento a Prestador de 
Serviços após o prazo da vigência do Termo de 
Fomento, foi encaminhado um ofício a entidade 
solicitando a devolução do valor, porém após isso 
não foi dado o respectivo trâmite ao processo e o 
efetivo acompanhamento da devolução do recurso. 
 
5.3 Da demora da Entidade em solicitar o Recurso 
Financeiro à Administração Pública 
Recomendamos que o Circolo Trentino di Santa 
Teresa protocole o processo junto a 
municipalidade, solicitando os Recursos 
Financeiros para os próximos Projetos de Parceria, 
com maior prazo de antecedência possível, haja 
vista que o processo ora analisado foi 
protocolizado 05 (cinco) dias após a assinatura do 
Termo de Fomento, sendo que o Evento, objeto da 
Parceria já estava sendo realizado.  
 
5.4 Do pagamento de Nota Fiscal fora da Vigência 
da Parceria 
Recomendamos que o Circolo Trentino Di Santa 
Teresa em caso de nova Parceria com a 
municipalidade não realize pagamentos fora da 
vigência da Parceria para não descumprir o inciso 
IV do Art. 64, do Decreto Municipal nº 404/2018.      
 
5.5 – Das prestações de contas anteriores 
O processo somente deverá tramitar para a 
celebração de nova parceria se houver a 
manifestação de que a OSC está em dia com suas 
prestações de contas de parcerias anteriores. 
 

5.6 – Da publicação da prestação de contas pela OSC 
Entendemos que a prestação de contas deverá ser 
publicada na íntegra no site oficial da OSC, assim 
como também deve manter em locais visíveis de 
sua sede e dos estabelecimentos em que exerça 
suas ações, todas as parcerias celebradas com a 
administração pública, conforme descrito neste 
relatório – item 40 – Checklist. 

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

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Obs: Ainda está prevista a Inspeção na IN 02/2014 versão 02 do Sistema de Compras e 
Licitação referente a Dispensa de Licitação, que por não estar concluído, não foi informado 
neste relatório.  

 
Foram postergadas as Inspeções nas IN’S: 
- 02/2014 - versão 02 do Sistema de Transporte Escolar – O motivo foi a suspensão das aulas 
presenciais e a não circulação dos veículos do Transporte escolar para verificação IN LOCO da 
aplicação da IN. 
- 02/2018 – versão 01 do Sistema de Tecnologia da Informação – o motivo foi a 
Regulamentação da Lei 13.709 – LGPD no município. 

 
 
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 2020 – Plano Anual de Auditoria Interna da Prefeitura 
Municipal de Santa Teresa. 
 

 
Ação a ser 
realizada 

 
Descrição da ação 

 
Avaliação 

Sistema de 
Transportes – 
STR 

Foram elaboradas as novas versões: 
Instrução Normativa 01/2014 – versão 02 - Uso e controle 
de frota de veículos. Obs.: Nesta nova versão, foi 
incorporado um capítulo referente ao Controle e 
Rastreamento dos Veículos – Capítulo VI – Do 
rastreamento de Veículos. 
Instrução Normativa 02/2014 – versão 02 – Uso e controle 
do abastecimento da frota de veículos.  
Instrução Normativa 03/2014 – versão 03 – Uso e controle 
da Manutenção de Veículos. 
Foi Revogada a IN 04/2014 versão 01 por se tratar de 
assunto similar ao da IN 03/2014. Decreto nº 303/2020 de 
26/08/2020. 

DECRETO 
Nº 302/2020 
de 
26/08/2020. 
 

Sistema de 
Turismo 

A UCCI solicitou através do Processo nº 53/2020 de 
03/01/2020, a Elaboração de Nova versão da IN 02/2014 do 
Sistema de Turismo, visando o melhor uso do Parque de 
Exposições e Eventos “Frei Estevão Eugênio Corteletti”. A 
Secretaria de Turismo nos encaminhou o processo se 
manifestando sobre a não elaboração da Nova versão pois 
não houve alteração na Norma, e informou que as 
recomendações descritas na Inspeção já estão sendo 
tomadas. 

Não houve 
alteração. 

Sistema de 
Saúde Pública 

A UCCI solicitou através do Processo nº 54/2020 de 
02/01/2020, a Elaboração da Nova versão 03 da IN 06/2016 
do Sistema de Saúde Pública, que dispõe sobre a Atenção 
Primária à Saúde. A Secretaria de Saúde nos encaminhou o 
processo se manifestando sobre a não elaboração da Nova 
versão neste momento, pelo fato do da equipe estra 
envolvida com a situação da Pandemia. 
Possivelmente, esta ação será cobrada no PAAI/2021. 

Postergada 
para 2021. 
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Sistema de 
Esporte e 
Lazer 

Foi elaborada a versão 03 da Instrução Normativa 01/2014 
que se refere a Rotinas e procedimentos de atendimento e 
execução das atividades desenvolvidas pela SMEL.  

Decreto 
317/2020 de 
09/09/2020. 

Sistema de 
Controle 
Patrimonial 

Foi elaborada a Versão 05 da IN 03/2014 que dispõe sobre 
os Inventários Anuais conforme Decreto nº 213 de 
30/06/2020. 
Foram também elaboradas as IN’s, conforme Decreto 213 
de 30/06/2020. 
01/2014 versão 03, que dispõe sobre rotinas e 
procedimentos para o Registro e Controle de Bens Imóveis.   
02/2014 versão 05, que dispõe sobre rotinas e 
procedimentos para o Registro e Controle de Bens Móveis.   
04/2014 versão 04, que dispõe sobre rotinas e 
procedimentos para A Baixa de Bens Móveis.   
06/2014 versão 03, que dispõe sobre rotinas e 
procedimentos para o Termo de Cessão e Permissão.   
 e 07/2018 versão 02, que dispõe sobre rotinas e 
procedimentos para o Registro de Bens Intangíveis.  

Decreto nº 
213 de 
30/06/2020. 
 

Sistema de 
Meio 
Ambiente. 

Foi elaborada a versão 03 da IN 01/2014 que dispõe sobre 
as Rotinas e Procedimentos para a Formalização do 
Processo de Licenciamento Ambiental das atividades 
Potencialmente Poluidoras e/ou Degradadoras do Meio 
Ambiente no Município de Santa Teresa – ES conforme 
Decreto 369/2020. 
 

Decreto 
369/2020 de 
28/10/2020. 

Sistema de 
Licitações 

Sendo analisada pela Procuradoria Jurídica. Será concluída 
até o final do exercício. 

Em 
andamento 

Sistema de 
Recursos 
Humanos 

Foram elaboradas as Instruções Normativas: Decreto 
252/2020 de 22/07/2020 
IN 01/2014 – Versão 04 – Processamento da Folha de 
Pagamento 
IN 02/2014 – Versão 04 – Contratação de Servidores 
Efetivos, Comissionados e Contratados por Designação 
Temporária. 
IN 06/2014 – Versão 04 – Concessão de Licenças 
IN 12/2014 – Versão 02 – Sindicância Administrativa e 
Processos Administrativos Disciplinares – PAD 
 
Foi informado pelo setor de RH que as demais instruções 
normativas não sofreram alterações, motivo pelo qual não 
serão feitas novas versões neste momento. 
 
Foi revogada CONFORME Decreto 253/2020 a IN 03/2014 
versão 02 do Sistema Jurídico – Rotinas e procedimentos 
para realização de sindicâncias internas, por se tratar de 
assunto similar da IN 12/2014 do Sistema de RH. 

Decreto 
252/2020 de 
22/07/2020 
 
Decreto 
253/2020 
 

Sistema de 
Tributos 

Foi elaborada a Instrução Normativa do Sistema de Tributos 
– STB – IN 08/2014 – Versão 02, que se refere a critérios e 
procedimentos sobre a avaliação, lançamento e cobrança 
do Imposto de Transmissão de Bens Inter Vivos – ITBI, a 

Decreto 
299/2020 de 
25/08/2020 
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qualquer título, por ato oneroso, de Bens Imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 
imóveis no Município de Santa Teresa – ES 

Sistema de 
Tributos 

Foi elaborada a Instrução Normativa do Sistema de Tributos 
– STB – IN 14/2014 – Versão 01, que se dispõe sobre 
rotinas e procedimentos para a Concessão de Abatimento 
do imposto Predial Territorial Urbano – IPTU 

Decreto 
012/2020 de 
14/01/2020. 

Sistema 
Financeiro 

Está sendo elaborada a versão 02 da Instrução Normativa 
do Sistema Financeiro – SFI – IN 04/2018, que disciplina 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 

 
* 

Em 
andamento 

 
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 2020, 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. 
 
 
 
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). 
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Foi encaminhado ao TCE através dos Protocolos: 09243/2019-2, 17386/2019-1, 05737/2020-7 
e 11102/2020-1 algumas ações já realizadas e outras em andamento, juntamente com a 
documentação comprobatória. 
 
Até o final do exercício de 2020 será encaminhado ao TCE/ES o 5º Relatório de 
monitoramento das ações. 
 
 
Procuramos no presente relatório demonstrar as atividades realizadas por esta UCCI no 
exercício de 2020, para compor o RELGES – Relatório de Gestão, peça integrante da PCA 
2020 a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do 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 2020: 
 

1. CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

1.1 – Governo Estadual 

Nº do 
Convênio 

Valor Objeto Processo 

- 24.400,00 Aquisição de um pulverizador 
para beneficiar o agricultor e 
seus familiares, na intenção de 
mantê-lo no campo com 
qualidade de vida, bem como 
contribuir para melhoria da 
produção e ampliação da 
produtividade, gerando 
emprego e renda no campo. 

Proposta 
SIGA/SEAG/0011/2020 

Emenda 1252/2020 

- 19.894,00 Estruturação da Galeria de Arte 
e Cultura “Celina Rodrigues” 

Proposta 
SIGA/SECULT/0012/2020 

Emenda 788/2020 

- 40.287,00 Aquisição de computadores 
para atender os laboratórios de 
informática das escolas do 
campo do Município de Santa 
Teresa/ES. 

Proposta 
SIGA/SEDU/0012/2020 

Emenda 445/2020 

 1.398.968,42 Construção do Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social do município 
de Santa Teresa/ES. 

 
Proposta 

SIGA/SETADES/0021/2020 

 

 
 
1.2 – Governo Federal 

Proposta Parlamentar Contrato de 
Repasse 

Valor Objeto 

54353/2019 Senadora 
Rose de 
Freitas 

897144/2019 R$383.000,00 
Concedente: 
382.000,00 
Proponente: 

1.000,00 

Construção de um campo 
society, no distrito de 
Santo Antônio do Canaã 
(coordenadas geodésicas 
- 19°49'34,5''S 
40°39'23,7''W), no 
município de Santa 
Teresa/ES. 

3394/2020 Deputado 
Evair de 

Melo 

899104/2020 
 

R$248.356,00 
Concedente: 
238.856,00 
Proponente: 

9.500,00 

Implantação de 
sinalização turística no 
Município de Santa 
Teresa/ES 
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3489/2020 Deputado 
Evair de 

Melo 

 R$104.500,00 
Concedente: 
100.000,00 
Proponente: 

4.500,00 

Realização da IX Feira do 
Café com Leite, no 
Município de Santa 
Teresa/ES. 
 

4057/2020 Deputado 
Amaro Neto 

- R$220.000,00 
Concedente: 
143.250,00 
Proponente: 
76.750,00 

Aquisição de uma 
retroescavadeira. 
 

11405/2020 Senadora 
Rose de 
Freitas 

903056/2020 R$439.750,00 
Concedente: 
429.750,00 
Proponente: 
10.000,00 

Construção da 1ª Etapa 
do Complexo Esportivo 
para deficientes no 
Município de Santa 
Teresa/ES. 

14140/2020 Senadora 
Rose de 
Freitas 

 R$398.000,00 
Concedente: 
382.000,00 
Proponente: 
16.000,00 

Construção da 2ª Etapa 
do Complexo Esportivo 
para deficientes, no 
Município de Santa 
Teresa. 
 

36000.30564
22/02-000  

Deputada 
DRA. 

SORAYA 
MANATO 

- R$200.000,00 Custeio para o MAC 

36000.30565
02/02-000 

Deputado DA 
VITORIA 

- R$200.000,00 Custeio para o MAC 

36000.30565
62/02-000 

Deputada 
LAURIETE 

- R$300.000,00 Custeio para o MAC 

14491.94500
01/20-003 

Senador 
FABIANO 

CONTARAT
O 

- R$329.997,00 Reforma do imóvel onde 
funciona as Unidades de 
Centro/Lombardia e 
Centenário/Penha (antiga 
policlínica) 

 
1.3 – Financiamento/CAIXA 

Nº do 
Contrato 

Valor Objeto Processo 

0523.781-
25 

2.500.000,00 Melhorias e expansão da rede de 
iluminação pública do Município de 
Santa Teresa/ES 

nºPVL02.001220/2019-
59 

 

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Prestação de contas dos convênios e contratos de repasses firmados realizadas no ano de 
2020: 

1. Aquisição de equipamentos agrícolas - Contrato de Repasse 

nº872627/2018/MAPA/CAIXA. 
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2. Construção de Praça Pública, composta de playground e um ponto de ônibus, no bairro 

do São Lourenço, na Sede do município de Santa Teresa/ES - Convênio nº001/2017; 

3. Construção de unidade básica de saúde – Contrato de Repasse 

nº851353/2017/MS/CAIXA; 

4. Revitalização e melhoria da Praça Augusto Ruschi, localizada no centro da cidade, no 

Município de Santa Teresa/ES – Contrato de repasse nº847733/2017/MTUR/CAIXA;  

5. Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial – Aquisição de Bens – 

convênio nº857781/2017/MCIDANIA; 

6. Pavimentação de vias no município de Santa Teresa/ES – Contrato de Repasse 

nº869837/2018/MDR/CAIXA; 

7. Contenção com cortina de solo grampeado no Bairro São Lourenço, Município de Santa 

Teresa - Convênio nº087/2018; 

8. Contenção dos taludes localizados no Bairro Vila Nova, Município de Santa Teresa - 

Convênio nº024/2018. 

 
 

3. ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS 

Continuidade dos trâmites na execução e elaboração dos seguintes projetos: 
1.1 Projeto Produtor de Água, proposta nº92616/17, contrato de repasse nº858667/2017.  

1.2 Construção da Unidade de Saúde de Alto Caldeirão, proposta nº14491.9450001/18-

009; 

1.3 Pavimentação em blocos pré-moldado e drenagem de vias na Sede do Município de 

Santa Teresa, contrato de repasse nº885801/2019; 

1.4 Reforma, melhorias e ampliação do Parque de Exposições “Frei Estevão Corteletti”, 

contrato de repasse nº890873/2019; 

1.5 Construção de um campo society, no distrito de Santo Antônio do Canaã 

(coordenadas geodésicas - 19°49'34,5''S 40°39'23,7''W), no município de Santa 

Teresa/ES, contrato de repasse nº897144/2019. 

 

 

4. ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 

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

Objeto Valor  

Reforma da Unidade de Saúde de São João de Petrópolis 369.389,11 

Reforma geral da EMEF “Professor Ethevaldo Damázio” 459.632,93 

Construção da praça no Bairro Alvorada 53.430,44 

Construção de calçada entorno da Praça Colibri no Bairro Jardim da 
Montanha 

65.569,88 

Construção de banheiros, vestiários e demais estruturas no galpão anexo ao 
campo da comunidade de Nova Lombardia, Santa Teresa-ES. 

170.623,80 

Contratação de empresa especializada para os serviços de fabricação e 
montagem de estruturas metálicas no município de Santa Teresa-ES 

295.535,70 
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Extensão de rede de iluminação pública em São João de Petrópolis (curva 
do breu) 

49.463,15 

Substituição das luminárias do parque de iluminação pública por LED em 
todo o município; 

1.878.062,70 

Reforma e manutenção da EMPEIEF “Felício Alberto Baratella”, na 
localidade de Córrego Frio” 

118.509,33 

Instalação do pórtico da Rua do Lazer 13.569,82 

Pavimentação de vias no distrito de Alto Caldeirão 79.998,36 

Fornecimento de sistemas autônomos em LED para Iluminação Pública 81.333,20 

 
 
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 2021, sancionada através da Lei 

nº2.784/2020; 

2. Elaboração do Orçamento 2021, em parceria com a Secretaria Municipal da Fazenda, 

enviado à Câmara Municipal para aprovação, em 27/10/2020.  

3. Atuação em conjunto com a Coordenação de Defesa Civil Municipal em vistorias 

técnicas e emissão de laudos de áreas de risco. 

4. Alimentação das 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. Conclusão dos serviços de revisão do Plano Diretor Municipal, sancionado pela Lei 

Complementar nº031/2020; 

7. Atendimento as Secretarias Municipais em suas demandas diárias pertinentes à SMPE; 
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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 = 37; 
- MEMORANDO/SMAR = 103; 
- MEMO/CIRC/SMAR = 02; 
- PORTARIAS = 15; 
- EDITAIS = 04; 
- PROCESSOS SELETIVOS = 02;  
- CONVOCAÇÕES = 10; 
- DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2020 = R$ 4.604,730,56 (Data: 04/11/2020). 
 
 
 
SETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
No exercício de 2020, este Setor de Recursos Humanos deu andamento nas atividades que 
acarretaram em mudanças nas rotinas administrativas nos processos de processamento de 
folha de pagamento, a fim de se preparar para a implantação do sistema do eSocial, prevista 
para o exercício de 2021. 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 a 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 para o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês 
trabalhado; 

 Projeto e implantação na distribuição de uma cartilha contendo as orientações 
necessárias aos Servidores Municipais sobre direitos e deveres, adiado para o exercício 
de 2021; 

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

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

 Adequação dos procedimentos e cumprimentos dos prazos, para em conjunto com os 
demais setores, cumprirmos as obrigações trabalhistas em meio a Pandemia do Covid-
19. Para tal flexibilizamos prazos e adequamos os serviços de atendimento aos 
servidores e usuários, para via telefone e e-mail, assim como foram aceitas cópias de 
documentos mediante digitalização com a obrigação da apresentação do original 
posteriormente; 

 Alteração da data do pagamento dos servidores municipais para o 5º (quinto) dia útil do 
mês subsequente;  

 O reajuste salarial dos servidores do administrativo e da saúde a partir de janeiro/2020, 
Lei Municipal nº 2.739/2019.  

 
 
 
 
SETOR DE LICITAÇÃO 
 
Considerando os exercícios de 2018 e 2019 onde percebemos alguns problemas nos trâmites 
dos processos para contratações púbicas. Realizamos algumas formações com servidores que 
lidam diretamente com esses processos. 
 
Foram formalizadas novas Minutas de Termos de Referência, as quais estão disponibilizadas no 
site do Município, 
https://santateresa.es.gov.br/site/pagina/download_de_documentos_e_formularios/136/2. 

 
Também atualizamos, juntamente com a UCCI, as Instruções Normativas referentes aos 
processos de contratações públicas, as quais estarão disponíveis, assim que forem analisadas 
pela Procuradoria Jurídica e aprovada pelo Prefeito Municipal, no Portal de Transparência do 
Município https://www2.santateresa.es.gov.br/controladoria/legislacao/especie/13/instrucoes-
normativas-sistema-de-compras-e-licitacoes. 

 
Continuamos percebendo a falta de 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. 

 
Cada vez mais se percebe como seria de extrema importância a criação de um Setor de 
Compras, para unificação das contratações do Município e para o Gerenciamento de Atas de 
Registro de Preços. 

 
Foram realizadas reuniões de esclarecimento da participação das ME/EPP, localizadas no 
Município de Santa Teresa, nas licitações, sendo que poucas empresas participaram do evento. 
 
Devido a pandemia os Servidores deste Setor não participaram de Cursos presenciais. Mas 
participaram de Cursos Online e Webnários (Seminários através da Web) gratuitos 

https://santateresa.es.gov.br/site/pagina/download_de_documentos_e_formularios/136/2
https://www2.santateresa.es.gov.br/controladoria/legislacao/especie/13/instrucoes-normativas-sistema-de-compras-e-licitacoes
https://www2.santateresa.es.gov.br/controladoria/legislacao/especie/13/instrucoes-normativas-sistema-de-compras-e-licitacoes
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disponibilizados pelo TCE-ES e várias empresas do ramo. 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 2020, foram realizados os Processos Licitatórios: 
 

Modalidade de Licitação Quantitativo Fracassadas/Desertas 
Anuladas 

Dispensa de Licitação 
(Das aproximadamente 162 dispensas de 
licitações, 30 foram de forma emergencial 
para o enfrentamento ao Covid – 19)  
 

Aproximadamente  
162 

10 

Inexigibilidade de Licitação Aproximadamente  
39 

5 

Pregão Presencial 
 

20 2 

Pregão Eletrônico 
 

49 6 

Tomada de Preço 
 

12 2 

Chamamento Público 
 

5 3 

Dispensa e Inexigibilidade Lei 13.019/2014 
 

5 - 

Carona e Adesão a Ata de Registro de Preço 
 
(Incluído o Sistema Estadual de Registro de 
Preço – SERP) 
 

Aproximadamente  
30 

- 

Chamamento Público Lei 13.019/2014 
 

1 1 

  
 
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 460 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 2020 o Setor de Tecnologia analisou os principais pontos que precisa receber 
atenção na Gestão de Tecnologia da Informação, considerando a pandemia, encurtamento da 
capacitação de recursos financeiros, optou por redução de custos.  

 
No ano de 2019 com manutenção de computadores foram gastos R$ 74.584,10, sendo que no 
ano de 2020 foram gastos R$ 52.765,95, essa redução acompanhou o fato de que muitos 
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servidores foram afastados no momento da pandemia e outros trabalharam de forma remota. 
Dessa forma acompanhou momento. 

 
Outro ponto e que o setor de tecnologia seguindo as orientações da vigilância epidemiológica, 
orientou técnicos e pessoas para uso seguro dos computadores, bem como limpeza de balcões, 
teclados e mouses, visando evitar a disseminação e propagação do vírus. 

 
 

POLÍTICAS 
 
No ano de 2020 o setor de tecnologia trabalhou por meio de envio de e-mails 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 as 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.  
 

RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS 
 

Objeto  Empresa  Contrato  
Valor em 
2020 

Sistema de gestão publica prefeitura E&L Produções de Software 060/2017 297.469,92 

Sistema de gestão publica saúde E&L Produções de Software 061/2017 46.013,04 

Sistema de Nota Fiscal Eletrônica E&L Produções de Software 027/2018 192.400,00 

Contrato de HelpDesk Fabricio Auer de Souza 028/2019 4.785,00 

Contrato de HelpDesk 
Everton Messias Santos 
Sena 027/2019 4.785,00 

Contrato Emergencial Suporte prefeitura Domicio Marcondes Ribon 001/2020 34.248,15 

Contrato Emergencial Suporte saúde Domicio Marcondes Ribon 002/2020 8.947,80 

Portal de Transparência Ágape Consultoria 001/2018 16.200,00 

Portal Institucional  Portal GOV 062/2017 7.860,00 

Sistema de Gestão de Consultas 
médicas Consulfarma 001/2019 22.073,58 

Sistema Nota Produtor Tecsystem  022/2018 58.800,00 

Sistema de conexão remota e antivírus Domicio Marcondes Ribon 054/2019 26.991,05 

Conexão de Internet Saúde Itasis 057/2017 16.213,32 

Conexão de Internet Prefeitura Itasis 056/2017 48.219,60 

   785.006,46 
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No total a Prefeitura gastou R$ 785.006,46 em recursos de tecnologia da informação, 
manutenção de contratos. 

 
 
 

COMPARATIVO DOS GASTOS 
 

 

Gestão pública 81% 

Inovação de gestão  0% 

Atendimento técnico 7% 

Gestão de tecnologia 4% 

Infraestrutura 8% 

Inovação em infraestrutura 0% 

 

 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; 

 Gestão de tecnologia da informação - utilização de recursos para gerir os recursos de 
tecnologia da informação; 
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 Infraestrutura - gastos que envolvem a infraestrutura; 

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

 
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 
aditamentos, 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 2020 foi formalizado diversos tipos de Contratos, conforme relação 
abaixo: 
 

TIPO DE CONTRATO QUANTITATIVO DE 
CONTRATOS 

ADMINISTRATIVO 321 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 076 

FORNECIMENTO 122 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049 

APOSTILAMENTO 045 

RATEIO 01 

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO 04 

TERMO DE COLABORAÇÃO 04 

TERMO DE FOMENTO 01 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 02 
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EMERGENCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL (ESTÁGIO) 

02 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 01 

TERMO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO 

18 

COMODATO 02 

CONTRATO EMERGENCIAL ADMINISTRATIVO 04 

ADITAMENTO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 01 

ADITAMENTO DE CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO 08 

ADITAMENTO DE FORNECIMENTO 06 

ADITAMENTO LOCAÇÃO 20 

ADITAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 114 

ADITAMENTO DE PROGRAMA 02 

ADITAMENTO DE FOMENTO 01 

 
 
SETOR DE PATRIMÔNIO 
 

 Em anexo, o Balanço Patrimonial por Classe 501 da PMST com data entre 01/01/2020 à 
10/11/2020; 

 Em anexo, o Balanço Patrimonial por Classe 502 da PMST com data entre 01/01/2020 à 
10/11/2020; 

 Em anexo, o Balanço Patrimonial por Classe 504 da PMST com data entre 01/01/2020 à 
10/11/2020; 

 Em anexo, o Balanço Patrimonial por Classe 505 da FMS com data entre 01/01/2020 à 
10/11/2020; 

 Em anexo, o Balanço Patrimonial por Classe 506 da FMS com data entre 01/01/2020 à 
10/11/2020; 

 Arrumação, no “Almoxarifado de Bens Inservíveis", bens separados por lotes para 
melhor atender os Leilões futuros – em andamento; 

 Recolhimento de bens para o Almoxarifado de Inservíveis com o depósito lotado 
necessitando de arrumação – aguardando data e hora oportuna devido a pandemia; 

 Arrumação e organização na sala do Setor de Patrimônio – diariamente; 

 Baixa de bens intangíveis devido aos términos das licenças; 

 Reavaliação de Bens Móveis – “Veículo em Geral” – Pasta 1 e 2 com previsão de 
conclusão em Novembro de 2020; 

 Os 19.329 itens de Bens Móveis divididos em 23 classes diferentes para os serviços 
de “Reavaliação de Bens Móveis por Classe” – em andamento a serem reavaliados sem 
data prevista para o seu término; 

 Os levantamentos dos bens móveis dos demais setores da PMST e FMS em 
localidades distantes da sede, interrompido temporariamente devido a férias do 
responsável pelos levantamentos no mês de Novembro, está em andamento, com 
dificuldade devido a pandemia; 
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  Os 540 Bens Imóveis divididos em 21 classes diferentes à serem inventariados 
posteriormente às conclusões dos serviços em andamento dos bens móveis; 

 Relacionando os Bens Imóveis com os Decretos de Desapropriações conforme as 
Escrituras de Bens em planilha do Excel. Esta ação é necessário para melhorar e 
organizar conforme os números dos tombamentos – em andamento; 

 Identificando e numerando as Escrituras e Decretos de Desapropriações dos Bens 
Imóveis para melhorar a procura – em andamento; 

 Regularizando a situação de itens de Bens não localizados no Inventário ano 2015 – 
em andamento conforme os itens inventariados estão sendo identificados; 

 Regularizando a situação de itens de Bens não localizados no Inventário ano 2016 – 
em andamento conforme os itens inventariados estão sendo identificados; 

 Regularizando a situação de itens de Bens não localizados no Inventário ano 2017 – 
em andamento conforme os itens inventariados estão sendo identificados; 

 Regularizando a situação de itens de Bens a Definir Local – em andamento conforme 
os itens inventariados estão sendo identificados; 

 Respondendo ao processo nº. 7.881/2014 de 26/05/2014 que “Solicita os valores atuais 
dos referidos Decretos para realização da Escrituração detalhada dos seguintes 
imóveis” – em andamento e será finalizado após os términos de Inventário e 
Reavaliação dos bens móveis; 

 Solicitando a designação de Portaria para a constituição de membros para a “Comissão 
de Inventário de Bens Móveis” – Processo 10.991/2020 de 20/10/2020 e Portaria/CGAB 
Nº 212/2020 de 28/10/2020 – Comissão nº 13/2020 de 03/11/2020; 

 Retomada dos serviços de Inventário e Reavaliação de Bens Móveis. 
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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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SETOR DE ARQUIVO GERAL – Compreendendo de 01/01/2020 à 10/11/2020. 
 
O referido relatório compreende as atividades realizadas no Setor de Arquivo Geral, no período 
mencionado. 
 
O Setor de Arquivo Geral vem atendendo as demandas de processos quando solicitados por: 
CI, Memorando, Processos e Verbalmente pelas Secretarias e Setores. 
 
Quando verbalmente sendo registrado no Setor de Arquivo Geral, exceto quando e somente 
tirado foto do documento ou levado algumas folhas para xerox com retorno imediato. Os 
registros se dividem em dois: Processos e OP “Ordem de Pagamento” e Recursos Humanos. 
 
Processos e OP – 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 Setor de Arquivo 
Geral. 
 
Recursos Humanos – Contam com: Caixa ou pastas, nº da caixa, assunto ou nome, data de 
saída, Servidor que recebeu, assinatura, data de devolução e assinatura do Setor de Arquivo 
Geral que recebeu, que são requisitados verbalmente. 
 
O Setor de Arquivo Geral vem priorizando os serviços na ordem: 
 

 Localização quando solicitado; 

 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; 

 Arquivamento de Documentos nas pastas e caixa do RH quando solicitado; 

 Foram recebidos no Sistema de Protocolo os Processos e OPs do SECON do ano de 
2019, que correspondeu um total de 11.822 OPs Prefeitura e 3.363 OPs Saúde. 

 
O Setor de Arquivo Geral não está atendendo a demanda de recebimento de novos 
Documentos por falta de espaço para arquivamento, lembrando que já existe solicitação com 
Processo em andamento para atender as demandas das Secretarias.  
 
O Setor de Arquivo Geral no período mencionado atendeu as solicitações, teve um registro de 
aproximado 1.700 Processos, OPs e Documentos que saiu do Setor, e um total de 920 já 
retornaram e foram arquivados nos seus devidos locais. 
 
 
SETOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL 
 
Em resposta ao MEMO.CIRC/SMAR/Nº 080/2020, do dia 10 de agosto de 2020, informo que o 
Setor do Almoxarifado Central da Prefeitura, tem um manual de rotinas internas e 
procedimentos de controle – Instrução Normativa 02/2014 – Versão 02 – Decreto 224/2017 de 
28/03/2017, e nós funcionários deste Setor, procuramos seguir a risca o que está na referida 
Instrução Normativa. 
 
O Setor de Almoxarifado confere os materiais se estão em conformidade com o pedido, verifica 
se a Nota Fiscal está de acordo com a Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço 
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(OS), estando tudo correto faz a guarda do material e dá o aceite na Nota Fiscal, para 
posteriormente registrá-los no Sistema de Controle de Estoque de materiais e encaminhamos a 
Nota Fiscal para a Secretaria responsável para tomar as providências, junto a Contabilidade. 
 
Se o material não estiver de acordo com o pedido, devolvemos o material ao fornecedor para 
posteriores providências. 
 
Quanto a distribuição do material é feita através de Requisição Interna, quando o material fica 
em estoque, no Setor de Almoxarifado Central 
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6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 
O presente relatório apresenta uma descrição de forma resumida das principais ações e 
atividades realizadas na gestão do exercício de 2020 pela Secretaria Municipal de 
Agricultura e Desenvolvimento Econômico (SMAD), tendo como Secretário, o Senhor Jorge 
Faustino Tononi Natalli. 

 

2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL 
 
A SMAD possui em sua estrutura administrativa os seguintes cargos abaixo relacionados na 
tabela 01: 

Tabela 01: Cargos e números 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 Engenheiro Agrônomo 01 

5 Assessoria de Desenvolvimento Agrícola 01 

6 Assessoria do Agroturismo 01 

7 Coordenação de Apoio Agropecuário 01 

8 Coordenação de Desenvolvimento Econômico 01 

9 Coordenação de Estradas e Máquinas 01 

10 Coordenação de Agroturismo 01 

SERVIDORES EFETIVOS 

11 Técnico em Turismo (cedida da Secretaria Municipal de 
Turismo); 

01 

12 Técnico em Agropecuária; 01 

13 Operador de Máquinas 02 

15 Auxiliar Administrativo (cedida da Secretaria Municipal de 
Planejamento Estratégico) 

01 

SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT) 

15 Operador de Máquinas 03 

16 Motorista 02 

17 Auxiliar Administrativo 01 

          Fonte: Autoria própria. 
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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 2020 sob a 
responsabilidade da SMAD, destacamos: 
1) Atendimento aos produtores rurais por meio da patrulha mecanizada do Programa de 

Atendimento da Agricultura Familiar (PRONAF MUNICIPAL) em melhorias de estradas 
para facilitar o escoamento da produção bem como potencializar o agroturismo, 
Construção de caixas secas e pequenas barragens visando a captação e 
armazenamento de água, beneficiamento de produção agrícola; 

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

3) Atividades de Educação Ambiental e Revitalização de Nascentes;  
 

4) Apoio ao desenvolvimento do associativismo/cooperativismo; 
 
5) 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. 
 
No decorrente ano foram entregues 04 (quatro) certificados do Serviço de Inspeção Municipal 
aos Produtores: Maria Inês Feller Zamprogno, José Carlos Sabino, Willian Rasseli e Jefferson 
Scalzer. 
 
 
 

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) Recebimentos de equipamentos, veículos e máquina por meio de doação via SEAG: 
a) contrato N° 0235/2020 - 01 (uma) Câmara Climatizadora, Marca Vom, Stein, Modelo VS 
CRC 147 – 100m, Dimensões 6,33x4,52x3,50,Nota Fiscal Nº 0479. 
b) contrato Nº 0221/2020– 01(um). Freezer Horizontal 02 portas, Marca Consul, Modelo 
CHB4EB – 414 Litros-127v, Cor branco, Nota Fiscal nº 1168. 
 

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÕES DE BENS E MATERIAL DE 
CONSUMO: 
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1. Contrato de Rateio nº 6855/2020, Processo nº 16089/2019, 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. Contrato de Programa nº 073/2019, Processo nº 1717/2019, Prestação de serviço e 
execução do Serviço de Inspeção  Municipal S.I.M. Valor total do repasse: R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais); 
 
3.  Contratação de Pessoa Jurídica (8º/2019 Termo Aditivo, Processo nº 15942/2019) 
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$ 31.245,36 (trinta mil quarenta e sete reais e 
oitenta e dois centavos); 
 
4. Contratação de Pessoa Jurídica, Processo nº 12745/2019 para locação de 
Equipamento tipo A (impressora e copiadora). Valor global: R$ 501,24 (quinhentos e um reais 
e vinte e quatro centavos), até mê de outubro de 2020; 
 
5.  Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Energia, 
Processo Nº 563/2019, Empresa ESCELSA ESPIRITO SANTO ENERGIAS ELÉTRICAS S A. 
Valor global R$ 1.047,19 (hum mil quarenta e sete reais e dezenove centavos); 
 
6.  Aquisição de empresa prestadora de serviço - TELEMAR, Processo Nº 16738/2019, 
empresa. Valor global R$2.743,80 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e oito e 
centavos); 
 
7. Aquisição de Refeição Processo Nº 014155/2019, ATA de Registro de preço 
024/2019, Empresa RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORE LTDA ME, Valor Global R$ 
3.173,50 (três mil cento e setenta e três reais e cinquenta centavos); 
 
8.  Aquisição de 01 (um) veículo Processo Nº 014339/2019, Empresa BRACON 
VEÍCULOS E PEÇAS AS - FILIAL R$ 129.500,00 (Cento e cinte e nove e quinhentos reais); 
 
9. Aquisição de Gêneros Alimentícios (café torrado) Processo Nº 013986/2019, 
Empresa LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP R$ 276,30 (duzentos e setenta e três reais e 
trinta centavos); 

 
10.  Aquisição de Gêneros alimentícios Processo Nº 002327/2020, Contrato Nº 
051/2020, Empresa JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP R$ 525,00 (quinhentos e vinte 
e cinco reais); 
 
11. Aquisição de papel A4, Contrato Nº 043/2020, Processo Nº 014656/2019. Empresa 
N DE L ROMANHA COMERCIAL ME, Valor global R$ 550,40 (quinhentos e cinquenta reais e 
querente centavos); 
 
12. Aquisição de Lanche Processo Nº 007262/2020 e 014155/2019, Empresa PADARIA 
E CONFEITARIA LELIA EIRELI R$ 1.622,00 (um mil seiscentos e vinte e dois reais); 
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13.  Aquisição de marmitas e refeições, Processo Nº 014155/2019, Termo Nº 16/2020, 
Empresa RESTAURANTE LEMOS EIRELI ME. Valor R$ 12.096,00 (doze mil e noventa e seis 
reais); 
 
14.  Aquisição de 01 (um) SSD, Processo Nº 006148/2020, Termo Nº 16/2020, Empresa 
INOVA INFORMÁTICA LTDA-ME. Valor R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais); 
 
15.  Contratação de empresa especializada EM Locução de Eventos Processo Nº 
014120/2019, Empresa ERMITA RODRIGUES DOS SANTOS DALMONESCH, Valor Global 
R$ 4.038,34 (quatro mil trinta e oito reais e trinta e quatro centavos); 
 
16.  Aquisição de materiais administrativo Processo Nº 014656/2019 Contrato 041/2020, 
Empresa LIVRARIA E PAPELARIAS NOVA VIDA LTDA-ME, Valor Global R$ 595,54 
(quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos); 
 
17.  Aquisição de materiais administrativo Processo Nº 014656/2019, Contrato 
041/2020, Empresa CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP, 

 
O Valor Global R$ 322,97 (trezentos e vinte e 
dois reais e noventa e sete centavos); 

 
18.  Aquisição de material de limpeza e higiene, Contrato Nº 060/2020 Nº 006/2019, 
Processo Nº 016053/2019. Empresa Jurídica BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA-ME, 
Valor global R$ 239,50 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos); 
 
19.  Aquisição de material de limpeza, Nº 05228/2020. Empresa Jurídica FORAL 
FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI ME, Valor global R$ 620,06 (seiscentos e 
vinte reais e seis centavos); 
 
20.  Aquisição de recarga de água mineral, Processo Nº 0147007/2019, empresa 
DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA EPP, Contrato  Nº 034/2020. Valor global R$ 801,00 
(trezentos e quarenta reais); 
 
21.  Aquisição de 01(um) computador, Processo Nº 07078/2020, empresa MADE 
INFORMÁTICA. Valo R$ 4.163,33 R$  (quatro mil cento e sessenta e três reais e trinta e três 
centavos): 
 
22.  Aquisição de Material de Limpeza, Processo Nº 016053/2019, empresa MOURA 
COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, Contrato  Nº 068/2020. Valor global R$ 
32,20 (trinta e dois reais e vente centavos); 
 
23.  Aquisição 22) Aquisição de materiais diversos Processo Nº 016053/2019, Contrato 
Nº 058/2020, Empresa A & C COMERCIO LTDA ME R$ 827,27 (oitocentos e vinte e sete reais 
e vente e sete centavos); 
 
24.  Contratação de empresa para prestação de Serviço de Exames Complementares, 
Processo Nº 088/2020, 216/2020, 1900/2020, 2238 /2020 e 2238/2020, Empresa ATLAS 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME. Valor  

 
25. global R$ 5.517,12 (cinco mil reais, quinhentos e dezessete mil e doze centavos); 
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26.  Contratação de empresa para prestação de Serviço de confecção e instalação de 
01 (um ) placa, Processo Nº 08824/2020, Empresa LÚCIO NASCIMENTO ME. Valor global R$ 
875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais); 
 
27.  Aquisição de Tonner Processo Nº 014267/2019, Contrato Nº 0084/2020, Empresa A 
& C COMERCIO LTDA ME R$ 263,20 (duzentos e sessenta e três reais e vinte  centavos); 
 
28.  Fornecimento de passagens aéreas Processo Nº 013376/2019, Contrato Nº 
0084/2020, Empresa A Z TURISMO E VIAGENS LTDA EPP R$ 9.640 (nove mil seiscentos e 
querente reais); 

 
27.Aquisição de Câmera, GPS, estabilizado e 
cartão de memória Processo Nº 07078/2020, 
Contrato Nº 0088/2020, Empresa C L 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. Valor 
Global R$ 5.878,90 (cinco mil oitocentos e 
setenta e oito reais e noventa centavos); 

 
29. Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças, Processo Nº 
563/2019, Empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, Valor global 
R$ 38.103,46 (trinta e oito mil cento e três e trinta e seis centavos) até a presenta data; 
 
30.  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. Valor global R$ 962,80 (novecentos e sessenta dois reais e oitenta  
centavos) até outubro de 2020; 
 
31.  Aquisição de peças Processo Nº 05146/2020, Empenho nº 1766/2020, Empresa 
SOTREQ S A. Valor Global R$ 10.060,46 (dez mil cento e sessenta reais e quarenta e seis 
centavos); 
 
32.  Aquisição de peças Processo Nº 011551/2020, Empenho nº 3585/2020, Empresa J 
AZEVEDO TRATORES LTDA. Valor Global R$ 2.090,00(dois mil e noventa reais); 
 
33.  Contratação de empresa especializada na prestação de Combustível, Processo Nº 
16799/2018, Empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, ATA de 
registro de Preço Nº 025/2018, pregão presencial nº 081/2018 Valor global R$ 101.312,88 
(cento e um mil trezentos e doze reais e oitenta e oito centavos) até a presente data; 

 
34.  Revisão de 500 horas da Máquina Pá Carregadeira Nº 03611/2020, Empresa PME 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, Valor Global R$ 2.558,57 (dois mil quinhentos e 
cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos); 
 
35.  Aquisição de ferramenta de segurança antivírus Processo Nº 4111/2019, Contrato 
054/2019, Empresa DOMÍCIO MARCONDES RIBON ME R$ 890,73 (oitocentos e noventa 
reais e setenta e três centavos); 
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36.  Revisão de 1000horas da Escavadeira Hidráulica, Processo nº 025/2020, Empresa 
BRASIF S A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, Valor Global R$ 5,272,87 (cinco mil duzentos e 
oitenta e dois reais e oitenta e sete  centavos); 
 
37.  Revisão de 1500 horas da Escavadeira Hidráulica, Processo nº 1569/2020, 
Empresa BRASIF S A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, Valor Global R$ 2.539,16 (dois mil 
quinhentos e trinta e nove reais e dezesseis  centavos); 
 
38.  Revisão de 2000 horas da Escavadeira Hidráulica, Processo nº 08947/2020, 
Empresa BRASIF S A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, Valor Global R$ 4.320,00 (quatro mil 
trezentos e vinte reais); 
 
39.  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 2020, R$ 221.657,36 (duzentos 
e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos),  
 
40.  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 2020 R$ 
93.243,25 (noventa e três mil duzentos e quarenta e três reais vinte e cinco centavos; 
 
41.  Contratação de empresa especializada em instalação de cerca com murrões 
referente ao Projeto Produtor de Água, Processo Nº 2118/2018, Empresa VIVEIRO 
ECOLÓGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP, Contrato de Repasse Nº 858667/2017/ANA/CAIXA-
SMAD, valor pago em 2020 R$ 212.027,49 duzentos e doze mil vente e sete reais e quarente 
e nove  centavos). 
 
4.1 PROJETOS CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS E CORDÕES DE COCHOS DE 200M EM 
MICROBACIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
O projeto tem como objetivo geral possibilitar a disponibilização e execução das tecnologias 
sociais Barraginhas e Cochinhos por meio de transferência de recursos estaduais para o 
município de Santa Teresa.  
Após as chuvas de dezembro de 2013, período da pior cheia nas últimas décadas, teve-se um 
ciclo de estiagem que se estendeu até 2017 no Espírito Santo. O déficit hídrico foi generalizado 
no Estado, onde diversas regiões tiveram problemas graves de disponibilidade de água para a 
agricultura, dessedentação animal e consumo humano, chegando ao extremo do racionamento 
da água para irrigação em alguns períodos do dia em diversas bacias hidrográficas do estado.  
Assim, tecnologias como a de Barraginhas e Cochinhos vêm ao encontro das necessidades de 
armazenamento de água nas propriedades rurais, como alternativa de 
 
 convivência com a seca, facilitando a infiltração de água no solo, diminuindo a perda de água e 
de solo pela enxurrada, além de aumentar a disponibilidade de água para uso na propriedade.  
O projeto beneficiará diretamente todo o conjunto de atores com interesse no aumento da oferta 
de água, com destaque para os agricultores municipais cujos estabelecimentos rurais serão 
contemplados pelo projeto.. 
 
 
4.2 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF MUNICIPAL) 
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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 e da SMAD. 

ITEM MÁQUINA/EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

01 RETROESCAVADEIRA 02 

02 PÁ CARREGADEIRA 01 

03 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 02 

04 TRATOR AGRÍCOLA 05 

05 CAMINHÃO CAÇAMBA 02 

06 CAMINHÃO CARROCERIA DE 
MADEIRA 

01 

08 CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 01 

09 VEÍCULO UTILITÁRIO 04 

10 VEÍCULO TIPO PASSEIO 02 

11 MOTOCICLETA 04 

12 CAMINHONETE RANGER 01 

              Fonte: Autoria própria. 
 
O total de produtores rurais atendido em 2020, está disposto na tabela 03, assim como    os 
equipamentos disponibilizados, respectivas horas/máquinas e valores totais. 
Destacamos que as atividades mais realizadas em 2020 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 ate a 
presente data. 

Item Equipamento Quant. 
Produtores 

Quant. 
HORAS/MAQ 

Valor total1 

01 RETROESCAVADEIRA 25 289 h R$ 13.277,00 

02 PÁ CARREGADEIRA 25 331 h 20 min R$ 18.650,00 

03 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 21 406 h 30 min R$ 32.410,00 

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

43 121hora /  
995 SC 

R$ 6.468,50 / 
R$ 3.316,00 

05 CAMINHÃO CAÇAMBA 13 298 h 75 min 
462 km 

R$ 8.350,00 
R$ 272,00 

06 CAMINHÃO CARROCERIA DE 
MADEIRA 

05 119 KM / 12 
h:30 min 

R$ 484,50 

VALOR TOTAL R$ 50.818,00 

                                            
1. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
Estado do Espírito Santo 

50 
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 

TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site:www.santateresa.es.gov.br 

Fonte: Autoria própria. 
Legenda: h - horas, KM - quilômetro, min - minutos. 
 
                               
4.3 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 no local. Durante o ano de 2020 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; 

 Auxílio aos produtores rurais quanto a emissão de notas fiscais; 

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

 
4.4 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS 
DEGRADADAS, FORAM REALIZADAS AS SEGUINTES ATIVIDADES 
 
Doação de mudas nativas e frutíferas da Mata Atlântica para a realização de reflorestamento de 
áreas degradadas. 
 

DATA SOLICITANTE QUANT. MUDAS LOVAL 

20/12/2019 Gilson Mansur 1200 Valsugana Velha 

10/01/2020  100  

13/01/2020 Edmar Emogenes 600 Alto Santo Antônio 

13/01/2020 Nelson Cavalcante 200 Valsugana Velha 

1301/2020 Ademar Beilke 300 Alto Santo Antônio 

13/01/2020 José Croce 120 Alto Santo Antônio 

13/01/2020 Ângelo Venturini 300 Várzea Alegre 

21/01/2020 Sebastião N. dos Santos 300 Várzea Alegre 

05/02/2020 José Luís Possati 400 Várzea Alegre 

13/03/2020 José Luis Possati 150 Várzea Alegre 

19/05/2020 Fabio Buaiz de Lima 1500 Valão de São Pedro 

19/05/2020 Carlos Alberto Ferrari 1000 Alto São Lourenço 

19/05/2020 Gilson Mansur 900 Valsugana Velha 

19/05/2020 Almir Marcos Cocchetto 300 São Marcos 

04/06/2020 Gilson Mansur 100 Valsugana velha 

24/09/2020 Esc. Benjamin Bortolini 90 Santo Antonio do 
Cannã 

24/09/2020 Penha Demuner das Neves 20 Várzea Alegre 

26/10/2020 Carlos Alberto Furlani 180 Valsugana Velha 

05/11/2020 Cláudio Rasseli 1000 Vale Tabocas 

Fonte: Autoria própria 
 
Coleta dede sementes nativas e frutíferas da Mata Atlântica no Município de Santa Teresa – ES 
 
Datas das coletas e beneficiamento das sementes: 
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30/01/20, 05/02/20, 17/02/20, 05/03/20, 31/03/20, 20/08/20, 08/08/20, 31/08/20 
 
Espécies: Ipê roxo, rosa, amarelo, branco, boleira, marinheiro, pau formiga, pau sangue, 
fedegoso, inuiba, guapuruvu, jatobá, cerejeira, aderne, pau d’alho, farinha seca, orelha de 
macaco, peroba branca, peroba rosa, paineira rosa, carobinha, saboneteira, sapucaia, cereja do 
rio grande, pitanga, araçauna, araçá do mato, goiaba e cinco folhas. 
 
Sementes enviadas ao Viveiro do IFES Campus Santa Teresa – ES para a produção das 
mudas 
 
Seleção de 04 alunos do IFES Campus Santa Teresa para estágio através de uma parceria 
entre da Prefeitura Municipal de Santa Teresa e IFES Campus Santa Teresa  
Data da seleção: 03 de março de 2020 
 
Plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. 
 

DATA LOCAL PÚBLICO ALVO QUANTIDADE 

06/03/2020 Valão de São Pedro Prop. Elcilia Carvalho 40 

13/03/2020 Santa Teresa Prop. Pestalozzi 50 

Fonte: Autoria própria 
 
4.5 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 2020, o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao 
COINTER, onde o mesmo viabilizou a comercialização de 1.311,11 KG de  
 
Produtos hortifrutigranjeiros, totalizando um retorno financeiro de R$ 2.807.348,23 (dois 
milhões, oitocentos e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e trés 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 2020, 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 INICIADOS E PARALISADOS EM VIRTUDE DA COVID - 19: 
 

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- 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; 

 Campos Society da Sede e da Comunidade de São Sebastião; 

 Campo de Areia; 
    10-  Alambrado do Campo de Futebol de 25 de Julho e de Aparecidinha. 
 
 

 
EVENTOS INICIADOS E PARALISADOS EM VIRTUDE DA COVID - 19: 
 

1- Campeonato Municipal de Futebol de Campo; 
2- Campeonato Municipal de Futebol 7, categoria Principal; 
3- Campeonato Municipal de Futebol 7, Categoria Principal; 
4- Campeonato Municipal de Futebol 7 Master (40 e 50 anos); 
5- Campeonato Municipal de Futsal de Empresas; 
6- Campeonato Municipal de Futsal, 1ª e 2ª divisão; 
7-  Jogos Estudantis de Santa Teresa Infantil (JESTINHO); 
8-  Jogos Estudantis de Santa Teresa (JEST); 
9-  Campeonato Futsal Feminino. 
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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 2020 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 18,84% (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 Equipe de Saúde. 

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. 

100% 

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

50% 

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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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. 

90% 

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

34,6%* 

Implantar a Política Municipal de Primeira Infância, realizando o 
diagnóstico 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. 

100% 

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.  

30%** 

* O percentual encontra-se abaixo do pactuado devido o impacto da Pandemia de COVID-19, 
onde as Equipes de Saúde priorizaram a pesagem de gestantes. Em anexo Nota Técnica do 
Ministério da Saúde nº. 11/2020. 
** Todas as ações coletivas tiveram impacto e redução mediante a Pandemia de COVID-19. 
 
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. 

57,14%* 

Atualizar o parque tecnológico da Saúde Bucal Municipal. 100% 

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. 

100% 

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

100% 

 
* Quanto à Policlínica, o recurso captado através de Emenda Parlamentar nº. 41800005 
(Proposta 14491.9450001/20-003) no montante de R$ 329.997,00, encontra-se na Secretaria 
Municipal de Planejamento em fase final de encaminhamento para abertura de processo 
licitatório. 
A reforma da Unidade de Saúde de São João de Petrópolis encontra-se na fase de finalização, 
sendo entregue em dezembro de 2020. 
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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 Política Municipal de Saúde. 

 
AÇÃO PROPOSTA 

META 
ALCANÇADA 

Implantar Grupo Gestor Local de Saúde em todos os Serviços de Saúde 
da Rede Municipal. 

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% 

 
* Colegiado Gestor foi adequado para o COES-COVID-19 (Centro de Operações Especiais em 
Saúde) mediante o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19. 
 
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 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. 

100%* 

Realizar oficinas com os Profissionais da Rede Saúde de Santa Teresa 
para fortalecimento das redes. 

0%** 

 
* Formação ligada ao Enfrentamento da COVID-19, sendo feita in loco, também realizada 
através de videoconferências e treinamentos. 
** Devido a Pandemia foram suspensas as oficinas presenciais, sendo realizadas as 
atualizações de Protocolos e informações referentes às Notas Técnicas, via ferramentas de 
comunicação on-line. 
 
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. 
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AÇÃO PROPOSTA 
META 

ALCANÇADA 

Ampliar a cobertura de exames citopatológicos de colo de útero na 
população feminina de 25 a 64 anos de idade (até 23/11/2020). 

1.233 

Ampliar a cobertura de mamografias na população feminina de 50 a 69 
anos de idade (até 23/11/2020). 

507 

 
* A cobertura de exames de rastreamento de câncer de colo de útero e de mama foram 
reduzidos devido à pandemia de COVID-19, pois essa impactou nas agendas de serviços 
eletivos de saúde e devido ao Protocolo de distanciamento para o controle do Novo 
Coronavírus. 
 
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. 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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* Com adendo à oferta de consultas variável devido à Pandemia de COVID-19. Com anexo a 
Portaria nº. 155-R/2020. 
 
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, através de relatórios quadrimestrais. 

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. 

AÇÃO PROPOSTA 
META 

ALCANÇADA 

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

100% 
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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. 

100%* 

Participar do processo de qualificação dos profissionais, possibilitando 
medidas de controle efetivas no combate à COVID-19. 100% 

Integrar de forma efetiva com a Atenção Básica consolidando parceria nas 
ações de vigilância em saúde de forma contínua no combate à COVID-19. 100% 

Readequar as ações estratégicas de combate ao Aedes Aegypti devido à 
realidade da Pandemia de COVID-19, com o isolamento social e as 
normativas sanitárias impactando as visitas. 

70% 

Aumentar 5% de Recurso Próprio aplicado à Vigilância ao ano (somando 
20% no final) Vigilância Epidemiológica e Ambiental. 100% 

* Para enfrentamento da Pandemia, a Gestão da Vigilância em Saúde foi fortalecida, 
aprimorando as condições e o processo de trabalho, focando o combate à COVID-19; a 
Vigilância manteve sua rotina para as demais doenças transmissíveis e não transmissíveis com 
ações estratégicas. 
 

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. 

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 Pandemia da COVID-19 influenciou diretamente no desenvolvimento das ações 
propostas para o Exercício 2020 na área da Saúde. Todo o planejamento ficou em segundo 
plano para a priorização do controle da Pandemia.  
 A queda da arrecadação financeira municipal e a alocação de recursos federais para o 
enfrentamento da Pandemia também interferiu muito na movimentação orçamentária / 
financeira. 
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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.  
 
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 2020 se norteará pelas metas do 
PME e pelas estratégias contempladas e executadas durante todo o ano. 
 
Atualmente a Rede Municipal de Santa Teresa atende 3.214 estudantes distribuídos nas 20 
Unidades de Ensino, localizadas na zona rural e urbana, assim distribuídos: 
- Educação Infantil (Creche) = 378 estudantes 
- Educação Infantil (Pré-Escola) = 488 estudantes 
- Ensino Fundamental = 2.205 estudantes 
- EJA (Educação de Jovens e Adultos) = 143 estudantes 
 
Em atendimento à demanda acima, conta com o quadro de 316 profissionais do magistério, em 
regime efetivo e designado temporário, alocados: 
- Educação Infantil (Creche) = 65 profissionais 
- Educação Infantil (Pré-Escola) = 38 profissionais 
- Ensino Fundamental = 196 profissionais 
- EJA (Educação de Jovens e Adultos) = 08 profissionais 
- Educação Especial = 09 profissionais 
 
A Secretaria Municipal de Educação é responsável pelo atendimento administrativo e 
pedagógico das Instituições de Ensino Públicas Municipais e se orienta pelas legislações 
nacional, estadual e municipal vigentes. 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, Livros de Pontos 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 nas 
escolas regulares e nas modalidades da Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 
EJA; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
Estado do Espírito Santo 

60 
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 

TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site:www.santateresa.es.gov.br 

- Montagem de processos e acompanhamento dos documentos necessários à regulamentação 
das Instituições de Ensino, de acordo com a Resolução CEE-ES nº 3.777/2014, junto à 
Superintendência Regional de Educação - SRE de Carapina, a quem somos vinculados, ao 
Conselho Estadual de Educação (CEE-ES) e demais órgãos competentes, para aquisição do 
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 institucionais necessários para 
a Renovação do Credenciamento das Escolas do Campo referentes às etapas e por elas 
ofertadas. São eles: 

 

a) PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 

 
Este ano atingimos 100% das Escolas Regulares e do Campo que construíram o documento 
intitulado PDI – Plano de desenvolvimento Institucional. Este documento representa a 
identidade de cada instituição, tendo validade de cinco anos, quando se terá que ser 
reformulado e reencaminhado ao Conselho Estadual de Educação CEE/ES para Renovação 
do Credenciamento.  
 
 
b) PROGRAMA DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - PAI 
 
Este ano atingimos 100% das Escolas Regulares e do Campo que construíram o documento 
intitulado PAI - Programa de Autoavaliação Institucional. Este documento tem por objetivo o 
acompanhamento contínuo das condições estruturais e de funcionamento da 
inst ituição, para o aperfeiçoamento da qual idade de ensino por ela oferecido e 
a melhoria da produtividade. Com este, todos os segmentos da comunidade escolar e 
civil avaliam anualmente a instituição, em todos os seus aspectos, para replanejamento do ano 
subsequente e depois de cinco anos é encaminhado para o Conselho Estadual de Educação 
CEE/ES para Renovação do Credenciamento.  
 
 
c) PROPOSTA PEDAGÓGICA DO CURSO – PPC 
 
Este ano atingimos 100% das Escolas Regulares e do Campo que construíram o documento 
intitulado PPC – Proposta Pedagógica do Curso. Este documento tem por objetivo contr ibuir  
para a melhor ia das prát icas educacionais, baseadas nas orientações mínimas 
necessárias para real ização das at ividades pedagógicas no recinto escolar.  
Este foi encaminhado ao Conselho Estadual de Educação CEE/ES para Renovação do 
Credenciamento.  
 
- 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. 
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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 na EMEI “Emilinha”.    
 

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 
acompanhamento pedagógico, a partir de 2020 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 2020, o projeto está sendo realizado na Instituição de Ensino: EMEF “Professor Ethevaldo 
Damazio”. 
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 
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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 
As ações do Programa referentes ao trabalho com o assistente de alfabetização foram 
suspensas, sendo autorizado a utilização do recurso para aquisição de materiais de expediente 
e pedagógicos para as instituições de ensino adesas do Programa.  
 
2.3 PROGRAMA TEMPO DE APRENDER 
A Secretaria aderiu em 2020 ao programa Tempo de Aprender que tem como propósito  
enfrentar as principais causas das deficiências da alfabetização no país. As ações relativas ao 
programa estão previstas para iniciar no ano letivo subsequente em virtude da pandemia da 
Covid-19. 
Destinado à pré-escola e ao 1º e 2º ano do ensino fundamental e desenvolvido a partir das 
diretrizes da Política Nacional de Alfabetização - PNA: apoio pedagógico para a alfabetização; 
aprimoramento das avaliações da alfabetização; formação continuada de profissionais da 
alfabetização e valorização dos profissionais de alfabetização. 
 
2.4 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (PNLD) 
Entrega do Livro Didático: 1º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental; 
PNLD Literário (Livros de Literatura e Acervos para a Biblioteca): Educação Infantil ao 9º ano. 
Material Didático para os professores de Educação Física. 
Material para o professor: Educação Infantil ao 9º ano. 
 
2.5 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.  
Neste ano de 2020, devido a pandemia da COVID-19 a Olimpíada aconteceu de maneira 
virtual. 
 
2.6 EDUCAÇÃO INTEGRAL 
2.6.1 PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 
A Educação Integral na Rede Municipal de Santa Teresa foi ofertada no anos anteriores 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, mediante a impossibilidade da 
realização das atividades do Programa pelos Mediadores da Aprendizagem e Facilitadores 
responsáveis pelo desenvolvimento das atividades, em virtude da suspensão das aulas 
presenciais, foi autorizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para 
que as unidades de ensino (EMEF Professor Ethevaldo Damazio, EMEIEF Vale de Tabocas, 
EMEIEF Visconde de Inhaúma e EMEIEF Professor Hasler) que desenvolveram as ações do 
Programa e que tenham saldos remanescentes utilizem os recursos na sua finalidade, 
exclusivamente, no PDDE Básico, conforme prevê a Resolução CD/FNDE nº 08/2016. As 
Instituições de Ensino que não desenvolveram nenhuma ação  de Educação Integral (EMEIEF 
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Sebastião José Pivetta e EMEF Antônio Valesini) foi indicado também pelo FNDE que 
desenvolvam as atividades no próximo ano letivo. 

 

2.6.2 AMPLIAÇÃO DE JORNADA ESCOLAR 

Para oportunizar a formação integral do estudante enquanto sujeito múltiplo e singular, 

reconhecendo suas possibilidades e potencialidades, foi a ampliada a jornada escolar das 

escolas: EMEIEF “Professor Hausler” para 7 (sete) horas diárias, no período de 9h às 16h e nas 

escolas do campo EMPEIEF “Alto Santo Antônio” e EMEIEF” Felício Alberto Baratella” que 

passaram  a ter 6 aulas diárias com o propósito de desenvolver um processo educativo 

articulado com as experiências vividas na realidade social e o fortalecimento da Instituição de 

Ensino, essa ação de Educação Integral no município tem como objetivo 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 . 

 

3. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

Neste ano de 2020 a modalidade de ensino foi ofertada na EMEF “Professor Ethevaldo 

Damazio”, contemplando a 1ª e a 2ª etapa do ensino fundamental. 

 

 

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 
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 horário inverso à 
escolarização; 

 auxiliar de professor, quando comprovada necessidade, tem como função colaborar com 
o 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 Sala de 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. 
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As ações da Educação Especial envolvem o 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; realização de ações inclusivas 

durante o ano; reunião para devolutivas com equipe multidisciplinar em Parceria com a equipe 

da Associação Pestalozzi;  

 

4.2 ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 
No ano de 2020 foram atendidos 40 (quarenta) estudantes da rede municipal a partir de 
demanda das instituições de ensino. O atendimento segue o procedimento com levantamento 
inicial de dados através da anamnese com pais e/ou responsáveis, por se tratar de crianças 
menores de idade. De acordo com cada caso, pode ser realizado encontros de orientação com 
os pais e/ou responsáveis ou atendimento individual com o estudante, a fim de compreender a 
origem de suas necessidades para desenvolvimento. Ressalta-se que este trabalho é 
desenvolvido durante o período letivo. 
Devido ao Decreto Municipal nº 87/2020 de 17 de março de 2020, que declarou situação de 
emergência de saúde pública no município de Santa Teresa decorrente de pandemia em razão 
do novo Coronavírus (Covid-19) e o Decreto Municipal nº 359/2020 de 09 de outubro de 2020, 
que dispõe sobre a permanência da suspensão das atividades letivas presenciais nas 
instituições de ensino vinculadas a rede municipal de educação de Santa Teresa até o final do 
ano letivo de 2020 os atendimentos á estudantes foram suspensos pela impossibilidade de 
levantamento de novas demandas.  
Deste modo o trabalho psicológico foi realinhado para acompanhar de forma remota os 
profissionais da educação que necessitarem de auxílio. 
 
4.2.1 PALESTRAS COM PROFESSORES, PEDAGOGOS E DIRETORES  

Mediante o cenário da pandemia mundial em razão do novo coronavírus (covid-19) as formas 

de atuar foram revistas, fato que possibilitou a elaboração de palestras a serem ministradas 

através de plataformas digitais com temáticas pertinentes ao momento que vivenciamos, as 

mesmas foram oportunizadas as unidades de ensino, sendo elas: “Validação Emocional”, onde 

refletimos sobre a importância de compreendermos nossas emoções; “Os três passos para lidar 

com nossas emoções”, momento onde os profissionais foram sensibilizados e puderam 

aprofundar conhecimento sobre emoções, bem como, adquirir conhecimento sobre estratégicas 

de monitoramento comportamental e maneiras de manter a saúde mental em meio à pandemia; 

e, “Os estilos parentais na perspectiva da Disciplina Positiva”, palestra esta que abrilhantou 

projeto de formação idealizado pela EMEI “Benjamin Bortolini” e abordou o tema das diversas 

formas de educar levando aos participantes a refletirem sobre o seu papel neste momento. 

 

4.2.2 GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ACOLHIMENTO 
PSICOSSOCIAL 

Criação de grupo de trabalho intersetorial para elaboração de diretrizes de convivência no 

âmbito escolar, através do Ofício Circular Nº 007/2020 de 09 de Junho que foi encaminhado 
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aos Secretários Municipais de Saúde e Assistência Social e convidados, Associação Pestalozzi 

de Santa Teresa e o Conselho Tutelar.  

Este grupo visa elaborar estratégias para acolhimento psicossocial dos profissionais da 

educação, familiares e estudantes da rede municipal de ensino, bem como, sensibilizar quanto 

a readequação das condutas comportamentais e emocionais diante dos impactos oriundos da 

pandemia do novo coronavírus. 

As webconferências com os representantes ocorreram de forma quinzenal e também são 

utilizadas para os estreitamentos das relações entre as pastas municipais e convidados. 

 

 

 MEDIDAS EMERGENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 
O Decreto Estadual nº 4593-R de 13 de março de 2020, que declarou estado de emergência 
em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabeleceu medidas sanitárias e 
administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes 
do surto de Coronavírus (CONVID-19) e dá outras providências; 

 

A Resolução CEE/ES Nº 5.447, de 20 de março de 2020 que dispõe sobre o regime 
emergencial de aulas não presenciais;  
 

A Medida Provisória 934/2020 de 01 de abril de 2020 que estabelece normas educacionais 
excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020; 

 

O Parecer Nº 05/2020 do Conselho Nacional de Educação, aprovado em 28 de abril de 2020, 
que trata da Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades não presenciais para fins de cumprimento da Carga horária mínima anual, em razão 
da Pandemia da COVID-19; 

 

As Diretrizes do Conselho Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo, Parecer Nº 
5.950/2020, de 14 de julho de 2020 que estabelece diretrizes para reorganização do 
calendário e das atividades escolares no contexto da Pandemia COVID-19; 

 

Considerando todos os documentos acima expostos que tratam das suspensão das aulas 
presenciais devido a Pandemia da Covid-19, a Secretaria Municipal de Educação adotou 
procedimentos que se fez cumprir a legislação vigente e garantir a aprendizagem dos 
estudantes de maneira remota através do: 

 
 
5.1 PROGRAMA ESCOLAR 
O Programa EscoLAR objetiva incentivar a oferta de Atividades Pedagógicas Não Presenciais 
(APNPs) vinculadas à adoção de metodologias inovadoras e ao uso de tecnologias voltadas 
para a aprendizagens dos estudantes. 
O Programa contemplou todas as etapas e modalidades de ensino presentes na rede municipal. 
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5.2 PORTARIA/SMED/Nº 011/2020 
Regulamenta a aplicação das Atividades Pedagógicas Não Presenciais – APNPS, como carga 
horária letiva, a partir de 07 de abril de 2020, nas Instituições de Ensino da rede pública 
municipal, e a reorganização do calendário escolar. 
 
5.3 ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E CONTROLE (PEPC) 
O documento foi organizado considerando a Portaria Conjunta Sedu/Sesa Nº 01/R de 08 de 
agosto de 2020 que estabelece medidas administrativas e de segurança sanitária a serem 
tomadas pelos gestores das instituições de ensino no retorno às aulas presenciais. Visando 
atender aos protocolos sanitários foi ofertada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde 
a formação para os profissionais, Auxiliares de Serviços Gerais, responsáveis pela higienização 
das instituições de ensino. 
 
 
6. FORMAÇÃO DE PROFESSORES  
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. 
 
6.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
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. Neste sentido, foram selecionados professores 
coordenadores de área para elaboração e condução da formação. 
A Secretaria Municipal de Educação, visando aperfeiçoar a prática dos profissionais que atuam 
nas Instituições de Ensino, promoveu neste ano letivo de 2020 em parceria com o Polo UAB, 
um processo contínuo de formação para todos os profissionais da Rede Municipal de Ensino de 
Santa Teresa.  
 
Seguem os cursos ofertados: 

 Formação Continuada 2020: “A BNCC na sala de aula, o novo currículo em debate”; 

 Formação Continuada de Profissionais da Educação do Campo: “Tecendo redes por uma 
educação sensível: culturas em interação”; 

 Ferramentas Tecnológicas Educacionais para o Ensino à Distância e Presencial. 

 Oficinas com base nos Cursos MOOC. 
 
6.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM PARCERIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 
O processo formativo também foi propiciado em parceria com instituições renomadas para o 
desenvolvimento das competências e habilidades de nossos profissionais. 
 
Seguem os cursos ofertados: 

 Formação Integral dos Profissionais da Educação: “Plataforma Vivescer”; 
Oportunizada pela Secretaria Estadual de Educação - SEDU por meio do Centro de Formação 
dos Profissionais da Educação do Espírito Santo - CEFOPE em parceria com o Instituto 
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Península uma organização social que atua nas áreas de Educação e Esporte para aprimorar a 
formação de professores. 

 Formação Implementação do Currículo do Espírito Santo. 
Ofertada pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU) por meio do Centro 
de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo –CEFOPE e em parceria com a 
União dos Dirigentes Municipais do estado (UNDIME-ES). 

 Formação Currículo e Prática na Educação Infantil. 
Promovido pela União dos Dirigentes Municipais do estado (UNDIME-ES) em parceria com a 
Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV). 
 Formação “Currículo, Práticas Pedagógicas e trabalho colaborativo”  

 

Parceria com Universidade Federal do Espírito Santo com a oferta de Minicursos realizado pelo 

grupo de pesquisa do GRUFOPEES abordando os temas: 

1ª Live: Ensino colaborativo: ensino e práticas no contexto atual de Pandemia; 

2ª Live: Inclusão, Currículo e BNCC: implicações para a prática pedagógica; 

3ª Live: Planejamento colaborativo e ensino em multiníveis; 

4ª Live: Interfaces da Educação Especial e Educação no campo. 

 
7. INFRAESTRUTURA FÍSICA E FINANCEIRA 
 
7.1 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 
Foram realizadas obras de reforma em algumas Instituições de Ensino neste ano, a saber: 
EMEF “Professor Ethevaldo Damazio”; EMEIEF “Vale de Tabocas” e EMPEIEF “Felício Alberto 
Baratella” (reforma geral); EMEIEF “Paulino Rocon” (pavimentação, drenagem e alambrado); 
EMEIEF “Sebastião José Pivetta” (reforma do auditório, cobertura da rampa do auditório, 
acertos em banheiros). 
 
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$ 
24.318,18, tais como: freezer 2 portas, fogão industrial, banco para refeitório, armário de aço, 
ventilador e projetor. 
 
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 por meio 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.  
 
 

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
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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. 
Em decorrência da pandemia, a partir de março as aulas foram suspensas e em 13/10/2020 o 
transporte retornou ao funcionamento para atendimento aos alunos da rede estadual de ensino, 
conforme o calendário estipulado pela SEDU, tendo em vista que a rede municipal de ensino 
optou por não retornar de forma presencial até dezembro/2020. 
 
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).  
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 Alimentação Escolar, 
em especial no 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. 
No ano de 2020 foram realizados 17 (dezessete) contratos contemplando 18 (dezoito) itens da 
Agricultura familiar, atingindo 38,82% do recurso recebido do FNDE para alimentação escolar. 
Porém, devido o Decreto Municipal nº 87/2020 de 17 de março de 2020, que declarou situação 
de emergência de saúde pública no município de Santa Teresa decorrente de pandemia em 
razão do novo Coronavírus (Covid-19) e o Decreto Municipal nº 359/2020 de 09 de outubro de 
2020, que dispõe sobre a permanência da suspensão das atividades letivas presenciais nas 
instituições de ensino vinculadas a rede municipal de educação de Santa Teresa até o final do 
ano letivo de 2020, foram adquiridos 5,78% dos gêneros alimentícios, período fevereiro e 
março/2020 e o saldo dos empenhos foram anulados.  
Mediante a pandemia do COVID-19 com decreto de suspensão das aulas foi realizada reunião 
com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) sobre os gêneros alimentícios contidos em 
estoque. Diante de decretos que suspendiam as aulas por mês, os gêneros foram 
disponibilizados por etapas conforme decisão do CAE. Na primeira etapa, ocorrida no mês de 
abril de 2020, os gêneros alimentícios, com vencimento até julho de 2020, foram repassados 
para a Secretaria de Assistência Social. Na segunda etapa, realizada no mês de outubro, foram 
entregues em forma de kits contemplando todos os alunos das escolas EMPEIEF ALTO SANTO 
ANTONIO, EMPEIEF ALTO VARZEA ALEGRE, EMPEIEF FELICIO ALBERTO BARATELLA, 
EMEI FRANCISCO TONONI, EMPEIEF GERALDA RODRIGUES SARMENTO, EMPEIEF 
GOIAPABOAÇU, EMUEF ITANHANGA, EMEI VALE DA ESPERANÇA, EMEIEF PROFESSOR 
HAUSLER os gêneros com vencimento até novembro de 2020. Após o Decreto Municipal nº 
359/2020 de 09 de outubro de 2020, que dispõe sobre a permanência da suspensão das 
atividades letivas presenciais nas instituições de ensino vinculadas a rede municipal de 
educação de Santa Teresa até o final do ano letivo de 2020, foi disponibilizado todo o estoque 
de merenda e distribuído em forma de kits contemplando cinco escolas, sendo estas EMEF 
ANTONIO VALESINI, EMEIEF VISCONDE DE INHAUMA, EMEIEF VALE DE TABOCAS, 
EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ PIVETTA E EMEIEF PAULINO ROCON. 
 
 

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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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.  
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 foram 
beneficiadas pelo Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE, do Governo Federal 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, 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. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  
 
8.1 FESTIVAL DE CINEMA  
As Instituições de Ensino da rede municipal EMEF “Antônio Valesini”, EMEIEF “Vale de 
Tabocas”, EMEIEF “Sebastião José Pivetta” e a EMEF “professor Ethevaldo Damazio” 
participaram, via Youtube, do FECSTA com as turmas de 8º e 9º anos. A parceria da Secretaria 
Municipal de Educação com o Festival de Cinema de Santa Teresa (FECSTA) resultou em um 
concurso de produção de texto envolvendo o gênero roteiro. As turmas do Ensino Fundamental 
II (8º e 9º anos)  foram convidadas a participar dos dois dias de mostras de curtas, sendo estes 
selecionados pela coordenação do FECSTA e pelo setor pedagógico da Secretaria; dessas 
mostras, foi escolhido um curta específico para a produção do roteiro: “Alê”. Os textos 
produzidos foram avaliados pelos professores como parte das  Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNPs). 
  
8.2 X WORKSHOP DA UNDIME - ES 
Tema: Avaliação Diagnóstica no retorno escolar: Metodologias Ativas e Ensino Híbrido. 
 
8.3 XI WORKSHOP DA UNDIME - ES 
Tema: Aprendendo ativamente com apoio das tecnologias. 
 
8.4 WEBINAR DIÁLOGOS: EDUCAÇÃO EM FOCO (UNDIME) 
Tema: Competencias Socioemocionais na vida do educador e na BNCC. 
 
8.5 WEBINAR DIÁLOGOS: EDUCAÇÃO EM FOCO (UNDIME) 
Tema: A organização Familiar em tempos de Distanciamento Social. 
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8.6 WEBINAR: EMOÇÕES DE PROFESSOR@S NA PANDEMIA. 
 
8.7 FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE ALFABETIZAÇÃO: LEITURA E 
ESCRITA DO ES 
Tema: Educação Infantil e Alfabetização reflexões necessárias. 
 
8.8 WEBCONFERÊNCIA COM O PROFESSOR ANTÓNIO NÓVOA 
Tema: Formação de professores em tempos de pandemia. 
 
8.9 PALESTRA: NOSSOS HERÓIS DA EDUCAÇÃO (UNDIME -ES  E INSTITUTO ANDE) 
 
8.10 SEMINÁRIO CONECTA UNDIME SUDESTE: EDUCAÇÃO EM CONTEXTOS. 
(PARCERIA FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS) 
 
8.11 CONGRESSO INTERNACIONAL: UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO (INSTITUTO 
CASAGRANDE) 
 
8.12 SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO 
(INSTITUTO CASAGRANDE) 
 
8.13 FÓRUM DE GESTORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (GRUFOPEES/UFES) 
 
 
9. AÇÕES NÃO REALIZADAS DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19 
Em virtude da publicação do Decreto nº 087/2020 que declara situação de emergência de 
saúde pública no Município de Santa Teresa, decorrente de pandemia em razão da Covid-19 e 
dispõe sobre as medidas de enfrentamento e conforme recomendação da  Organização 
Mundial da Saúde (OMS) sobre adoção do isolamento social, seguem as ações planejadas: 
 

 Papai Noel dos Correios;  

 Formação Continuada em Educação Especial em Parceria com o Polo UAB e Associação 
Pestalozzi de Santa Teresa intitulada “Educação Inclusiva: outros olhares, conceitos e 
práticas” (Formação presencial conforme o Projeto de Formação); 

 Projeto “Vire a página: a viagem vai começar”; 

 Projeto “Educação PatrImonial”; 

 Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP; 

 Olimpíada de Língua Portuguesa; 

 Programa Agrinho; 

 Programa Tempo de Aprender; 

 Programa Novo Mais Educação; 

 Programa Mais Alfabetização 

 Jogos internos escolares (interclasse); 

 Jornada de Planejamento Pedagógico; 

 Formação continuada para as professoras de Língua Estrangeira Italiano; 

 Programa saúde na escola - PSE; 

 Dia da família na escola; 

 Desfile cívico e cultural de 7 de setembro; 
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 Desfile cultural “Mini Carretella del Vin”; 

 Avaliações internas e externas: 
- Avaliação Diagnóstica Municipal – ADM; 
- Avaliações do PAES; 
- Avaliações PAEBES; 
- Simulado do IDEB (Iniciativa 90 - PAR); 
- Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB 
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 
DADOS GERAIS 
MUNICÍPIO: SANTA TERESA – ES 
Porte Populacional: Pequeno Porte II 
População censitária estimada – 23. 724 habitantes (dados IBGE). 
 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Nome do Prefeito: Gilson Antonio de Sales Amaro. 
Mandato do Prefeito: Início: 01/01/2017 a 31/12/2020. 
Endereço da Prefeitura: Rua Darly Nerty Vervloet nº 446, Centro, Santa Teresa – ES. 
CEP: 29.650-000. 
Site: http://www.santateresa.es.gov.br 
Horário de expediente: 08:00 às 11:00 das 12:30 às 15:30 horas 
Telefone: (027) 3259 3900. Email: gabinete@santateresa.es.gov.br 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Nome do Órgão gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social 
Responsável: Welder Zamprogno Ribeiro 
Endereço do Órgão Gestor: Rua Darly Nerty Vervloete, 446- centro, Santa Teresa – ES. 
Telefone: (027) 3259 3895 e 3259 3927. Email: assistenciasocial@santateresa.es.gov.br 
 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Criado através da lei Municipal 2.233/2011 de 25 de agosto de 2011. 
 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS. 
Ato criação: Lei Municipal 2.233/2011 de 25 de agosto de 2011.  
Endereço: Rua Darly Nerty Vervloet nº 446- centro, Santa Teresa – ES. 
Telefone: (027) 3259 3927.  
Email: assistenciasocial@santateresa.es.gov.br 
Nome da Presidente: Lucas Vargas Almeida 
Número total de membros: 10 titulares e 10 suplentes. 
 
 
1 – APRESENTAÇÃO 
O Relatório de Gestão 2020, descrito neste documento, tem como intuito integrar e destacar o 
gerenciamento da Política Pública Municipal de Assistência Social do Município de Santa 
Teresa-ES, que vem sendo construída ao longo dos últimos anos, de forma técnica e 
participativa pela Secretaria como gestora da política e pela rede pública socioassistencial, 
evidenciando a inesperada pandemia do novo coronavírus – COVID-19 e como se organizou 
para o enfrentamento, diante dos desafios e da grave crise sanitária que ainda afeta grande 
parte dos países do mundo.  
A construção do mesmo, tem se pautado pela observância aos preceitos estabelecidos pela 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e pelo Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), presente em todo Brasil, além dos demais marcos legais e devidamente apresentado 
aos conselhos municipais das diversas áreas programáticas. 
O Relatório é um instrumento de gestão da Política Nacional de Assistência Social, estabelecida 
na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS), destina-se 
não somente sintetizar e publicar as ações executadas por esta Secretaria durante o ano de 

mailto:gabinete@santateresa.es.gov.br
mailto:assistenciasocial@santateresa.es.gov.br
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2020, mas também, identificar o processo de execução desta política em um contexto de 
avaliação dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios, 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, prevenindo a incidência de agravos à 
vida, em face de situações de vulnerabilidade social.  
O Município através da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS-ST, contou com as 
redes de atendimento socioassistencial para desenvolver ações com propósito de diminuir a 
taxa de contaminação/proliferação da COVID-19 e assim prevenir com responsabilidade social, 
os efeitos da mesma. 
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 (CMAS-
ST); Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - (COMCAST-ST); Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar - (COMSEA-ST); Conselho Municipal de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa (CMDDIPI-ST). 
O referido relatório ressalta as orientações das autoridades mundiais de saúde, bem como, as 
normativas Nacionais, Estaduais e Municipais, cujo a Secretaria Municipal de Assistência Social 
- SMAS executou em toda rede SUAS deste Município, enfatizando um conjunto de medidas e 
providências a serem adotadas para prevenção e contenção da pandemia e assim dar 
continuidade aos serviços oferecidos pela rede pública, durante o ano corrente. 
O isolamento e distanciamento social trouxeram um novo modelo de atuação, novas estratégias 
de intervenção no ambiente de trabalho, reorganizando as ofertas, enfatizando demandas locais 
da população mais vulnerável e em risco social, além de um olhar peculiar as famílias e 
indivíduos que se encontram em vulnerabilidade social, pois, são o público alvo prioritário da 
Politica de Assistência Social.   
Integra em meio à pandemia do novo coronavírus - COVID-19, propor construção de um relato 
que evidenciará quais os valores públicos e como nosso trabalho conseguiu refletir ao longo do 
ano de 2020. Nesse sentido, coube envolver os diversos atores técnicos de Assistência Social 
inseridos na Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para a efetivação do 
que está disposto nas leis, que regulamentam a política de uma prática reflexiva onde insere 
ações, na perspectiva dos direitos sociais. 
As ações desta Política se encontram 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.  
Finalizando o documento, será abordada, a metodologia relacionada às ações de gestão e 
monitoramento realizadas pela Secretaria Municipal da Assistência Social, bem como as 
considerações finais.  
 
 
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 
06(seis) distritos: Sede, 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 
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entre os anos de 2005 a 2009. Tal resultado é devido, principalmente, ao fortalecimento do setor 
agrícola. 
A história de Santa Teresa iniciou-se em 1874 e foi à primeira colônia fundada por imigrantes 
italianos no Brasil. Conta-se que, 386 famílias imigrantes italianos vieram conduzidas a bordo 
do navio a vela “La Sofia”, advindo do norte da Itália, por meio da Expedição Tabacchi, onde 
aportaram no Porto de Vitória em 21/02/1874. Oficialmente, a imigração italiana passou a ser 
incentivada pelo governo e com a chegada do navio “Rivadavia”, vieram 150 famílias italianas, 
sendo encaminhadas para a Colônia de Santa Leopoldina dentre as quais 60 famílias seguiram 
para o Núcleo Timbuí, Território atual de Santa Teresa. Os colonos se dedicaram à agricultura 
com destaque para o cultivo de café e grãos. A cultura do município carrega diversos traços, 
relacionados à história das imigrações europeias dentre elas: alemã. Ainda hoje, a cultura é um 
destaque através de suas manifestações culturais, relacionadas à imigração italiana, sendo 
destino turístico de muitos e também, escolhendo o município como residência, buscando 
melhor qualidade de vida. Atualmente, sua população estimada em 2020 é de 23.724 pessoas e 
continuando a receber migrantes de várias regiões do Estado, assim, a população continua 
crescer. Com 54% das pessoas residentes em área urbana e 46% 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 a população ocupada considerando domicílios com rendimento nominal mensal 
per capita de até ½ salário mínimo, 32.8% da população se encontrava nessas condições. O 
salário médio mensal era de 2.2 salários mínimos. População ocupada 21,5%. 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 Sistema Único de Assistência Social - 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), estando integradas entre si com as outras Políticas Setoriais, 
através das diversas Secretarias Municipais, Entidades Não-Governamentais e Organização da 
Sociedade Civil.  
 
 
2.1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
A Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como visa o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários. A proteção básica destina-se a população que está em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo 
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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 integra Programa de Atendimento Integral à família 
(PAIF), Programa Bolsa Família (PBF), Benefício de Prestação Continuada (BPC), Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),Programa Criança Feliz, que 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  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, Carteira do Idoso e outros. 
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 socioassistenciais. 
O público atendido são Famílias em situação de extrema 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- 2020 
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Figura 1 - Gráfico do atendimento no PAIF – CRAS 2020 

 
Destacamos a seguir as principais demandas apresentadas pelos usuários nos atendimentos 
psicossociais: Benefício de Prestação Continuada (BPC); Insegurança Alimentar; 
Descumprimento de condicionalidades; Acompanhamento Familiar; Benefícios Eventuais; 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS);  
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Principais demandas 

 
BPC 
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Insegurança Alimentar 
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Descumprimento de Condicionalidades 
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Benefícios Eventuais 
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CREAS 

04 

 
Acompanhamento Familiar 
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Figura 2 – Gráfico com as principais demandas 

 
 
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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                         Encaminhamentos realizados à rede - Ano 2020 
 

Total de encaminhamentos realizados no ano de 
referência 

QUANTITATIVO 

Secretaria de Agricultura 01 

CAPS 05 

CREAS 06 

Defesa Civil 01 

Estratégia Saúde da Família 03 

Conselho Tutelar 07 

NASF 02 

 
 

 
Figura 3 – Gráfico referente aos encaminhamentos realizados à rede. 

 
 
 
 
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.  
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Em 2020 foram dispensadas as famílias: 465 cestas básicas e 31 kits natalidade. Neste período 
foram acompanhadas 116 famílias.  
 
 

Famílias acompanhadas 

Região Total 

Alto Calderão 19 

Centro/Sede 67 

Santo Antônio/São João de Petrópolis 12 

Assentamento Tomazini 03 

Lombardia 04 

Várzea Alegre 11 

Total de famílias acompanhadas 116 

 
 

 
Figura 4 – Gráfico das famílias acompanhadas por região 

 
Dentre as atividades desenvolvidas, acontecem as reuniões de grupo:  
 
 GRUPO EVOLUIR  
Objetivo:  
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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 

Programa 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 são 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. Durante o ano de 2020 
foram atendidas 31 famílias. 
 
A metodologia de grupo foi reorganizada pelo protocolo de atendimento do Sistema Único de 
Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, no período da Pandemia  
COVID -19, e regulamentado através da Resolução Nº 10/2020 de  07/04/2020 - do Conselho 
Municpal de Assistência Social.  
 
 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 foram 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. 
 
Em 2020 foi realizado 01 grupo com 22 mulheres no mês de fevereiro.  
A metodologia de grupo foi reorganizada pelo protocolo de atendimento do Sistema Único de 
Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, no período da Pandemia  
COVID -19, e regulamentado através da Resolução Nº 10/2020 de  07/04/2020 - do Conselho 
Municpal de Assistência Social, assim como a Resolução 09/2020..  
 
 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 descum prirem 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 2020 o Projeto 
Acompanhar foi reorganizada pelo protocolo de atendimento do Sistema Único de Assistência 
Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, no período da Pandemia  COVID -19, e 
regulamentado através da Resolução Nº 10/2020 de  07/04/2020 - do Conselho Municpal de 
Assistência Social.  
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. 
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Em 2020 estes grupos não foram efetuados devido a não disponibilização de listagem de 
descumprimento de condicionalidades pelo governo Federal em virtude da Pandemia de 
COVID-19. 
 
 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 beneficiárias do Programa 
Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada e famílias acompanhadas do Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral a família (PAIF). 
 
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 lócus territorial. 
A abordagem é feita 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 2020 foi realizado 01 grupo em Várzea Alegre com 27 participantes. A partir do 
mês de março de 2020, o grupo foi reorganizado pelo protocolo de atendimento do Sistema 
Único de Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, no período da 
Pandemia  COVID -19, e regulamentado através da Resolução Nº 10/2020 de  07/04/2020 - do 
Conselho Municpal de Assistência Social. 
 
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 2020 não 
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foram realizadas capacitações, devido à pandemia e a ausência de equipamentos com webcam 
e internet de alta resolução no CRAS. 
 
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 
8.742/93, 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 (um quarto) do salário mínimo mensal. O 
município proporciona informações qualificadas sobre o benefício, orienta e encaminha os 
usuários por meio do CRAS. 

Pessoas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada – BPC no Município de 
Santa Teresa/ES 

. Idosos                   106 

. Pessoa(s) com deficiência 165 

Total  271 

 

 
Figura 5 – Gráfico referente às Pessoas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada 

 
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral á Família tem como prioridade o atendimento aos 
beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, portanto a meta para atendimento anual 
deste público é de 10% da população beneficiada, constante no planejamento 2020/2021. 
 
2.1.1.2 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
O Programa Criança Feliz é um programa do Governo Federal, instituído por meio do Decreto 
nº 8.869, de 05 de outubro de 2016, tendo como fundamento a Lei nº 13.257 de 08 de março de 
2016, que trata do Marco Legal da primeira infância. Sancionada pela Câmara Municipal de 
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Santa Teresa, a Lei Municipal Nº 2.678/2017 de 10 de junho de 2017, iniciando atividades em 
outubro de 2017 tendo em vista promover o desenvolvimento integral das crianças, 
considerando sua família e seu contexto de vida. A primeira infância é o período que abrange os 
seis primeiros anos completos, ou seja, os 72 meses de vida da criança. 
O Programa Criança Feliz fortalece a trajetória brasileira de enfrentamento da pobreza com 
redução de vulnerabilidades e desigualdades, também potencializa a integração do acesso à 
renda com inclusão em serviços e programas. 
 
Público: Previsão de atendimento para 100 indivíduos e suas respectivas famílias, incluindo 
gestantes e crianças de até 03 anos, beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), crianças 
de até 06 anos, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) incluindo famílias 
inseridas no Cadúnico – Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. As 
famílias farão a adesão ao Programa Criança Feliz  de forma voluntária verificando critérios de 
situação de vulnerabilidade social em virtude da pobreza e maior número de dependentes 
familiar. Quando a criança completar a faixa etária permitida ao atendimento será desligado do 
Programa, pelos técnicos da equipe nacional que monitoram os registros do prontuário 
eletrônico SUAS. 
Atendemos atualmente 85 indivíduos entre gestantes, crianças beneficiárias do PBF (Programa 
Bolsa Família) com até três anos de idade e inseridas no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal. 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 e alcançado resultados satisfatórios, 
perfazendo até o momento um total de 2.746 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 Pela Primeira Infância foi criado através do decreto nº 
354/2019 através da solicitação contida no processo nº 7.044/2019. O comitê 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. O Programa Criança Feliz está presente com 
cadeira e pauta permanente nas reuniões. 
A equipe do PCF participou de capacitações online, nos meses de abril, maio, junho, julho, 
agosto, setembro e outubro do ano corrente, reuniões e palestras coordenadas pela 
SUBAPI/SETADES.  
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 seis 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 
2020 

QUANTIDADE DE  INTERVENÇÃO ON LINE DO 
PCF. 

JANEIRO 211 

FEVEREIRO 200 

MARÇO 144 

ABRIL 323 

MAIO 263 

JUNHO 254 

JULHO 245 

AGOSTO 249 

SETEMBRO 165 

OUTUBRO 212 (previsão) 

NOVEMBRO 240 (previsão) 

DEZEMBRO 240 (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). 
Neste ano de 2020, no primeiro bimestre, os atendimentos e acompanhamentos estavam sendo 
garantidos de forma presencial e realizando as atualizações cadastrais e novas inscrições de 
crianças e adolescentes. No mês de março, ocorreu mudança de espaço físico do SCFV para o 
prédio do Antigo Hospital de Santa Teresa, localizado na Rua Coronel Bonfim Júnior, N°358, 
Centro. Logo na segunda quinzena do corrente mês, iniciou o período de pandemia pelo Novo 
Coronavírus (Covid19), impossibilitando que retomássemos aos atendimentos presenciais.  
Neste ano, atendemos aproximadamente 35 (trinta e cinco) crianças e adolescentes. 
Ressalta-se que os atendimentos/acompanhamentos continuaram ocorrer de forma remota, 
através de contatos telefônicos, aplicativos de mensagens e redes sociais, observando a 
demanda e realizando encaminhamentos necessários.   
 
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.  
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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.  
Durante o ano, nos meses de janeiro e fevereiro e na primeira quinzena de março, os 
atendimentos foram ofertados de forma presencial. Após o decreto de pandemia pelo Novo 
Coronavírus (Covid19), os atendimentos foram suspensos, permanecendo apenas o contato 
remoto com os usuários. 
No ano de 2020 foram atendidas aproximadamente 200 (duzentos) pessoas no Serviço de 
Orientação Sócioesportivo. 
 
 
2.1.2.3 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (60 anos acima) - 
Programa de Atendimento à Pessoa Idosa 
O Programa de Atendimento à Pessoa Idosa tem por foco o desenvolvimento de atividades que 
contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de 
sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na 
prevenção de situações de risco social.  
Destina-se a manter as pessoas idosas ativas, participantes, integradas, conhecedoras de seus 
direitos, por meio de atividades físicas, culturais, lúdicas, de estímulo à criatividade e 
potencialidades. Estas ações são desenvolvidas no Serviço de Convivência instalado no 
Município. O Programa possui atualmente 10 (dez) grupos de convivência.  
Ressalta-se que o grupo da sede possui espaço físico próprio e nas outras localidades os 
espaços são cedidos e/ou locados. 
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.  
Durante o ano, nos meses de janeiro e fevereiro e na primeira quinzena de março, os 
atendimentos foram ofertados de forma presencial. Considerando o grupo de risco, logo após o 
decreto de pandemia pelo novo coronavírus (Covid19), os atendimentos foram imediatamente 
suspensos, permanecendo apenas o contato remoto com os idosos, através de contatos 
telefônicos, vídeo chamadas, aplicativos de mensagens e redes sociais. 
No ano de 2020 foram atendidos aproximadamente 500 (quinhentos) indivíduos. 
 
REDE SOLIDARIEDADE 
No intuito de diminuir os impactos com a insegurança alimentar, durante a pandemia do Novo 
Coronavírus (Covid19), a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) solicitou a equipe 
do SCFV o apoio na arrecadação de alimentos, cadastros das famílias e na oferta das cestas 
básicas no município. Foi disponibilizado um contato à população para a realização dos 
cadastros e avaliação da equipe e assim, serem concedidas as cestas básicas.  
Importante dizer que as avaliações das famílias para a concessão das cestas básicas são 
sempre realizadas pela equipe técnica do SCFV, sempre em comunicação com a rede 
socioassistencial, realizando encaminhamentos caso necessário. 
Até a presente data, foram ofertadas aproximadamente 572 cestas básicas.   
 
2.1.3 – CADÚNICO 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. 
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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 da Cidadania – 
MC, 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 2020 até o mês de 
agosto era de 2.130 dentre as quais:  

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

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

 741 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo; 

 637 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 2020, 640 famílias, representando uma cobertura 
de 55,6% da estimativa de famílias pobres no município.  
No ano de 2020 até o mês de Outubro foram realizados 3.099 atendimentos individuais 
referentes ao Cadastro Único e ao Programa Bolsa Família e outros serviços ofertados pela 
Assistência Social. Principalmente orientações e esclarecimentos relacionados ao  
Benefício do Auxilio Emergencial  ofertado pelo Governo Federal as famílias e indivíduos 
nesse momento de Pandemia COVID- 19 que o mundo todo está vivenciando. 
Dentre esses, destacamos: 
 
Orientações Atendimentos/ esclarecimentos realizados no ano 2020. 
 

DEMANDAS/BENEFÍCIOS TOTAL 

Inclusão Cadastro Único 183 

Atualização Cadastro Único 487 

Visita Domiciliar 64 

Alíquota Previdência Social 14 

Tarifa Social de energia elétrica  134 

Carteira do Idoso 43 

Descumprimento de Condicionalidade meses de (janeiro, fevereiro, 
março e abril) 

113 

Desligamento Voluntário 00 

Outros 2.061 

Total 3.099 
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DEMANDAS/BENEFÍCIOS 

Inclusão Cadastro 
Único; 183

Atualização 
Cadastro 

Único; 487

Visita Domiciliar; 
64

Alíquota 
Previdência Social; 

14
Tarifa Social de 

energia elétrica ; 
134

Carteira do Idoso; 
43

Descumprimento 
de 

Condicionalidade 
meses de 

(janeiro, fevereiro, 
março e abril); 113

Desligamento 
Voluntário; 0Outros; 2061

Total; 3099

 
Figura 6 – Gráfico referente às demandas e benefícios – ano 2020.  

 
 
Famílias cadastradas no CADUNICO e nos Programas de Transferência de Renda - Ano: 
2020 

BENEFICIO QUANTITATIVO 

Famílias de baixa renda - Perfil Cadastro Único                1.925  

Famílias cadastradas no Cadastro Único  2.130 

Estimativa de famílias pobres – perfil Bolsa Família 1.151 

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família    640 

Total de Famílias de Agricultores familiares cadastradas 767 

Famílias de Agricultores Beneficiárias do Programa Bolsa Família 311 

Famílias Assentadas da Reforma Agrária e Beneficiárias do 
Programa Bolsa Família 

09 

 
O município proporciona informações qualificadas sobre o benefício, orienta e 
encaminha os usuários por meio do CRAS. 
 
*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#. 
 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php
https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/bpc/bpc_freq.php
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Figura 7 – Gráfico referente aos dados de famílias cadastradas no CADUNICO e nos 

Programas de Transferência de Renda 
 
 

2.1.4 - AGÊNCIA DE TREINAMENTO MUNICIPAL LEONOR VERVLOET MAGALHÃES - 
FINDES.  
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. 
Público Alvo: O Público da Agência FINDES é toda a população a partir 16 anos. 
Devido à pandemia do coronavirus, que assola nosso país e seguindo as orientações do 
Ministério da Saúde, respeitando o isolamento e distanciamento social não houve reuniões 
presenciais, para execução dos mesmos. Os serviços foram suspensos temporariamente, 
seguindo o protocolo de saúde publica, para evitar aglomeração de pessoas no mesmo espaço, 
visando o combate à proliferação do vírus de acordo com as recomendações sanitárias vigente, 
sem prejuízo da realização à distancia, quando possível, através das redes sociais e demais 
tecnologias disponíveis. 
 
2.1.5 - ACESSUAS/TRABALHO ANO DE 2020 
 
O objetivo do ACESSUAS TRABALHO é promover a integração dos usuários da Assistência 
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Social no mundo do trabalho, a partir da mobilização e encaminhamento para cursos, de 
qualificação profissional e inclusão produtiva. 
 
O Programa tem como público de suas ações populações urbanas em situação de 
vulnerabilidade e risco social, residentes em municípios integrantes do Programa, com idade 
mínima a partir de *16 anos, com prioridade para usuários de serviços, projetos, programas de 
transferência de renda e benefícios socioassistenciais. 
 
A articulação do Programa ACESSUAS com a rede sócio assistencial de Proteção Social Básica 
viabiliza o efetivo acesso dos usuários da Assistência Social aos cursos e projetos de 
qualificação profissional e demais ações de inclusão produtiva, a partir da orientação, 
encaminhamento e planejamento de atividades de mobilização.  
 
ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO ACESSUAS EM 2020 
Devido a pandemia do Covid-19 realizamos apenas 1 (um) encontro do Programa ACESSUAS 
TRABALHO. 
O planejamento das atividades do Acessuas foram programadsa para começar em Março de 
2020, junto com as atividades escolares com objetivo de ampliar os meios de divulgação das 
ações.  
O Planejamento deu início em 10/03/2020 em Alto Caldeirão e seguiria por outras comunidades 
e bairros do nosso município, mas como as atividades do ACESSUAS são em grupos de 25 
pessoas não foi possível realizar devido a pandemia do COVID- 19 e seguindo orientações da 
OMS. 
Segue anexo a atividade realizada. 
Palestra: Conquistando Seu Lugar  no MercadoeDe Trabalho 
Localidade: Alto caldeirão  
Na palestra 30 pessoas compareceram  e  foram referenciadas e lançadas no sistema 
eletrônico do Programa. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
Estado do Espírito Santo 

92 
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 

TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site:www.santateresa.es.gov.br 

2.2- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE  (Janeiro a 20 de Outubro de 2020) 
 
A Proteção Social Especial (PSE), por meio de programas, projetos e serviços especializados, 
promove a potencialização de recursos para a superação e prevenção do agravamento de 
situações de risco pessoal e social, por violações de direitos: violência física, psicológica, 
abandono, violência sexual (abuso e exploração), situação de rua, trabalho infantil, práticas de 
ato infracional, fragilização ou rompimento de vínculos, afastamento do convívio familiar dentre 
outros. (Orientações técnicas Centro de Referência Especializado de Assistência Social-
CREAS, 2011). As ações desenvolvidas devem ter centralidade na família e como pressuposto 
o fortalecimento e a reconstrução dos vínculos familiares e comunitários, ou a construção de 
novas referências, quando for o caso.  
 
A atenção na Proteção Social Especial – PSE considera os níveis de agravamento, a natureza e 
a especificidade do trabalho social ofertado e 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 oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com 
direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. 
 
De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais /2014, estão incluídos na 
PSE de Média Complexidade, os serviços abaixo, sendo tais serviços ofertados na Unidade 
CREAS, ou unidades especificas referenciadas ao CREAS ou Unidade própria, como é o caso 
do Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua. São eles: 
 
a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); 
b) Serviço Especializado em Abordagem Social; 
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade 
(PSC); 
 

 
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 Sistema Único de 
Assistência Social-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. 
 
No município de Santa Teresa, as demandas pertinentes aos serviços (elencados acima) da 
PSE/ Média Complexidade (violação de direitos), são atendidas no CREAS, Unidade que, 
obrigatoriamente, deve ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos - PAEFI, com equipe de referência mínima, com capacidade de 
atendimento/acompanhamento de 50 casos (famílias/indivíduos) considerando ser o 
município Pequeno Porte II. A equipe de referência mínima, durante o ano de 2020 teve a 
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seguinte composição: 01 coordenador, 01 Assistente Social, 01 Motorista, 01 Auxiliar de 
serviços gerais, 01 advogada, 01 Auxiliar administrativo, 01 Psicóloga, 01 Pedagoga e 01 
profissional de nível médio, atendendo assim o que dispõe as Orientações Técnicas CREAS/ 
2011. 
 
 
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 submetem a situações de risco pessoal e 
social: violência intrafamiliar, mulheres, crianças, adolescentes, deficientes, idosos e indivíduos 
que vivenciam violência física, psicológica, abandono, abuso e exploração sexual, situação de 
rua/migrante, afastamento do convívio familiar e comunitário, ou seja, as demandas dos demais 
serviços da Media Complexidade  são atendidas pela equipe deste serviço/PAEFI. 
 
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 tipos diferentes 
de violências.  
 
Importante destacar que o acompanhamento/atendimento aos usuários devem ter centralidade 
na família com o fortalecimento e reconstrução dos vínculos familiares e comunitários, no 
sentido de se evitar o rompimento destes.  
 
2.2.1.1.2 - SISTEMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PAEFI/CREAS  
 
A Equipe Técnica do CREAS deste município atendeu até dia 20 de Outubro de 2020, um total 
de 149 (cento e quarenta e nove) famílias e indivíduos acompanhados/atendidos. 87 (oitenta e 
sete) famílias/indivíduos/acompanhados/atendidos. 62 (sessenta e dois) 
migrantes/flutuantes atendidos/abordados. Ver tabelas abaixo:  
 

A- Volume de famílias/indivíduos atendidos/acompanhados 

Descrição Quantidade 

Número de Famílias/Indivíduos /Acompanhados/Atendidos 87 

Número de Usuários Migrantes/Flutuantes/Atendidos/Abordados 62 

 
Total de famílias e indivíduos acompanhados/atendidos 

 
149 

 
B - Tipos de Demandas atendidas Pelo PAEFI 

Demanda Quantidad
e 

Forma de acesso 

Mulheres Vítimas de Violência 24 Encaminhamentos dos Serviços 
Suas/ demais políticas públicas/rede 
de proteção/Policia Civil/Disque 100/ 

Criança/Adolescente/Auso sexual /Medida 
Proteção 

32 
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Idosos  vítimas de violência 27 demanda espontânea/ 
Conselho Tutelar/Poder 
Judiciário/Ministério 
Público/outros/Busca ativa/outros 

 

Deficientes vítimas de violência 03 

Adolescentes em cumprimento de Medida 
Socioeducativa* 

00 

Pessoa em Situação de Rua 01 

Migrantes/Flutuantes 62 

TOTAL 149 

* Adolescentes entre 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de 
medida Socioeducativa em meio aberto (LA e PSC/determinação judicial). 
 

C- Atendimentos na Unidade/ Visitas/abordagens  

Descrição Quantidade 

Atendimentos individuais/presencial/rede sociais/telefone 296 

Atendimentos em grupo 00 

Visitas domiciliares 72 

Abordagens realizadas  186 

Total 554 

*Abordagem: todo contato realizado com o usuário queutiliza  o espaço público como moradia 
e ou sobrevivência, identificando no município, pessoas em situação de rua, migrantes, 
incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, dentre outras 
 
D – Encaminhamentos e Relatórios Técnicos 

Serviço/órgão de destino Quantidade 

CRAS 05 

Cadastro Único 02 

CAPS/Saúde 03 

NASF/Saúde 00 

Cartório de Registro Civil/Regularização documentos pessoais 03 

Defensoria Pública 02 

Conselho Tutelar (retorno de encaminhamento) 03 

Poder Judiciário /Relatórios/Resposta oficio 09 

Ministério Público/Encaminhamento/Relatórios/Resposta Oficio 01 

SMAS (cesta básica) 09 

Hospedagem/excepcional/sigiloso destinado a proteção usuário em 
situação de grave violência 

00 

 
Outros: 
 

Passagens concedidas* (usuários/migrantes/situação 
de rua/outros) 

74 

Alimentação: restaurante e Serviço Acolhimento) 
 

21 

Interlocução com serviços/órgãos/instituições 33 

Total 165 

*Concessão de passagem: concessão de passagem é autorizada após 
abordagem/atendimento e referenciamento do usuário (migrante/flutuante) na Unidade/CREAS, 
respeitando a liberdade de ir e vir de cada usuário. 
 
E – Sistematização de Dados/Relatório de Gestão 

Demanda Órgão/instituição de 
destino 

Quantidade 

RMA /mensal MDS 09 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
Estado do Espírito Santo 

95 
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 

TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site:www.santateresa.es.gov.br 

Relatório Bimestral SMAS 04 

Relatório Mensal MSE IASES 00 

Relatório Trimestral MSE IASES 00 

Relatório Avulso MSE IASES 01 

Relatório Parcial de Atividades/Gestão SMAS 00 

Relatório Anual de Gestão SMAS 01 

Censo MDS 00 

TOTAL 15 

 
F – Participação em eventos/capacitação/reuniões/estudo de caso 

Demanda Quantidade 

Reunião Scioassistencial mensal 01 

Reunião Intersetorial 01 

Reunião Conselho Tutelar 01 

Reunião Interna Equipe CREAS 03 

Reunião Estudo de Caso/ interna equipetécnica CREAS/presencial/vídeo 42 

Reunião Estudo de Caso CREAS/SMAS 02 

Reunião Estudo de Caso CRAS/ CREAS / SMAS 01 

Reunião Estudo de Caso SUAS (/GESTÃOSERVIÇOS)   X  SAUDE X 
HOSPITAL 

06 

Reunião SMAS x Serviços/Protocolo Covid19 04 

Participação CMAS/Santa Teresa- 01 

Participação em Conferências 00 

Capacitação/Seminário/Fórum/Live/Vídeo Conferência/Online 00 

TOTAL 62 

 
Pandemia/COVID 19: Observa-se pelos dados acima que não houve atendimento em grupo. 
Reuniões só as de extrema necessidade, considerando o cumprimento do protocolo das 
autoridades em saúde em função da pandemia, o que comprometeu de forma qualitativa e 
quantitativa o serviço ofertado na Unidade/CREAS. 
 
Por último, ressalta-se que, até o presente momento, o espaço físico utilizado pela Unidade/ 
CREAS é alugado. 
 
 
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 
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abrigar 10 (dez) crianças e/ou adolescentes com conforto e segurança. No ano de 2020 foram 
atendidos um total de 02 acolhimentos, sendo que um adolescente continua acolhido. 
 
Reintegração Familiar: 
No ano de 2020, foi realizada 01 reintegração para a família de origem. A reintegração familiar 
foi possibilitada através do trabalho de acompanhamento realizado pela equipe técnica em 
parceria com a Rede de Serviços Socioassistenciais.  
O espaço físico do Serviço de Acolhimento Institucional é alugado.  
 
3 - CONSELHO TUTELAR 
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente é um órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, que tem como competência garantir e zelar pelo cumprimento dos direitos das 
crianças e adolescentes. Realiza atendimento/averiguação de denúncias, visitas domiciliares, 
acompanhamento e outros. Atende crianças e adolescentes violadas de seus direitos, que se 
encontram em situação de negligência, maus tratos, abuso, violência associada a substancias 
psicoativas, vitima de violência intrafamiliar e outras situações de risco. Encontra-se vinculado 
administrativamente à Prefeitura através da SMAS. 
O espaço físico do Conselho Tutelar é sede própria. 
 
 
4 - PLANTÃO SOCIAL 
 
É um serviço emergencial necessário, concreto e direto prestado à população em situação de 
risco pessoal e social, visando um conjunto de ações educativas, sem necessariamente serem 
efetivadas como um direito social. Integram no Plantão Social, atendimentos emergenciais, 
entrevistas, inclusão em programas de complementação de renda, concessão de benefícios 
eventuais (cestas básicas, auxílios natalidade e funeral), encaminhamentos, orientações 
diversas. Este ano, devido à pandemia, os usuários foram orientados evitar o atendimento 
presencial. O atendimento realizado preferencialmente por telefone, se identificado necessário à 
presença do usuário, era agendado a comparecer ao atendimento, mas sempre cumprindo o 
distanciamento social e uso dos EPIs. Ocorreram também demandas espontâneas presenciais, 
a partir do comparecimento do usuário aos serviços nos equipamentos socioassistenciais. 
 
Concessão de Benefícios Eventuais:  
Relacionado aos benefícios eventuais no Município de Santa Teresa, tem este benefício 
regulamentadao, através da Resolução 016/2020 do Conselho Municipal de Assistência Social. 
A concessão de Benefícios Eventuais são efetuadas no Plantão Social e pelos serviços 
mediante atendimento social e encaminhamentos aos outros Serviços Socioassistenciais. 
Atualmente, são concedidos os benefícios eventuais de auxílio natalidade, funeral, cesta básica. 
Aluguel social e auxilio moradia. A Secretaria Municipal de Assistência Social por meio da 
concessão de benefícios eventuais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) vem 
atuando para atender às famílias do município que em virtude da pandemia do novo 
coronavirus, não estão conseguindo suprir a ausência de alimentos no período de 
enfrentamento da doença.  O trabalho consiste em distribuir alimentos às famílias em situação 
de extrema pobreza ou aquelas que se encontram, neste momento em vulnerabilidade Social. 
 
Famílias Beneficiadas com Cesta Básica:  
Atendidas prioritariamente pela Equipe do PAIF, as famílias em situação de vulnerabilidade, que 
recebem acompanhamento familiar através de atendimentos psicossociais, encaminhamentos 
para serviços diversos, visitas domiciliares e inserção em oficinas motivacionais. Devido à 
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pandemia do novo coronavírus, algumas modalidades como reuniões, oficinas e demais 
atividades comunitárias, foram suspensas seguindo o protocolo de saúde pública, no caso de 
faixas laranja e vermelha, o atendimento grupal e comunitária, foi suspenso por tempo em que 
perdurar o momento delicado de saúde que estamos vivendo em virtude da pandemia. 
 
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. Os serviços não foram suspensos na íntegra, 
logo as ações foram executadas seguindo as normativas da saúde federal, estadual e 
municipal. 
 
Famílias Beneficiadas com Auxílio Funeral:  
O auxilio Funeral é um beneficio eventual regulamentado e direcionada à famílias que 
comprovem o falecimento de um membro. Constitui uma prestação temporária, não contributiva 
da Assistência Social, visando reduzir a vulnerabilidade provocada por morte de um membro 
familiar e têm como meta atendimento prioritário as despesas de urna funerária, velório e 
sepultamento. No Município de Santa Teresa, o auxílio funeral é destinado ao atendimentoàs 
famílias em situação de vulnerabilidade social e que não possuem meios de financiar as 
despesas referentes ao falecimento de um familiar. Tal atendimento é realizado no Plantão 
Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, visando subsidiar despesas com urnas e 
serviços funerários (transporte). 
 

Benefícios Eventuais – Ano: 2020 

BENEFÍCIOS TOTAL 

Pessoas Beneficiárias do Auxílio Natalidade 31 

Pessoas Beneficiárias do Auxílio Funeral 03 

Cesta Básica Alimentar 
572(Da rede 

solidariedade) +612 
CRAS/SMAS 

 
Articulação com outros Programas da SMAS: 
Com a finalidade de consumar a garantia dos direitos socioassistenciais das famílias e 
indivíduos, bem como inseri-los nos Serviços da Rede de Serviços do SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social), o Plantão Social promove articulação com os outros Programas da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Assim, ao comparecem para atendimento no Plantão 
Social, são orientados acerca da importância de estarem inseridos na rede e encaminhados até 
ao CRAS, CREAS, ou outros Programas e Serviços da Rede socioassistencial,conforme o nível 
de vulnerabilidade social em que se encontram.   
Em 2020, a SMAS planejou ações, reuniões e encontros com equipes inter profissionais que 
constituem a rede SUAS, tendo como linha central o reordenamento dos serviços 
socioassistenciais. No ano vigente foi possível realizar apenas uma reunião. Considerando a 
pandemia e seguindo as normativas da OMS, as reuniões presenciais foram suspensas por 
tempo em que perdurar o momento delicado de saúde que estamos vivendo. Quando 
necessárias, foram realizadas de forma remota, através das redes sociais, web reuniões, 
mantendo os mesmos objetivos. 
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5 – PARCERIAS: 

 Associação Pestalozzi de Santa Teresa – ES  
A Associação Pestalozzi de Santa Teresa, 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. É uma 
entidade filantrópica sem fins econômicos, nem lucrativos e não distribui resultados, dividendos, 
bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto. 
Possui diretoria própria e se pauta em princípios democráticos de gestão compartilhada. Tem 
como missão: Promover, executar e apoiar ações que contribuam para o exercício da cidadania 
e inclusão social das pessoas com deficiências. 
 
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-
administrativo-financeira e técnico-operativa, com caráter democrático e descentralizado 
(PNAS/2004, p.51). 

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA TERESA – CMAS-ST 
- Lei Municipal nº 2.233, de 25 de agosto de 2011. 
E mail. assistenciasocial@santateresa.es.gov.br 
 

 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL– COMSEA. 
E- mail.  assistenciasocial@santateresa.es.gov.br 

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
SANTA TERESA – ES - COMCAST (Lei Municipal nº 1.055, de 20 de agosto de 1992). 
E mail: comcast@santateresa.es.gov.br 

 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE 
SANTA TERESA – CMDDIPI-ST- Email: scfv@santateresa.es.gov.br 

 
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 2020 representa 3,42% do 
orçamento total da Prefeitura Municipal que corresponde a R$ 4.001.667,87 ( quatro milhões, 
um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete 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 e Fundo da Infância e 
Adolescencia, sendo um grande avanço no que diz respeito à financeirização de ações nesta 
política setorial. Quanto a parte financeira, esta será melhor abordada pela Secretaria Municipal 
de Fazenda. 
 
8 - AÇÕES DE GESTÃO E MONITORAMENTO REALIZADAS PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS) 
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Os eventos realizados no ano de 2020 pela SMAS contaram com a parceria dos Programas, 
Serviços e Projetos da Rede, bem como as outras Secretarias Municipais, apesar da pandemia 
do novo coronavirus. 
A SMAS planejou ações com vista à 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, com o intuito de aperfeiçoar o atendimento, ampliar o conhecimento e 
discussões sobre a Política de Assistência Social. No ano vigente foi possível realizar apenas 
uma reunião. Considerando a pandemia e seguindo as normativas da OMS, relacionada ao 
distanciamento e isolamento social, as reuniões foram realizadas de forma remota, através das 
redes sociais, web reuniões, mantendo os mesmos objetivos. 
 
9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O 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. O processo de construção deste constitui-se espaço político de interlocução entre 
a gestão e sociedade civil na definição de metas e prioridades para o atendimento das 
necessidades levantadas. 
No atual contexto em que a pandemia trouxe consigo, rebatimentos avassaladores, sobretudo 
para a população mais vulnerável, a política pública de Assistência Social, definida como, 
atividade essencial, para atendimento à população vulnerável, 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).  
Este compromisso se justifica em que a pratica operacional não estacionou durante o corrente 
ano, apesar da pandemia do COVID- 19. Seguindo orientações da OMS, as equipes 
socioassistenciais puderam manter o acompanhamento das famílias por meio de auxilio 
psicossocial através das redes sociais ( email, WhatsApp, contato telefônico, mensagens e web 
conferencia) na Proteção Social Básica e até casos já acompanhados pelo CRAS, CREAS e na 
Proteção Social Especial. Também foram atendidos e orientados, todos os usuários que 
compareceram pessoalmente/espontaneamente nos equipamentos sócioassistenciais do 
Município. 
Relacionado ao desenvolvimento de estratégias para melhoria das ações, avançando assim na 
consolidação da Assistência Social como Politica Pública de Direitos, valioso se faz considerar, 
os desafios atípicos acarretados pela pandemia da COVID-19 e o agravamento das situações 
de vulnerabilidade vivenciadas pela população. A Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Santa Teresa-ES, procurou desenvolver ações concretas e consistentes para as famílias que se 
encontram em situação de extrema pobreza e em vulnerabilidade social, que não estão 
conseguindo suprir a ausência de alimentos em virtude da pandemia. O trabalho é conduzido 
pela SMAS, por meio de concessão de benefícios eventuais e emergenciais do Sistema Único 
de Assistência Social. Têm objetivo de assegurar a melhoria na qualidade de vida de famílias e 
indivíduos, contribuindo de forma significativa o 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, mesmo em meio à pandemia, a Vigilância Socioassistencial seja 
respaldada para continuar agindo na prevenção das situações de risco ou violações de direito 
em âmbito local. 
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, 
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visando ampliar a qualidade dos serviços prestados a população usuária, fundamentado nos 
seguintes princípios: a ampla divulgação para o enfrentamento do novo coronavirus, como 
esforços conjuntos de prevenção para combater a pandemia, divulgação dos serviços, 
programas, recursos oferecidos e dos critérios de concessão, por via telefone e demais redes 
sociais disponíveis. A cooperação, a universalização dos direitos sociais, o respeito à dignidade 
humana e ao direito a benefícios e serviços de qualidade, também são princípios importantes. 
O órgão gestor suspendeu, temporariamente, reuniões presenciais entre os órgãos da rede 
socioassistencial governamental e não governamental bem como os órgãos da rede de políticas 
públicas intersetoriais, adotando medidas no âmbito do Distrito Federal, Estadual e Municipal 
para combater a propagação e prevenir a disseminação do novo coronavírus, enfatizando a não 
aglomeração grupal. Garantiu a manutenção, dos espaços dos Conselhos Tutelares (sedes e 
funcionários administrativos) em regime interno, sem atendimento público presencial (exceto em 
situação de emergência) de acordo com a necessidade individual e em horário diferenciado, 
que poderá sofrer alterações durante a fase de pandemia do COVID-19. Será revogado, 
quando superada essa fase. 
Concluindo, diante desse cenário as ações/atividades desenvolvidas pelos Serviços da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, exigiu uma reorganização das formas de atenção e 
cuidado pautadas pela definição dos objetivos e ações prioritárias nos serviços públicos. O 
momento que estamos vivenciando, é inusitado, porém ideal para colocarmos em prática novas 
ideias e fomentar metodologias ativas, trazendo assim inovação de possibilidades. Em nosso 
Município, os desafios enfrentados foram numerosos, mas serviram de aprendizado para a 
realização de um trabalho continuado, voltado para as famílias/indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social e em busca de seus direitos.  
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
 

APRESENTAÇÃO 
 
O Relatório de Gestão da Secretaria de Meio Ambiente de Santa Teresa foi elaborado com o 
desígnio de dar publicidade e transparência às atividades e ações realizadas na Gestão Atual 
durante o ano de 2020, bem como sistematizar as informações referentes às receitas e 
despesas, em conformidade com as orientações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo. 
 
O presente Relatório foi preparado pela Secretária Municipal atual, Sra. Kádja Luchi Pereira e 
sua Equipe, nas próximas páginas segue o resultado da dedicação da equipe da Secretaria 
Municipal, onde todos se empenham não só para cumprir, mas para superar as metas 
planejadas para o ano em curso. 
 
O planejamento é a principal ferramenta de gestão ambiental em âmbito municipal, entretanto, 
há que se ressaltar que não há dúvidas que a pandemia gerada pelo novo coronavírus (COVID-
19) impactou diretamente as ações pretendidas pela Secretaria de Meio Ambiente para o 
exercício de 2020. 
 
E, de acordo com a leitura do Relatório de Gestão a seguir, a pandemia trouxe implicações 
profundas no desenvolvimento das ações de cunho ambiental e obstou, em partes, à realização 
dos objetivos traçados. 
 
Entretanto, cabe notar que a função primordial da Secretaria de Meio Ambiente é concretizar a 
Política Municipal de Meio Ambiente, de forma a garantir qualidade de vida à população 
teresense em um meio ambiente equilibrado.  
 
Desta forma, a Secretaria de Meio Ambiente é responsável pela aplicação da Política Municipal 
de Meio Ambiente por meio de ações efetivas, no sentido de promover a proteção, recuperação 
e melhoria da qualidade ambiental do Município. 
 
Nesta conjectura, a Secretaria de Meio Ambiente 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. 
 
De acordo com este panorama apresentado, segue o Relatório de Gestão Ambiental no âmbito 
municipal do exercício de 2020. 
 

http://vitoria.es.gov.br/prefeitura/licenca-ambiental-autorizacao-para-atividades-e-obras
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ORGÃO GESTOR DE MEIO AMBIENTE NO ÂMBITO MUNICIPAL 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Endereço: Avenida José Eugênio Vervloet, nº 122, Bairro Canaã, Santa Teresa/ES 

CEP: 29.650-000 Telefone: (027) 3259-2122 

E-mail: administrativoma@santateresa.es.gov.br 

 
A Secretaria de Meio Ambiente, atualmente, está  distribuída entre o Setor Administrativo, Setor 
Técnico, Setor de Educação Ambiental, Setor de Fiscalização Ambiental, e Coordenação da 
Usina de Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos, os quais serão discriminados 
abaixo, bem como as suas atividades: 
 
 

SETOR ADMINISTRATIVO 
 

O Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente é responsável pelo 
recebimento de documentações, correspondências, processos administrativos, bem como é 
através dele que as demandas são classificadas, registradas, distribuídas e expedidas.  
 
Este Setor é a porta de entrada da Secretaria, por meio dele, é feita toda orientação e 
atendimento ao público e, é realizada toda a tramitação de documentos, que são recebidos e 
encaminhados ao setor competente. 
 
Deste modo, o Setor Administrativo é responsável pelo controle e elaboração de ofícios, 
memorandos, atestados, emissão de licenças, controle de férias dos servidores, controle dos 
contratos desta pasta e documentos em geral. 
 
Atualmente está à frente da gestão do mesmo, a servidora: Lara Knupp Correia Totola, que 
recebeu o devido treinamento para coordenar o setor, bem como foi devidamente capacitada 
para dirimir as celeumas apresentadas neste âmbito administrativo da Secretaria de Meio 
Ambiente. 
 
Importante frisar que além das incumbências mencionadas acima, este é o Setor responsável 
pelo controle do Sistema de Protocolo de processos que tramitam dentro desta Secretaria, 
mantendo o registro de protocolo de entrada, saída e trâmites de documentos recebidos, 
expedidos e internos; alimentando, principalmente, a fase inicial e final dos processos, 
encaminhando aos setores responsáveis. 
 
Desta forma, informamos que foram expedidos mais de 165 (cento e sessenta e cinco) ofícios; 
mais de 102 (cento e dois) memorandos e 07 (sete) Cadastros Técnicos novos e 06 (seis) 
Renovações de Cadastros Técnicos. 
 
O Setor Administrativo registrou mais de 125 (cento e vinte e cinco) denúncias que foram 
devidamente encaminhadas ao Setor de Fiscalização Ambiental. 
 
Ressaltamos que foram arquivados mais de 200 (duzentos) processos e foram expedidas 
mais de 66 (sessenta e seis) Licenças Ambientais de diversas atividades. 
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Totalizando uma Despesa Orçamentária de R$ 2.200.240,00, durante EXERCÍCIO DE 2020 e 
R$ 2.262.800,00 ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 
 
 

SETOR TÉCNICO AMBIENTAL 
 

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 para 
atender 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 Secretaria de Meio Ambiente. 
 
Também é o setor responsável pelo licenciamento ambiental no âmbito municipal, analisando as 
documentações apresentadas, que objetivam estabelecer as condições, restrições e medidas 
de controle ambiental a serem obedecidas, pelo empreendedor, para a localização, construção, 
instalação, operação, diversificação, reforma e ampliação de empreendimentos ou atividades 
potencialmente poluidoras ou daquelas, que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental. Realizam, também, análise sobre as documentações apresentadas para emissão da 
certidão de dispensa de licenciamento ambiental, conforme Decreto Municipal nº 085/2018 que 
regulamenta a dispensa no âmbito de atuação da Secretaria de Meio Ambiente de Santa Teresa 
para atividades de impacto ambiental insignificante. 
 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente disponibiliza o roteiro de informações necessárias aos 
estudos solicitados, bem como os documentos que deverão ser apresentados junto aos 
requerimentos de licenciamento ambiental, todos por meio do site oficial da Prefeitura de Santa 
Teresa. 
 
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, 
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 mais de 120 (cento e vinte) vistorias até o presente momento. 
Emitiram mais de 13 (treze) notas técnicas; mais de 50 (cinquenta) despachos técnicos; 122 
(cento e vinte e dois) pareceres técnicos; 52 (cinquenta e dois) ofícios técnicos; mais de 20 
(vinte) relatórios técnicos. 
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A Secretaria de Meio Ambiente emitiu 66 (sessenta e seis) Licenças Ambientais no ano de 
2020, dentre elas foram: 02 (duas) – Licença de Instalação; 01 (uma) - Licença Prévia; 15 
(quinze) - Licença de Regularização; 38 (trinta e oito) - Licença Simplificada e 13 (treze) - 
Licença Única; 01 (uma) – Autorização Ambiental; 17 (dezessete) Termo de Compromisso 
Ambiental e 03 (três) Termo de Responsabilidade e Compromisso Ambiental. 
 
Foram emitidas 24 (vinte e quatro) Dispensas de Licenciamento Ambiental e 17 
(dezessete) Cartas de Anuências emitidas no ano de 2020. 
 
Por fim, estão sendo acompanhados um total de 345 (trezentos e quarenta e cinco) processos 
de condicionantes ambientais e 06 (seis) Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – 
PRAD. 
  
 

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.  
 
Desta forma, muitas ações foram desenvolvidas por meio do Setor de Educação Ambiental da 
Secretaria, como elaboração de projetos, plantios, campanhas de preservação ambiental, 
palestras educativas em escolas, instituições e empreendimentos, entre outras atividades. 
 
A implementação do Projeto de Coleta Seletiva foi realizada através da conscientização da 
população sobre a correta separação através de informativos e também através da disposição 
de novos Pontos de Coleta Voluntária – PEV’S em diferentes localidades do Município com o 
objetivo de facilitar a realização da separação e a disposição correta de seus resíduos secos 
recicláveis atuando diretamente como uma das ações exigidas no Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PMSB. 
 
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, tomando as devidas providências 
para a revisão do plano evidenciando a eficácia dos projetos, programas e ações explanados no 
mesmo.  
 
Corroborando com as ações junto a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, a 
Secretaria de Meio Ambiente elaborou uma cartilha informativa intitulada “Você sabe qual a 
importância da Ligação dos Esgotos Sanitários?” que demostra: o que é o esgoto sanitário; 
porque o tratamento do esgoto é importante; os impactos ao meio ambiente e a saúde pública e 
os benefícios da ligação na Rede Coletora. 
 
O Setor de Educação Ambiental, elaborou ainda, juntamente com a Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura e outros órgãos parceiros, o “Fórum Intermunicipal das Águas” que 
aconteceria no dia 22 de março de 2020, em comemoração ao dia mundial da água. 
 
O fórum abordaria assuntos importantes como: Escassez e excesso de água nas cidades; 
Gestão das Águas; Experiências e ações desenvolvidas nos períodos de Crise Hídrica e 
Desafios para a Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, dentre diversos outros temas 
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ligados a esta temática. Entretanto, com a pandemia gerada pelo novo Coronavírus (Covid-19) 
o evento foi inviabilizado. 
 
Também merece destaque a elaboração da Semana do Meio Ambiente 2020 que aconteceria 
na primeira semana de junho, que contou com o planejamento prévio desde o mês de janeiro. 
Aconteceram várias reuniões para a elaboração e planejamento da mencionada Semana do 
Meio Ambiente, contudo, com a pandemia gerada pelo novo Coronavírus (Covid-19) o evento 
foi inviabilizado. 
 
Nesta mesma seara, houve a elaboração e criação do Projeto de Educação Ambiental na 
Primeira Infância com Ações no Eixo “A Criança e o Espaço: A Cidade e o Meio Ambiente” 
que objetivava a participação infantil na cidade, incumbência esta estipulada no Plano Municipal 
pela 1º Infância. Porém, com a pandemia advinda do novo Coronavírus (Covid-19) a execução 
do projeto foi inviabilizada. 
 
O Setor de Educação Ambiental também elaborou o Projeto “Sementinhas do Saber” que tem 
como objetivo conscientizar, explorar, desenvolver, incentivar e estimular a criatividade e 
conhecimento na área ambiental das crianças que estudam em creches do Município, mas o 
projeto também foi inviabilizado pela pandemia gerada. 
 
Também foi criado o Projeto “Escola Sustentável” que tem como objetivo conscientizar as 
crianças da importância da preservação do meio ambiente, principalmente associado aos 
cuidados da biodiversidade de nosso Município. Entretanto, este projeto igualmente foi 
inviabilizado. 
 
O Setor de Educação Ambiental também elaborou o Projeto “Projeto Hibisco” que teve como 
objetivo realizar a arborização do entorno do Cemitério São José para melhor atender a toda a 
população teresense, trazendo assim um ambiente com mais conforto e menos hostilidade. O 
projeto foi elaborado e executado entre os meses de janeiro a setembro de 2020, fruto de 
parcerias entre o poder público e a população local, sendo plantadas mais de 570 (quinhentas 
e setenta) mudas. 
 
O Setor de Educação Ambiental elaborou o “Projeto Semear” que teve como objetivo auxiliar e 
incentivar a população no processo de plantio de mudas no meio urbano e do meio rural através 
da doação de mudas frutíferas e nativas regionais pelo poder público, sendo esta uma ação 
sustentável tendo em vista o desenvolvimento que o Município tem alcançado. O projeto foi 
elaborado e executado entre os meses de fevereiro e setembro de 2020, fruto de parcerias 
entre o poder público e a população local, sendo distribuídas mais de 300 (trezentas) mudas. 
 
Foi igualmente elaborado o “Projeto Florir” que teve como objetivo a doação de mudas 
florísticas regionais pelo poder público, sendo esta uma ação sustentável, criando ambientes 
harmônicos para os munícipes ao incentivar o plantio de espécies florísticas em seus quintais, 
sítios e demais locais do Município. O projeto vem sendo executado desde o mês de junho de 
2020, fruto de parcerias entre o poder público e a população local, de forma que já foram 
distribuídas mais de 800 (oitocentas) mudas ao público. 
 
A Secretaria de Meio Ambiente também se responsabilizou, por meio do Setor de Educação 
Ambiental e outras secretarias a acompanhar o desenvolvimento do Termo de Fomento nº 
006/2019, com execução prevista de 26/11/2019 a 31/10/2020, através da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação do Termo. 
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Por meio do Setor de Educação Ambiental, também foram distribuídas mais de 3.000 (três mil) 
mudas, entre elas de espécies nativas e frutíferas doadas à Secretaria através das 
condicionantes dos processos de licenciamento ambiental, como forma de compensação 
ambiental pelo dano causado ao meio ambiente. 
 
Além de todo o exposto, o Setor de Educação Ambiental também está desenvolvendo a minuta 
de Lei que instituirá o “Projeto Saúde e Bem-estar animal” no Município, que encontra-se em 
fase de elaboração. 
 
 

USINA DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE RESÍDUOS 
 

1. TIPO DE ATIVIDADE/DESCRIÇÃO 

1.1 MANEJOS 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. 

 

 
1.3 FISCALIZAÇÃO 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$ 
103. 532,00 (2020); 
- 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$ 5.197,50 (AGO/2020 a AGO/2021); 
- 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$ 51.000,00 (2020); 
- Contrato de rateio no valor de R$ 18.000,00 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. 
 

 

1.4 EMISSÕES 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. 
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1.5 COORDENAÇÃO 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.  
 
O presente setor tem a função de realizar a fiscalização e o monitoramento ambiental do 
Município, planejar, organizar, executar e controlar as atividades de fiscalização ambiental, fazer 
cumprir a legislação de preservação e defesa do meio ambiente, efetuar vistorias permanentes 
ou periódicas com a finalidade de garantir a preservação do meio ambiente, notificando e 
aplicando penalidades previstas em lei ou regulamento, executar a competência legal da 
fiscalização ambiental, advertir, lavrar notificações, instaurar processo administrativo, aplicar 
penalidades, embargar, e tomar todas as medidas necessárias para interromper o fato gerador 
de danos ambientais e a qualidade de vida da população.  
 
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 2020 foram realizadas mais de 130 (cento e 
trinta) vistorias; emitidos mais de 92 (noventa e dois) termos de notificações; mais de 91 
(noventa e um) relatórios de fiscalizações; 94 (noventa e quatro) Certidões Negativas de 
Danos Ambientais – CNDA; 62 (sessenta e dois) memorandos; 20 (vinte) auto de advertência 
e 06 (seis) embargos.  
 
Todos os processos administrativos referentes à infração ambiental graves são encaminhados 
ao Ministério Público para conhecimento e, este por sua vez, poderá ou não ingressar com a 
propositura de ação civil pública contra o infrator, quando as atividades não demandarem mais 
ações desta Secretaria.  
 
Para finalizarmos, registramos que aconteceram 05 (CINCO) reuniões do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, o qual é responsável pelo acompanhamento e gestão do Fundo Municipal de 
Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente – FUNDEMA para o fomento do Município. 
 
Durante o exercício de 2020, enfrentamos muitas dificuldades para que os trabalhos fossem 
desenvolvidos como o planejado, devido a pandemia gerada pelo novo coronavírus, entretanto, 
tudo o que estava ao alcance da equipe foi executado com presteza, agilidade e eficiência. 
 
Cabe notar que prestar contas é dever do gestor público, motivo pela qual esta pasta ambiental 
desde já se coloca à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. 
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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 à atividade turística e cultural do município. Sendo 
assim, suas principais atividades são: desenvolvimento de projetos 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 2020 em resposta ao 
processo Interno 008475/2020 a qual requer a entrega de relatório de gestão 2020 (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 e são de responsabilidade da Secretaria de Turismo e Cultura. 
Algumas ações foram desenvolvidas neste período, a destacar: 

 Restauração da Praça Vereador Solimar Melo e instalações de balanços; 

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

 Restauração da Praça Primo Sancio, Ponte dos Capuchinhos e área próximo ao Capitel 
na Rua Coronel Bonfim Junior com instalação de balanços; 

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

 Instalação de bancos e floreiras na Praça Duque de Caxias; 
 

 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 municipais; 
 

 Floreiras na Rua do Lazer com intuito de embelezar e minimizar os danos causados 
pelos carros sobre as calçadas. A rua receberá portal de recepção, com intuito de 
minimizar o fluxo de carros de grande porte. O portal já está sendo confeccionado e será 
instalado ainda em 2020;  
 

 Recuperação de Painel na Entrada da cidade com intuito de recepcionar o turista de 
forma qualitativa. A recuperação do painel se tornará uma sinalização turística de 
recepção, de promoção e de valorização do município contribui de forma significativa 
para atividade e para a elevação da autoestima do munícipe aflorar a sensação de 
pertencimento no desenvolvimento da atividade turística. A recuperação do painel possui 
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o intuito de superar as deficiências de orientação, recepção e valorizar espaço público, 
por meio da revitalização e aproveitamento de painel já existente na entrada da cidade. 

 
2.2 – Cultura e Turismo  

 Carnaval de Marchinhas de Santa Teresa – Realizado entre os dias 22 e 25 de fevereiro 
de 2020 pela SMTC, o Carnaval de Marchinhas já é tradição na cidade. Além da sede 
que recebeu ornamentação personalizada, oficinas lúdicas, uma alegoria de 12 metros 
batizada de Maria Minhoca, bandas tradicionais locais, bandas de marchinhas antigas e 
bloco da melhor idade. A programação também foi estendida ao interior do município: 
Várzea Alegre, Santo Antônio do Canaã e 25 de Julho 
 

 Aniversário da Cidade, Solenidade realizada pela SMTC em 22 de fevereiro de 2020, 
comemorou os 129 anos de emancipação política de Santa Teresa ES. Na ocasião foi 
confeccionado e montado na Praça Augusto Ruschi um bolo cenográfico e servido bolo 
à população, além de apresentações de bandas tradicionais do município; 

 

 Campanha de estímulo e valorização do turismo e cultura de Santa Teresa ES durante a 
pandemia de covid-19. Desde o início da Pandemia de Covid-19 a qual impôs o 
isolamento social, a SMTC iniciou uma campanha direcionada em especial aos turistas 
que visitam o município, no sentido de esclarecer e estimular a memória afetiva dos 
mesmos a fim de assegurá-los um retorno seguro para desfrutarem dos inúmeros 
atrativos que a cidade oferece; 

 

 A SMTC lançou em junho de 2020 o “Selo de Empreendimento Limpo e Seguro” 
concedido aos empreendimentos do setor turístico que atenderem às normas de 
prevenção contra a disseminação do COVID-19. Em seguida, foi realizada uma visita 
aos empreendimentos para verificar o cumprimento de todos os itens, de acordo com 
protocolos de cada segmento. No caso de todas as adequações terem sido atendidas, o 
empreendimento recebe arquivo do selo para download, com o nome do 
empreendimento, para impressão e afixar em local de destaque, garantindo ao cliente e 
turista segurança em seu empreendimento; 

 

 Inaugurado em 3 de julho de 2020, o Polo de Informações e Apoio ao Turista que visita 
Santa Teresa ES. Foi montado no hall da SMTC que conta com um amplo espaço onde 
o turista pode solicitar informações turísticas e culturais através de atendimento direto 
com recepcionista qualificada ou ainda fazer uso do totem contendo o QR CODE que 
exibirá através de um guia turístico virtual todas as informações e dicas para uma 
experiência completa e agradável das belezas do município. Folders e panfletos de 
todos os empreendimentos turísticos do município também estão à disposição do turista, 
além de suporte para recarga de equipamentos eletrônicos como celulares, tabletes e 
câmeras. O espaço ainda conta com uma exposição permanente de objetos trazidos 
pelos imigrantes italianos que colonizaram o municípi 

 

 Letreiro “Amo Santa Teresa” – Ponto para turistas e moradores demonstrarem seu amor 
por Santa Teresa; 

 

 Realizada a Webconferência do Turismo como Trade Turístico de Santa Teresa, com a 
participação da Secretaria Estadual de Turismo, com intuito de discutir propostas para 
retomada do turismo pós pandemia. A SMTC participou e também realizou 
Webconferências com o intuito de dar continuidade aos projetos e demandas da pasta. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
Estado do Espírito Santo 

110 
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 

TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 – Site:www.santateresa.es.gov.br 

Em 9 de julho de 2020, participou do 1º Encontro Virtual realizado pela Secretaria de 
Estado do Turismo do ES tendo como tema central, a retomada da economia do turismo 
no Espírito Santo; 
 

 A SMTC lançou em julho de 2020 um display com QR CODE contendo o Guia Turístico 
do município onde o turista ao acessá-lo através do celular, entrará em contato virtual 
com todas as informações como hotéis, restaurantes, museus, personalidades e 
calendário de eventos do município. O Display foi distribuído a todos os 
empreendimentos turísticos e culturais do município. 

 

 A SMTC realizou em julho e agosto de 2020 duas Webconferências Culturais a fim de 
mobilizar a comunidade local em especial os trabalhadores e trabalhadoras da arte e 
cultura do município e autoridades,  a respeito da  recém criada Lei 14.017/2020 
denominada Lei Aldir Blanc de auxílio emergencial à classe artistica e cultural do Brasil, 
em função do isolamento social imposto pela pandemia da covid-19. Nas duas 
transmissões foram realizadas diversas apresentações culturais como solo de acordeon, 
recital de poesias e músicas ao som de violão, além de uma intensa discussão sobre a 
lei e seus desdobramentos; 
 

 Desenvolvemos o Cadastro Municipal de Cultura, com intuído de diagnosticar os artistas 
e os segmentos culturais da cultura. Sendo sistema municipal de informações e 
indicadores culturais, previsto na Lei Municipal nº 2638/2016 que institui o Sistema 
Municipal de Cultura de Santa Teresa/ES, encontra-se aberto até a presente data. Tendo 
cadastrados: 

- 65 artistas  
     - 39 espaços culturais pessoa física 
     - 19 espaços culturais pessoa jurídica 
 

 Projeto Santa Teresa Gourmet – com proposito de minimizar os impactos causados pela 
pandemia, oferecendo um conteúdo de fácil acesso ao turista e morador em relação a 
informações de serviços de gastronomia, fortalecendo o serviço delivery e auxiliando o 
empreendedor. Foram mais de 5 mil acessos de consultas;  
 

 Campanha Bela e Santa Teresa – campanha publicitária com intuito de deixar vivo na 
memória do turista o desejo de retornar ao município em momento oportuno. Causando 
assim, uma sensação de apoio aos empreendimentos do turismo impactados com a 
pandemia.  A campanha incluía, além de peças publicitárias, tour virtual;  

 

 Campanha de incentivo do Delivery no dia das mães com intuito de minimizar o impacto 
causado pela pandemia na economia do turismo;  

 

 Em função do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, a XXIX Festa do 
Imigrante Italiano foi apresentada totalmente de forma on-line. Realizada de 21 a 28 de 
junho de 2020, o evento transmitido somente em “lives” pelas redes sociais do 
CircoloTrentinodi Santa Teresa, realizador da Festa, contou com o apoio da SMTC nas 
divulgações em suas redes sociais e contou com a eleição das Garotas Ítalo Teresense, 
apresentação da Banda e do Coral do Circolo, apresentação da tradicional Banda 
Brasitália e Missa em Italiano. Tudo realizado de modo virtual; 
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 A 3ª edição do Festival de Cinema de Santa Teresa, o FECSTA, realizado pela Satírica 
Filmes Produções, ocorreu entre os dias 23 e 25 de julho de forma totalmente on-line 
com o apoio da SMTC. O evento contou com uma programação multicultural com 
sessões de filmes de temáticas variadas, oficinas de capacitação para audiovisual, 
palestra, show e bate papo com artistas convidados; 
 

 Termo de Fomento 002/2020 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 preservem 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. Em função da Pandemia muitas ações foram realizadas de forma online; 
 

 Barreiras de orientação e sensibilização ao Turista e visitante nas entradas da cidade 
em relação à prevenção da COVID-19  e restrições no comércio e setor de turismo;  
 

 Programa de apoio de Circuitos Turísticos: Vale do Canaã, Aparecidinha, Vale do 
Imigrante, Caravaggio, Colibri e Rota do Vinho e da Uva: Reuniões de planejamento, 
planejamento de sinalização turística e criação de logomarcas e mídias sociais; 

 

 Participação em eventos: com intuito de promover o destino de Santa Teresa, a equipe 
devidamente capacitada participou de evento a nível nacional e internacional de forma 
virtual - ABAV COLAB; 
 

 Circuito Turístico Três Santas - os três municípios conhecidos como as “Três Santas”      
(Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina) sempre estiveram em 
destaque, sendo pela sua posição geografia, similaridade entre elas, potencialidade 
turística e Cultural. Paralelamente a isso, um projeto de Lei criado e Sancionado pelo 
Governo Estadual, cria o Circuito Turístico das Três Santas – Lei 11.075 de 25 de 
novembro de 2019. Os gestores das Secretarias Municipais de Turismo e Cultura dos 
três municípios, acreditaram no grande avanço que poderia ter no turismo com a criação 
do circuito, assim se uniram na busca do fortalecimento e parceria do Circuito e na 
construção de plano de ação com intuito de promover e estruturar o Circuito Turístico 
das Três Santas  e ter  o reconhecimento  em nível estadual e nacional.  Lançamento 
Oficial previsto para início de dezembro 

 

 Lei Aldir Blanc - foi criado o grupo de whatsapp “Arte e Cultura ST” para estreitar e 
manter um diálogo direto e permanente com a classe artística e cultural do município 
sobre os desdobramentos da Lei Aldir Blanc, foram realizadas reuniões e apresentações 
sobre todos os aspectos da Lei Aldir Blanc com diversos setores do poder público como 
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prefeitura, câmara municipal, conselho municipal de cultura e instituições da sociedade 
civil organizada. Para legalizar o recurso recebido da Lei Aldir Blanc pelo município foi 
criado um projeto de lei aprovado pela câmara municipal para adequar o recurso como 
crédito especial à loa – Lei Orçamentária anual. Realizamos o censo cultural em todo o 
munícipio de Santa Teresa com visitas técnicas aos distritos onde a distância e a 
informação geralmente são desafios impeditivos para quem mora nessas regiões; 

 

 Comissão - Foi criada a Comissão Municipal Lei Aldir Blanc de Santa Teresa/ES, 
instituída pelo decreto municipal nº 346/2020 com a finalidade de analisar e deliberar 
sobre todos os atos e aspectos da operacionalização da lei no município. 
Dataprev - Todos os espaços culturais pessoa física e jurídica inscritos no nosso 
cadastro municipal de cultura foram submetidos à análise de dados na plataforma 
Dataprev como determina a Lei Aldir Blanc; 

 

 Acordo de Cooperação Técnica - A SMTC firmou um acordo de cooperação técnica com 
a SECULT - Secretaria Estadual de Cultura para o livre uso do mapa cultural do ES para 
fins de operacionalização da Lei Aldir Blanc bem como unificação dos cadastros de 
cultura; 

 

 Auxílio Emergencial da Cultura - Estamos inserindo todos os artistas cadastrados de 
nosso município que atenderem aos pré-requisitos para receberem o auxílio 
emergencial da cultura previsto na Lei Aldir Blanc no formulário do mapa cultural do ES 
uma vez que o inciso i da lei ficou por responsabilidade do estado em efetuar o 
pagamento; 

 

 Decreto Municipal - Junto à comissão municipal Lei Aldir Blanc redigimos uma minuta de 
decreto municipal que regulamentará a Lei Aldir Blanc em Santa Teresa e que já se 
encontra em análise pela procuradoria jurídica municipal para sua publicação nos 
próximos dias; 

 

 Publicidade das Ações - Todos os atos oficiais relacionados à lei Aldir Blanc no município 
constam no diário oficial municipal como determina a referida lei; 
 

 Edital - A Comissão Municipal Lei Aldir Blanc já vem estudando uma minuta de edital 
cultural para atender ao inciso III da Lei Aldir Blanc; 

 

 Projeto Exposição Olhares com o grupo de artistas de Santa Teresa - com versão online. 
Objetivo de valorizar os artistas e a cultura local;  
 

 L’incanto Del Natale - Encantos do Natal – Desenvolvimento de decoração com foco na 
iluminação, evitando cenário para não haver contato físico. Além de propor a 
descentralização para o interior do município e outros pontos da cidade para evitar 
aglomerações.  Sem programação cultural para evitar aglomerações, sendo que o 
cenário da COVID-19 ainda é preocupante. 
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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; 

 Novo ordenamento da sinalização viária com valor aproximado de R$200.000,00 (Duzentos 

mil reais). Sede e distritos possuindo sinalização de trânsito para deficientes físicos e 

idosos; 

 Efetivação do quarto leilão da atual gestão municipal, edital 01/2020 referente a veículos 

leves e pesados inservíveis da PMST, através da empresa GESTTO, com a utilização da 

Plataforma BEEDZ (sistema específico de realização de leilão), na modalidade virtual 

(online) onde qualquer pessoa do mundo inteiro pode participar e realizar lances sem ter a 

necessidade de estar presencialmente no município de Santa Teresa. O leilão foi dividido 

em 07 lotes (apenas veículos leves e pesados inservíveis) arrecadando-se 

aproximadamente R$ 97.600,00 (Noventa e sete mil e seiscentos reais).  
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14 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 
 

 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura no exercício 2020 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 95% 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 na unidade de Saúde de Santo Antônio do Canaã; 
Reforma da Escola Ethevaldo Damazio; 
Construção da Unidade de Saúde de Alto Caldeirão; 
Finalização da obra da Feira Municipal de Santa Teresa; 
Construção da Praça do Residencial São Lourenço; 
Finalização da construção do Murro de contenção do rio na Vila Anita; 
Construção da Praça do bairro Alvorada; 
Construção de um Cruzeiro no cemitério de São José 
Construção de um canil para cão policial – Parceria com a polícia Militar; 
Escora do muro que percorre o rio que corta a sede em frente a Prefeitura Municipal 
 

 

 Manutenção dos Prédios Públicos 
 
Casa Lambert – Galeria Cultural Virginia Tamanini – Escolas Municipais – Casa da 
Cultura – Polo UAB – 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 
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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; 
Manutenção de 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; 
 Bueiro Alto Várzea Alegre; 
 Bueiro em Serra dos Pregos; 
 Bueiros valsugana; 
 Bueiros Alto Santa Maria; 
 Bueiros em São José de Caldeirão; 

Bueiros em córrego frio; 
Melhoria na captação de água em Santo Antônio do Canaã com parceria da CESAN. 
Construção da Ponte na comunidade de Santa Lúcia; 

 Duas Ponte da comunidade córrego da bela vista; 
 Ponte do 15 de agosto. 
 Ponte em processo de construção em alto caldeirão; 
 Ponte em Várzea Alegre 
 Manilhamento em Valsugana Velha 

Cascalhamento em Valsugana Nova, Valsugana Velha, Vale das Benções, Córrego 
Seco, Pedra Alegre, Alto Santa Maria (Penha), Várzea Alegre, Alto Caldeirão e Serra dos 
Pregos; 
 

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

 Calçamentos Finalizados 
 
Reparo no calçamento Subida do Tadeu Neves; 
Reparo no calçamento do lado do Supermercado Dalmacio; 
Calçamento/ Asfalto na estrada de acesso (subida) de Aparecidinha; 
 

 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. 
 

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

 

 Pintura de meio-fio e faixas na Sede do Município; 
 

 Limpeza dos bueiros do centro da cidade; 
 

 Lavagem das ruas centro com caminhão-pipa; 
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 Coleta de lixo em toda sede e bairros nos dias segunda, quarta e 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; 

 
 

 Aterros Licenciados 
 Serra dos Pregos – Milanez.  
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15 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
 
 
A Secretaria Municipal da Fazenda, no exercício de 2020, desenvolveu suas atividades 
visando 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.  
Em razão da pandemia causada pela COVID-19, na maior parte do exercício, o município 
enfrentou dificuldades financeiras resultantes da brusca queda de arrecadação, o que levou a 
adoção de diversas medidas para a redução das despesas como: suspensão de realização 
de horas extras, suspensão de adicionais de insalubridade, periculosidade e extensões de 
carga horária de servidores em home office ou afastados por pertencerem a grupo de riscos, 
redução de 30% de contratos de aluguéis em vigor, exoneração de servidores comissionados, 
cancelamento dos contratos de estagiários, dentre outros. 
A arrecadação municipal começou a retornar aos valores orçados para o exercício de 2020 no 
mês de outubro, o que causou problemas para a aplicação mínima na educação prevista na 
Constituição Federal, pois o município não tinha previsão de aumento no valor da 
arrecadação e o controle e acompanhamento da aplicação estava projetado para atingir o 
limite de 25% de acordo com a média que vinha sendo arrecadada até o mês de setembro. 
Neste momento, uma vez que os gastos com educação como transporte de alunos, 
combustível, manutenção de veículos, água, energia, telefone, materiais e outros sofreram 
grande redução com a suspensão das aulas presenciais, o município imprimiu esforços para 
a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para reforço do transporte escolar e 
aparelhamento das escolas, encontrando grande dificuldade junto aos fornecedores que não 
tinham capacidade de entrega dos materiais e equipamentos. 
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.  
 

 

  
A - 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art156
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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 17,97% 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 26,43% da receita de impostos e transferências constitucionais e legais 
nas ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

III) Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério: 
 

Já a Lei 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 68,98% conforme determina a 
legislação acima. 
 
 

B - 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 

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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montante de R$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais), que 
correspondeu a 6,96% do valor arrecadado em 2019 das receitas que servem de base 
para a transferência, atendendo o que determina a legislação, conforme cálculo abaixo: 

 

RECEITA DO EXERCÍCIO 2019 ARRECADAÇÃO 

Receita Tributária 5.755.942,52 

Cota-Parte FPM 21.245.211,02 

Cota-Parte do ITR 82.118,45 

ICMS / Desoneração 0,00 

Cota-Parte do ICMS 18.499.580,81 

Cota-Parte do IPVA 1.990.859,09 

Cota-Parte do ICMS / FUNDAP 1.187.828,61 

Cota-Parte IPI 355.391,00 

Cota-Parte da CIDE 37.115,91 

Multas e Juros - IPTU 10.537,92 

Multa e Juros - ISS 29.847,01 

Multa e Juros da Divida Ativa - IPTU                   58.496,74 

Multa e Juros da Dívida Ativa - ISS 18.983,06 

Receita da Dívida Ativa Tributária 131.059,41 

Total..................................... 49.402.971,55 

Percentual 6,96% 3.438.000,00 

 
 
II) Despesas com Pessoal: 

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

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

 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: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
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 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 36,81%, 
enquanto o Poder Legislativo aplicou um percentual de 1,72%, tendo consolidado um 
montante de 38,53% para o Município. 

III) Operações de Crédito: 
 

O município contratou Operação de Crédito no exercício de 2020 no valor de R$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para melhoria e expansão da rede 
de iluminação pública substituindo as lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED 
visando a redução do consumo de energia elétrica. Tendo recebido no exercício de 
2020 o valor de R$ 1.879.545,74 (hum milhão, oitocentos e setenta e nove mil, 
quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). A contratação da 
operação de crédito obedeceu aos limites legais estabelecidos na Constituição 
Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e na 
Resolução do Senado Federal nº 43/2001. 

 
IV) Dívida Consolidada: 

 
O percentual da Dívida Consolidada Líquida em relação à Receita Corrente Líquida foi 
de (24,88), respeitando o limite definido por resolução do Senado Federal de 120%. 

 
 

 
C – 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. 
 

 
D - CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO: 
 

Quanto às metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, as mesmas foram 
atingidas conforme abaixo: 
 
* Receita Total: A meta estabelecida foi de R$ 94.644.000,00. Uma vez que o valor 
arrecadado foi de R$ 104.046,187,81, o município não somente atingiu como superou 
a meta. 
 
* Despesa Total: Foi definida meta de R$ 94.644.000,00. O valor executado foi de R$ 

91.694.252,75, tendo sido respeitado a meta fixada para o exercício. 
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* Resultado Primário: A meta estabelecida foi de R$ (2.377.646,00). Uma vez que o 
resultado apurado foi de R$ 12.796.551,66, o município atingiu a meta. 
 
* Resultado Nominal: Foi definida a meta de R$ (2.288.900,00) na metodologia 
abaixo da linha. Tendo em vista que o resultado apurado foi de R$ 12.809.010,49 o 
município atingiu a meta. 
 
* Dívida Pública Consolidada: A meta estabelecida foi de R$ 4.964.000,00. O valor 
apurado foi de R$ 908.167,91, de modo que o município atingiu a meta. 
 
* Dívida Consolidada Líquida: Determinou-se uma meta de R$ 3.064.000,00. Uma 
vez que o valor executado foi de R$ (24.156.845,88), o município atingiu a meta. 

 
        
E)     Não ocorreu qualquer renúncia fiscal no município no exercício de 2020. 
 
F) Vez que não houve qualquer renúncia de receita no exercício de 2020, não foi necessário 

adoção de medidas de compensação para a renúncia de receita. 
 

G) PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA 
 
Os programas constantes na Lei Orçamentária Anual – LOA nº 2.744/2019, foram 
estabelecidos em consonância com a LDO e o PPA, sendo executados conforme 
quadros abaixo: 

 
Relação de Programas Instituídos no PPA 2018/2021 
 

Código Nome 

0001 APOIO ADMINISTRATIVO 

0002 DEFESA CIVIL 

0003 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

0005 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 

0006 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO MUNICÍPIO 

0007 PROGRAMA DE ATENDIMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF 

0008 GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

0009 POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

0010 OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA 

0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

0016 APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 

0017 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

0020 FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

0026 GESTÃO AMBIENTAL 

0036 PROGRAMA COMUNIDADE ESPORTIVA 

0037 INCENTIVO E FOMENTO AO TURISMO E CULTURA 

0041 ORDENAMENTO DO TRÂNSITO MUNICIPAL 

0046 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 

0047 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
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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/2020, os projetos e 
atividades distribuídos nas diversas unidades administrativas, excluído o Legislativo 
Municipal, onde podemos verificar as execuções, conforme abaixo: 

 

Unidade Identificação Tipo Executado Não 
Executado 

Valor 
aplicado R$ 

Gabinete do 
Prefeito 

Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  716.614,15 

 Manutenção das 
Atividades dos 

Conselhos 
Municipais 

Atividade  X 0,00 

Fundo Municipal 
de Proteção e 
Defesa Civil 

Ações de 
Prevenção em 
Áreas de Risco 

Projeto  X 0,00 

 Manutenção das 
Ações da Defesa 

Civil Municipal 

Atividade  X 0,00 

Procuradoria 
Jurídica 

Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  403.852,17 

Controladoria 
Interna 

Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  164.521,58 

Secretaria Munic. 
de Planejamento 

e Assuntos 
Estratégicos 

Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  702.448,42 

 Manutenção do 
Fundo Municipal de 

Habitação e 
Interesse Social 

Projeto  X 0,00 

Fundo de 
Desenvolvimento 
Municipal -FDM 

Ações de Melhoria 
da Infraestrutura 

Municipal 

Projeto X  354.295,78 

 Enfrentamento da 
Emergência Covid-

19 

Projeto  X 0,00 
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Secretaria 
Municipal da 

Fazenda 

Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  1.365.726,85 

 Contribuição para 
formação do 

Patrimônio do 
Servidor - PASEP 

Atividade X  1.123.946,48 

 Modernização da 
Administração 

Tributária 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção das 
Ações de 

Recuperação e 
Incremento da 
Arrecadação 

Atividade X  166.050,40 

 Amortização e 
Encargos da Dívida 
Pública Interna do 

Município 

Atividade X  371.196,00 

Secretaria Mun. 
de Administração 

e Recursos 
Humanos 

Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  3.094.801,81 

 Manutenção dos 
Benefícios 

concedidos pela Lei 
nº 1.044/92 

Operação 
Especial 

X  964.275,90 

Secretaria Mun. 
de Agricultura e 

Desenvolvimento 
Econômico 

Incentivo à 
Construção de 

Barragens 

Projeto  X 0,00 

 Construção, 
Reforma e 

Ampliação de 
Obras Destinadas à 

Agricultura 

Projeto X  1.407.417,55 

 Projeto Produtores 
de Água da Bacia 

do Rio Santa Maria 
do Doce 

Projeto X  527.122,64 

 Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  1.104.834,26 

 Atendimento ao 
Produtor Familiar – 

PRONAF 

Atividade X  191.483,03 

 Incentivo às 
Técnicas 

Conservacionistas 

Atividade  X 0,00 
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 Construção de 
Viveiro e Produção 

de Mudas 

Atividade  X 0,00 

 Incentivo à 
Agricultura 
Orgânica e 

Agroecologia 

Atividade  X 0,00 

 Incentivo à 
Emissão de Notas 

Fiscais 

Atividade  X 0,00 

 Hortas Urbanas 
Comunitárias 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção de 
Veículos, Máquinas 

e Equipamentos 

Atividade X  178.988,64 

 Apoio à 
Agroindústria 

Atividade X  17.250,00 

 Incentivo à 
Realização da Feira 

Café com Leite e 
Agronegócio - 

ACPGLES 

Atividade  X 0,00 

 Apoio ao 
Agroturismo 

Atividade  X 0,00 

 Fortalecimento do 
Associativismo e do 

Cooperativismo 

Atividade  X 0,00 

 Gestão Ceasa 
Noroeste 

Atividade X  18.000,00 

 Incentivo ao 
Desenvolvimento 
Agropecuário e à 

Diversificação 
Agrícola 

Atividade  X 0,00 

Secretaria 
Municipal de 

Esportes e Lazer 

Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  360.302,63 

 Construção, 
Reforma e 

Ampliação de 
Unidades de 

Esporte e Lazer 

Projeto X  76.178,28 
 

 Promoção de 
Eventos de Práticas 

Esportivas 

Atividade X  5.232,50 
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Secretaria 
Municipal de 

Educação 

Construção, 
Reforma e 

Ampliação das 
Unidades de 

Ensino 

Projeto X  1.589.205,71 

 Manutenção das 
Unidades de 

Ensino 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção do 
Programa Nacional 

de Alimentação 
Escolar – Ensino 

Fundamental 

Atividade X  10.789,50 

 Manutenção do 
Programa Nacional 

de Alimentação 
Escolar - Creche 

Atividade X  8.749,61 

 Manutenção do 
Programa Nacional 

de Alimentação 
Escolar – EJA 

Atividade X  276,00 

 Manutenção do 
Programa Nacional 

de Alimentação 
Escolar – Pré-

escola 

Atividade X  2.743,38 

 Manutenção do 
Programa Nacional 

de Alimentação 
Escolar – AEE 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção do 
Programa Nacional 

de Alimentação 
Escolar – Mais 

Educação 

Atividade  X 0,00 

 Transferência de 
Recursos 

Financeiros para 
OSC 

Atividade X  108.197,28 

 Manutenção do 
PDDE 

Atividade X  9.886,95 

 Manutenção do 
Transporte Escolar 

- PNATE 

Atividade X  38.321,33 

 Manutenção do 
Transporte Escolar 

Atividade X  261.911,54 

 Manutenção do 
Transporte Escolar 

- PETE 

Atividade X  239.299,58 
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 Manutenção dos 
Veículos do 

Transporte Escolar 
– PNATE 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção dos 
Veículos do 

Transporte Escolar 
– PETE 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção dos 
Veículos do 

Transporte Escolar 

Atividade X  2.581,24 

 Aquisição de 
Veículos do 

Transporte Escolar 

Atividade X  1.043.900,00 

 Manutenção das 
Atividades do 

Desenvolvimento 
do Ensino 

Atividade X  5.156.772,57 

 Manutenção das 
Atividades do Polo 

UAB 

Atividade X  158.882,81 

 Manutenção das 
Atividades 

Administrativas e 
Pedagógicas – EJA 

Atividade X  192.159,02 

 Manutenção das 
Atividades 

Administrativas e 
Pedagógicas – 

Ensino 
Fundamental 

Atividade X  7.859.352,18 

 Manutenção das 
Atividades 

Administrativas e 
Pedagógicas – 

Educação Infantil 

Atividade X  4.689.775,45 

 Manutenção das 
Atividades 

Administrativas e 
Pedagógicas –AEE 

Atividade X  479.735,94 

 Manutenção do 
Programa Municipal 
Dinheiro Direto na 
Escola – PMDDE 

Atividade  X 0,00 

 Enfrentamento da 
Emergência Covid-

19 

Projeto  X 0,00 
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Secretaria 
Municipal de 

Obras e 
Infraestrutura 

Pavimentação, 
Drenagem e 

Ampliação de Vias 
Públicas 

Projeto X  1.400.213,52 

 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  15.462,13 

 Construção, 
Reforma e 

Ampliação de 
Prédios Públicos 

Projeto X  774.712,47 

 Manutenção e 
Conservação de 

Calçadas, Acessos 
e Vias Públicas 

Atividade X  225.814,00 

 Manutenção e 
Conservação dos 

Cemitérios 
Municipais 

Atividade X  7.407,32 

 Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  4.935.723,30 

 Manutenção de 
Veículos, Maquinas 

e Equipamentos 

Atividade X  1.416.355,51 

 Manutenção dos 
Serviços de 

Limpeza Pública 

Atividade  X 0,00 

 Melhoria e 
Expansão da Rede 

de Iluminação 
Pública 

Atividade X  3.822.670,62 

 Serviços de 
Iluminação Pública 

Atividade X  913.443,21 

 Enfrentamento da 
Emergência Covid-

19 

Projeto X  4.900,00 
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Fundo Mun. de 
Apoio à 

Conservação e 
Manutenção das 
Estradas - Prog. 
Est. Caminhos 

do Campo  

Manutenção e 
Conservação de 

Calçadas, Acessos 
e Vias Públicas 

Atividade  X 0,00 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência 

Social 

Construção, 
Reforma e 

Ampliação de 
Unidade de 

Assistência Social 

Projeto  X 0,00 

 Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  1.269.379,38 

 Enfrentamento da 
Emergência Covid-

19 

Projeto X  119.142,99 

 Manutenção do 
Serviço de 

Benefício à Família 
em situação de 
Vulnerabilidade 

Temporária 

Atividade X  107.141,90 

 Manutenção do 
Índice de Gestão 
Descentralizada 

SUAS – IGDSUAS 

Atividade X  4.702,15 

 Manutenção do 
Fundo de Combate 

à Pobreza – 
FUNCOOP 

Atividade X  7.368,08 

 Manutenção das 
Atividades 

Administrativas do 
Conselho Tutelar 

Atividade X  195.292,72 

 Manutenção dos 
Conselhos 

Municipais, Comitês 
e Comissões 

vinculados à SMAS 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção das 
Atividades do 

Acessuas Trabalho 

Atividade X  3.951,37 

 Manutenção do 
CRAS/PAIF 

Atividade X  155.451,51 

 Manutenção do 
serviço de 

Fortalecimento de 

Atividade X  41.841,49 
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Vínculos de 
Crianças e 

Adolescentes – 
SCFV 

 Manutenção do 
Serviço de 

Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos à Pessoa 

Idosa – SCFV 

Atividade X  29.365,74 

 Manutenção do 
Serviço de 

Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos na faixa 
etária de 19 a 59 

anos 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção do 
Programa Incluir – 

Bolsa Capixaba 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção do 
Programa Bolsa 

Família/CAD. Único 

Atividade X  50.162,01 

 Manutenção do 
Programa Criança 

Feliz 

Atividade X  75.868,69 

 Serviço de 
Atendimento 

Especializado à 
Família e 

Indivíduos – PAEFI/ 
MSE/ Abordagem 

Especializada 

Atividade X  219.559,97 

 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  141.115,57 

 Manutenção do 
Serviço de 

Acolhimento 
Institucional para 

Crianças e 
Adolescentes 

Atividade X  144.240,95 

 Manutenção das Atividade  X 0,00 
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Atividades do 
Fundo da Infância e 

Adolescência 

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  13.325,59 

 Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  681.703,85 

 Incentivo ao 
Reflorestamento 

Atividade  X 0,00 

 Transporte e 
Destinação de 

Resíduos Sólidos 

Atividade X  1.431.633,44 

 Manutenção das 
Atividades de 

Educação 
Ambiental 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção das 
Atividades do 
FUNDEMA 

Atividade X  11.599,14 

Secretaria 
Municipal de 

Turismo e 
Cultura 

Construção, 
Reforma e 

Ampliação de 
Obras destinadas 

ao Turismo e 
Cultura 

Projeto X  85.281,20 

 Construção, 
Reforma e 

Ampliação de 
Praças, Parques, 
Jardins e Áreas 

Verdes 

Projeto X  72.169,29 

 Enfrentamento da 
Emergência Covid-

19 

Projeto X  176.914,95 

 Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  1.029.542,39 

 Incentivo ao Circolo 
Trentino di Santa 
Teresa – Festa do 

Atividade  X 0,00 
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Imigrante 

 Manutenção de 
Praças, Parques, 
Jardins e Áreas 

Verdes 

Atividade X  16.889,35 

 Manutenção das 
Atividades de 

Educação 
Patrimonial 

Atividade X  9.202,50 

 Manutenção das 
Atividades do Polo 

de Ecoturismo 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção das 
atividades e 

Eventos Culturais e 
Turísticos 

Atividade X  336.557,20 

Fundo Municipal 
de Turismo 

Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  38.076,78 

Fundo Municipal 
de Cultura 

Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade  X 0,00 

Secretaria 
Municipal de 
Transporte 

Construção, 
Reforma e 

Ampliação de 
Abrigos de 
Transporte 

Projeto  X 0,00 

 Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  542.944,04 

 Manutenção de 
Veículos, Máquinas 

e Equipamentos 

Atividade X  10.444,23 

 Manutenção das 
Atividades de 

Regularização de 
Trânsito Municipal 

Atividade  X 20.837,75 

Secretaria Mun. 
de Articulação 
Institucional e 

Política 

Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  72.391,19 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde 

Enfrentamento da 
Emergência Covid-

19 

Projeto X  7.123.338,95 

 Construção, 
Reforma e 

Ampliação de 
Unidades de Saúde 

Projeto X  124.825,22 
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 Manutenção das 
Atividades 

Administrativas 

Atividade X  2.513.429,67 

 Manutenção das 
Atividades do 

Consórcio 
Intermunicipal de 

Saúde 

Atividade X  715.569,87 

 Manutenção dos 
Serviços 

Ambulatoriais e 
Hospitalares com 
Prestadores de 

Serviços 

Atividade X  9.456.996,08 

 Manutenção das 
Atividades do MAC 

Atividade X  1.749.218,53 

 Manutenção das 
Atividades da 

Atenção Básica à 
Saúde 

Atividade X  4.283.932,47 

 Manutenção das 
Atividades de 

Vigilância 
Epidemiológica e 

Ambiental 

Atividade X  194.103,71 

 Manutenção das 
Atividades de 

Vigilância Sanitária 

Atividade X  76.507,87 

 Manutenção das 
Atividades de 
Assistência 

Farmacêutica 

Atividade X  529.521,14 
 

 Manutenção das 
Atividades da 

Gestão do SUS 

Atividade  X 0,00 

 Manutenção do 
Centro Regional de 

Especialidades 
Médicas 

Atividade X  6.630.545,53 

 Amortização e 
Encargos da Dívida 
Pública Interna do 

Município 

Atividade X  608.962,98 

 **TOTAL GERAL    89.804.830,67 

** TOTAL GERAL excluído os valores da Câmara Municipal 
 

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

 
H) EVIDENCIAÇÃO DOS PRECATÓRIOS 

 
Não foram recebidos precatórios para inclusão no orçamento do exercício de 2021 
conforme demonstrativo abaixo e segundo as disposições contidas no art. 100 da 
CRFB/88. 
 

Especificação Saldo 
Anterior 

Inscrição Pagamento Total 

Precatórios 52.014,07 1.136,17 53.150,24 0,00 

TOTAL 52.014,07 1.136,17 53.150,24 0,00 

 
 
I) GASTOS COM PUBLICIDADE 

 
Segue abaixo o montante de gastos com publicidade dos órgãos e entidades do 
Município de Santa Teresa: 
 

Item  Credor Assunto Valor R$ 

01 Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo 

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

43.637,15 

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

64.292,97 

 Total........................................  107.930,12 

  
 

J) O Município de Santa Teresa mantêm cobrança administrativa dos débitos inscritos em 
Dívida Ativa, efetuando notificações nominais aos devedores, publicando editais para 
convocação dos devedores não localizados, encaminhando os débitos para protesto no 
Cartório de Títulos e após esgotados os meios de cobrança administrativos, a Procuradoria 
Geral, instaura processos judiciais de execuções fiscais. 

 
 

K) O Município de Santa Teresa, sempre teve como prioridade o atendimento das 
recomendações e determinações contidas nos Pareceres Prévios emitidos pelo TCEES; 
 

L) 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 
(a) 

Receita Realizada 
(b) 

Superávit 
(b-a) 

Receitas Correntes 87.309.500,00 97.810.517,33 10.501.017,33 
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Receita de Capital 7.334.500,00 6.235.670,48 (1.098.829,52) 

TOTAL 94.644.000,00 104.046.187,81 9.402.187,81 

 
 

M) 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.  

 
N) O Município de Santa Teresa não tem em sua estrutura administrativa empresas públicas e 

sociedade de economia mista. 
 
 
 


